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Föreliggande ansökan avser tillstånd att utfärda examen på forskar-
nivå inom området Handel och IT, tillika forskarutbildningsämne. 

Högskolan i Borås bedriver utbildning och forskning enligt verk-
samhetsidén Vetenskap för profession och har ambitionen att vara ett 
komplett professionslärosäte. Handel och IT framhålls i högskolans 
forsknings- och utbildningsstrategi som ett av högskolans profilom-
råden. Området har sitt centrum på Institutionen Handels- och IT-
högskolan (hädanefter benämnd Handels- och IT-högskolan), vilken 
har en lång tradition av hög kompetens inom detta område. Handels- 
och IT-högskolan ger bland annat Civilekonomutbildningen samt 
Masterutbildningen i informatik, för vilka Högskoleverket beviljade 
examensrättigheter under 2009.

Högskolan i Borås ser handel och IT som en helhet; där den ökan-
de handeln (inte minst globalt) driver på IT-utvecklingen och där IT-
utvecklingen förändrar människors perception av vad som är möjligt. 
Det leder till förändrade beteenden, behov och krav hos medborgare, 
kunder och användare men även till att enskilda individer i allt högre 
grad skapar värde i samverkan med företag, organisationer och andra 
individer. Genom att ta utgångspunkt i hur handel och IT påverkar 
och utvecklar varandra, samverkar och bildar en helhet som innefat-
tar flera perspektiv, skapas en forskningsverksamhet som är nydanan-
de och som utmärks av flervetenskap och unicitet.

Området Handel och IT omfattar det forsknings- och 
praktikfält där handel och IT samverkar med, påverkar 
eller stödjer varandra.

Ingen annan miljö är mer lämplig för studier av området än den som 
råder i regionen runt Borås, även kallad ”Sjuhäradsbygden” eller ”Knalle- 
bygden”, med dess långa tradition av handelsföretag och handelsverk-
samhet, vilket ger en närhet till flera nationellt ledande och internatio-
nellt verkande företag inom området. Nyttan och intresset av forsk-
ningen inom Handel och IT sträcker sig därmed också långt utanför 
närregionen. Verksamheten har såväl ett riksintresse som internatio-
nell betydelse genom den snabba utveckling som sker inom handel och 
IT, nationellt och globalt. Det nationella och internationella samarbe-
tet inom området är också en viktig del av forskarutbildningsmiljön.

Sammanfattning
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Högskolan i Borås bedriver idag forskning inom området Handel 
och IT. För närvarande finns 18 doktorander med pågående avhand-
lingsarbeten inom området, 17 möjliga huvudhandledare, samt 19 bi-
handledare. Området är även ett steg i etablerandet av det kompletta 
professionslärosäte som utgör Högskolan i Borås gemensamma profil. 
Högskolan i Borås ansöker därför om tillstånd att utfärda examen på 
forskarnivå inom området. 
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1  Profilering för Högskolan i Borås

Som ett prioriterat område utgör Handel och IT en central del av Hög-
skolan i Borås profilering. Området präglas genomgående av högskolans 
verksamhetsidé att utgöra ett komplett professionslärosäte.

Verksamhetsidén för Högskolan i Borås är:
Högskolan i Borås är ett nyskapande professionslärosäte 
som i partnerskap med näringsliv, kulturliv och offentlig 
verksamhet bedriver utbildning och forskning av hög kva-
litet och med tydlig samhällsrelevans.

Högskolans motto Vetenskap för profession beskriver att forskning och 
undervisning sker i samverkan med det omgivande samhället och dess 
professionsutövningar utan att ge avkall på den vetenskapliga string-
ensen. Praktiska kunskapsbidrag bidrar till att verksamheter utvecklas 
och professioner förstärks. Denna inriktning innebär en utbildnings- 
och forskningsverksamhet som uppmärksammar praktikens problem, 
vilka är mångfacetterade och inte sorterade i akademiska discipliner. 
Därav följer att utbildning och forskning präglas och utmärks av fler-
vetenskaplighet och ett långtgående samarbete över traditionella äm-
nesgränser. Professionsorienteringen förenas med traditionella akade-
miska krav som betonar vikten av problematisering, kritiskt tänkande 
och ett ständigt pågående sökande efter att ifrågasätta, bekräfta och/
eller vidareutveckla framkomna resultat.

Till verksamhetsidén fogas det starkt prioriterade målet att Hög-
skolan i Borås ska vara ett komplett professionslärosäte. Detta inne-
bär att:
•   Högskolan erbjuder utbildningar på grund-, avancerad och forskar- 

nivå.
•  Starka  forskningsprogram  bedrivs  inom  samtliga  områden  där 

högskolan erbjuder utbildning på avancerad nivå.
• Samarbete sker med andra lärosäten, företag och samhällsorgani-

sationer på alla nivåer och inom alla fält.
Forskningsidéer som formuleras i samverkan med professions- och 

verksamhetsföreträdare ger en tydlig samhällsrelevans. Eftersom pro-
fessioner och verksamheter normalt använder sig av kunskap från oli-
ka discipliner i sin praktik kräver professionsrelevant forskning sam-
verkan över gränser, något som betonas inom Handel och IT. Aka-
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demiska krav garanteras av att professionens och praktikens problem 
filtreras och studeras genom vedertagna vetenskapliga ansatser och 
metoder.

Högskolan i Borås ligger i hjärtat av en anrik handelsregion, där ett 
stort antal av landets ledande handelsföretag finns.  Många av dessa 
företag utmärks av en snabb omvandling och anpassning till de nya 
förutsättningar som utvecklingen av informationsteknologin innebär 
och möjliggör. Många nya företag tillkommer som ser affärsmöjlighe-
ter i den förändring som sker.  

Ingen annan miljö är mer lämplig för studier av handelsföretag och 
handelsverksamhet än den som råder i regionen runt Borås. Genom 
att ta utgångspunkt i hur handel och IT påverkar och utvecklar var-
andra, samverkar och bildar en helhet som innefattar flera perspektiv 
skapas en forskningsverksamhet som är nydanande och som utmärks 
av flervetenskap och unicitet.

Området Handel och IT är strategiskt för Högskolan i Borås och 
bygger bland annat vidare på regionens nationellt ledande position 
inom distanshandel. Mötet mellan verksamheter inom olika markna-
der och den snabba utvecklingen av IT har lett till detta strategiska 
forskningsområde. Högskolan i Borås har intagit en nationell pion-
järposition i denna utveckling med en medveten satsning från hög-
skolans ledning på att utveckla forskning och undervisning inom om-
rådet.

Området har en naturlig koppling till utbildningar på grund- och 
avancerad nivå (se vidare under avsnittet Grundutbildningens relation 
till forskarutbildningsämnet Handel och IT), samt till fristående kurser 
som riktar sig till flera professioner inom området.

För att stärka kunskapsutvecklingen inom detta nya område har 
Högskolan i Borås under de senaste åren kraftsamlat och genomfört 
en omfattande kompetenssatsning. Totalt innefattar satsningen mer 
än 10 professorer och docenter samt ett antal ytterligare seniora fors-
kare och doktorander. Forskarutbildningen inom Handel och IT kom-
mer att ha sin hemvist vid Institutionen Handels- och IT-högskolan 
och involverar kompetenser från flera av högskolans institutioner.
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2  Område och ämne för examenstillstånd  
   – Handel och IT

Detta kapitel ger en definition av området, samt beskriver aktuella sam-
hällsfenomen som visar på behovet av forskning och utbildning inom 
området samt ger exempel på sammanhang där handel och IT möts. 
Därigenom visas att undervisning och forskning inom området är nöd-
vändig, samt att områdets omfattning och avgränsning är rimlig och än-
damålsenlig.

Handel och IT var för sig omfattar etablerade praktik- och kunskaps-
fält, men kunskap beträffande området som en integrerad helhet är 
eftersatt idag vid svenska universitet och högskolor. Dessutom bör po-
ängteras att det inom handeln i sig råder stor brist på högutbildade. 

Området Handel och IT omfattar det forsknings- och 
praktikfält där handel och IT samverkar med, påverkar 
eller stödjer varandra.

I detta kapitel följer exempel på den strukturomvandling som skett 
inom handeln som en följd utav IT-utvecklingen, de rollförändringar 
som följt i dess spår men också utifrån andra faktorer, samt den ökan-
de mängden av tjänsteinnovationer som uppstått till följd av såväl han-
delns strukturomvandling som den offentliga sektorns avregleringar. 
Dessa exempel pekar alla på behovet av en helhetssyn på området.

HelHeTSSyn

Det moderna samhället ökar i komplexitet och därför måste handel 
och IT ses ur flera perspektiv för att få en helhetsförståelse; den för-
ändrade marknaden för företag, förvaltningar, myndigheter och andra 
organisationer; där den ökande handeln (inte minst globalt) driver på 
IT-utvecklingen; där IT-utvecklingen förändrar människors uppfatt-
ning om vad som är möjligt, vilket leder till medborgares, kunders och 
användares förändrade beteenden, behov och krav.

Allt fler handelsprocesser genomsyras av modern teknik. Teknikens 
utveckling har i många fall visat sig ge konkurrensfördelar, i andra fall 
missnöje, delvis beroende på att synsätt och perspektiv från handeln 
å ena sidan, IT-utvecklingen å andra sidan, inte alltid harmoniserats 
med varandra. 

Vi är på väg in i en spännande, men oviss framtid, vad gäller hur ut-
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bytet av varor och tjänster kommer att ske, där såväl konsumenters 
som producenters beteende är stadd i kontinuerlig förändring. Mark-
naderna för köp och försäljning kommer troligen att fungera på för 
oss idag okända sätt, liksom den framtida distributionen av varor och 
tjänster, vilket kommer att ställa höga krav på hur den framtida han-
deln och systemutvecklingen organiseras. Nya affärsmodeller kommer 
att utvecklas, med IT som möjliggörare av handel anpassad till den 
moderna människan.

Därför behövs forskning och forskarutbildning som tar ett helhets-
grepp på området Handel och IT över de traditionella ämnesgrän-
serna, för att därigenom skapa synergieffekter till nytta för samhälle,  
organisationer och individer, särskilt inom de professioner som verkar 
inom området. 

STrukTurOmvAndlInG 

Handeln har karaktäriserats av en strukturomvandling som påverkat 
både företag, anställda och konsumenter, vilket yttrar sig bland annat 
genom ökad internationalisering, ny teknik och branschglidning. Ut-
vecklingen visar på en koncentration av större handelsföretag paral-
lellt med små innovativa företag. Jämsides med större fokus på volym 
och låga priser etableras nischföretag som erbjuder kvalificerad service 
och kunskap. Medelstora handelsföretag som saknar profil har svårare 
att överleva på en alltmer konkurrensutsatt global marknad. 

Marknadsekonomins genomslag har synliggjorts i avregleringar och 
privatisering, något som i allt större utsträckning får effekt på utbyte 
och distribution av varor och tjänster både inom privat och offentlig 
sektor (till exempel apotek, sjukvård). 

Den strategiska betydelsen av området Handel och IT har nyligen 
manifesterats i det så kallade PSI-direktivet (Public Sector Informa-
tion Directive) där EU tvingar offentliga organisationer att öppna 
sina elektroniska register för privata aktörers utveckling av e-tjänster. 
Detta påskyndar trenden mot nya former av tjänster med nya affärs-
modeller som integrerar traditionell e-handel och e-tjänster, vilket 
inte minst märks på områdets ökande andel utav BNP. Området är 
även prioriterat av E-delegationen. 

Vi handlar inte längre i samma omfattning enbart varor utan vi  
säljer/köper allt oftare tjänster eller tjänster och produkter pakete-
rade tillsammans som en enhet. Handel, rådgivning, underhållning, 
utbildning och många andra samhällsområden kännetecknas av en 
förflyttning mot distribuerade tjänsteverksamheter som domineras 
av förmedlande mäklare och samarbete med och mellan kunder och 
konsumenter. Tillverkningsindustrin erbjuder i allt högre utsträck-
ning tjänster, till exempel. i form av finansiering, service, underhåll 
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och utbildning. Digitalisering av produkter genom införande av in-
byggda och mobila system skapat helt nya möjligheter för eftermark-
nadstjänster som drift och underhåll. Sådana IT-baserade tjänster som 
möjliggör integrerad och dynamisk kundsamverkan reflekterar idén 
om en interaktiv och samskapande affärslogik. Scania, Volvo, Erics-
son och SKF är några exempel på traditionella produktbolag som ge-
nomgår strukturell omvandling i syfte att bli mer tjänsteorienterade. 

Kraven på effektivitet är stora och synliggörs i inköpsrutiner, lo-
gistik och kommunikationssystem. Internet har möjliggjort för både  
företag och konsumenter att skaffa sig en överblick av marknaden. 
Ny teknik har möjliggjort att Internethandeln ökat samtidigt som be-
talningssystemen blivit digitaliserade. En ökad etablering av handels- 
företag i och utanför stadskärnan, men minskad etablering i glesbygd 
påverkar både infrastruktur och miljö, vilket kan balanseras av ökad 
tillgänglighet till verksamheter och marknader genom Internet och 
andra IT-system. 

rOllFörändrInG

Utbyte av varor, tjänster, information och andra värden sker via olika 
mötesplatser där konsumenter, företag, organisationer och offentlig 
sektor möts. Mötesplatserna är såväl fysiska som virtuella. Den snabba 
IT-utvecklingen är i sig ett fenomen men påverkar också handelsmöns-
ter (informationssökning inför köp, sättet att handla, betalningsfor-
mer) och tjänsteutbud. IT-tjänster bidrar till att fler delar av handels-
processen blir synliga för producenter, leverantörer och kunder. Han-
deln mellan företag utvecklas också av allt mer sofistikerade IT-verk-
tyg. När butikskedjan Tesco ville utöka sin marknadsandel i Sydkorea, 
lät de sitt koreanska dotterbolag Home Plus sätta upp affischtavlor 
i tunnelbanan med sitt utbud av produkter, tillsammans med QR- 
koder (Quick Response). Allt människor nu behöver göra är att skan-
na QR-koder med sin mobiltelefon och matvarorna levereras sedan 
direkt hem.1 Det är ett exempel på hur ny informationsteknik på ett 
innovativt sätt kombineras med människors behov att handla när de 
har tid och möjlighet. Värdet för den enskilda individen är att denne 
sparar tid som istället kan användas till andra aktiviteter som värderas 
högre. Värdet för företaget är att de förhoppningsvis kan nå nya kun-
der men även bygga mer långsiktiga relationer med befintliga kunder.

Kunder kan därmed inte längre betraktas bara som passiva mottaga-
re, utan är i allt högre grad aktiva deltagare i handels- och tjänstepro-
cesser. Ett exempel är ”smartphones” där brukaren själv avgör funk-
tionaliteten i sin telefon genom att ladda ner applikationer för olika 

1. http://www.youtube.com/watch?v=fGaVFRzTTP
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ändamål. Ett annat exempel på konsumentens medverkan i värdeska-
pandet är IKEA, där kunden köper billigare möbler om de själva frak-
tar hem och monterar dem. Ytterligare exempel hittar vi inom bank-
världen, där allt mer av transaktionerna sker online, vilket bland an-
nat syns i att allt färre bankkontor hanterar kontanter. Den rollen har 
i allt större utsträckning tagits över utav dagligvaruhandeln.

Allt fler företag arbetar närmare kunderna för att identifiera nya af-
färslösningar som kan generera nya affärer. Det innebär att innovatio-
ner sker i samverkan med kunder och att företag i hög grad tar sin ut-
gångspunkt i deras behov. Slutanvändare/kunder och medarbetare är 
en av de viktigaste källorna till idéer, så en viktig konkurrensfördel för 
tjänsteföretag är skapandet av långvariga kundrelationer. Förmågan 
att skapa servicekoncept och helhetslösningar som motsvarar kunder-
nas behov är central. Tjänsteutveckling skiljer sig därmed från tradi-
tionell produktutveckling genom att den sker närmare kunden. Slut-
användare/konsumenter har därmed på olika sätt fått allt mer att säga 
till om. Att utveckla kunskap om kunders behov och hur man som fö-
retag kan interagera och samverka med sina kunder för att skapa nya 
innovativa tjänster är därför centralt. 

Ökad konkurrens har möjliggjort för konsumenter att välja och på-
verka handeln på ett annat sätt än tidigare. Konsumenter ställer krav 
på kvalitet, pris, miljö och etik. Parallellt med en utveckling mot fler 
och mer engagerade kunskapssökande konsumenter finns konsumen-
ter som behöver hjälp att välja. Olika stödsystem för att välja på mark-
nader med stora utbud förväntas bli viktigare framöver. Ett större 
antal valmöjligheter har också lett till färre lojala konsumenter och 
allt fler konsumenter som ändrar sina inköpsmönster. Konsumenter 
kombinerar produkter på andra sätt än tidigare, till exempel billiga, 
dyra, olika varumärken etc, något som ibland refereras till som hybrid-
konsumtion. En utveckling mot mer livsstilsbaserad konsumtion har 
varit tydlig under de senaste decennierna. Vilka varor och tjänster som 
handlas har blivit allt viktigare som social markör. Utvecklingen mot 
en mer livsstilsbaserad konsumtion är också påtaglig i ett globalt per-
spektiv, där framväxten av en allt större medelklass blir allt tydligare, 
i synnerhet i Indien och Kina, men även i Östersjöområdet. En ut-
maning för handelsföretag är att tillgodose skilda gruppers olika be-
hov framöver, men också att beakta de miljöproblem som konsumtio-
nen innebär, till exempel genom att utveckla olika lösningar för åter-
vinning. Polariseringen och segregeringen mellan olika grupper i det 
globala samhället accentueras i begreppet ”Digital Divide”, vilket av-
ser klyftan mellan individer, hushåll, företag och geografiska områden 
med olika socioekonomiska nivåer både vad gäller deras möjligheter 
att få tillgång till IT och vad de använder IT till.
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TjänSTeInnOvATIOn

I Sverige står tjänsteproduktionen för mer än 70 procent av vårt lands 
BNP och drygt 60 procent av det totala antalet sysselsatta i närings-
livet finns inom tjänstesektorn. En stor andel, runt 30 procent av Sve-
riges samlade export, utgörs av tjänsteexport vars utveckling varit be-
tydligt snabbare än i nästan alla andra högt utvecklade industriländer 
under senare år. Mer än 90 procent av de nya företag som etablerades i 
Sverige under 2007 är att betrakta som tjänsteföretag. Siffrorna speg-
lar tjänstesektorns betydelse men även att tjänster är något som i hög 
grad genomsyrar människors vardag. 

Under den senaste 10-årsperioden har utvecklingen av e-tjänster ex-
ploderat både avseende privata och publika e-tjänster. En bidragan-
de orsak till tjänsteinnovationer är den avreglering som per automa-
tik skapat incitament för nya verksamheter. Ambitionerna för före-
tag och myndigheter med att erbjuda e-tjänster till kunder respektive 
medborgare är goda men många gånger är dessa utvecklade utifrån ett 
alltför ensidigt företags- eller myndighetsperspektiv. 

24-timmarsmyndigheten innebär inte enbart att medborgares kom-
munikation med myndigheter skall kunna ske dygnet runt, utan även 
att alla ska ha samma möjligheter att kunna använda e-tjänster. Många 
gånger har kommunala organisationsscheman eller handläggares be-
hov av stöd utgjort en bas för e-tjänsteutformningen istället för med-
borgarens behov. En sådan e-tjänst bör istället ses som en service som 
både betjänar myndigheten och medborgarna. E-tjänster används i oli-
ka sociala och organisatoriska sammanhang och utav människor i olika 
åldrar, kön, förkunskaper, erfarenheter och inte minst attityder. Olik-
heter hos användare tillsammans med beslut av Sveriges riksdag avse-
ende tjänsternas tillgänglighet för alla medför nya designutmaningar.

Ett liknande resonemang kan föras avseende privata e-tjänster där 
utformningen tidigare styrts av produktutbud och inte efter kunders 
konsumtionsbeteenden. Kraven på tjänsters tillgänglighet och håll-
barhet ökar successivt vilket förutsätter att heterogena aktörers kun-
skap, kompetenser och information korsbefruktas, men också att 
konsumenter av tjänstekoncept involveras i utveckling, implemente-
ring och uppföljning.

Dessutom förväntas mobila tjänster att bli användbara i allt fler si-
tuationer och sammanhang. Utmaningen med sådana tjänster är att 
de behöver understödja innovativa användningsbeteenden i kontex-
ter som på förhand är obekanta. Det här har blivit alltmer väsentligt 
eftersom IT-användningen har utvidgats till att också inkludera var-
dagssituationer och förutsätter därför tillgång till tjänster i många 
sammanhang. E-tjänster behöver följdaktligen i allt större omfattning 
designas så att de har kapacitet att erbjuda integrerad och välanpassad 
information i lokala situationer. 
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3 Grundutbildningens relation till  
  forskarutbildningsämnet Handel och IT

Att utbildningen på grundnivå och avancerad nivå inom området är av 
sådan kvalitet och omfattning att forskarutbildning kan bedrivas på en 
hög vetenskaplig nivå, har visats inte minst genom att Högskoleverket 
2009 tilldelade Högskolan i Borås rättigheter att utfärda såväl Master-
examen i informatik som Civilekonomexamen. 

Området/ämnet Handel och IT är sprunget ur den tradition av fler- 
vetenskaplig samverkan som finns vid Handels- och IT-högskolan, 
vilket återspeglas på alla nivåer, från utbildningar på grundnivå, av-
ancerad nivå och inom den forskning som bedrivs. På grund- och 
avancerad nivå ligger den ämnesmässiga grunden till forskarutbild-
ningsämnet Handel och IT främst i de två grundutbildningsämnena 
företagsekonomi och informatik. Forskarutbildningsämnet Handel och 
IT kan därför något förenklat ses som snittytan mellan dessa båda tra-
ditionella grundutbildningsämnen.

Detta återspeglas tydligt på kursnivå, där många kurser ges som 
”dubbelklassade” inom båda ämnena, eftersom de befinner sig i just 
denna snittyta, men som på grund av centrala klassifikationssystem, 
examensordningar, med mera, kategoriseras till de traditionella ämn-
ena. Exempel på sådana är kurserna i e-handel och e-förvaltning.

Företagsekonomi vid Högskolan i Borås har i sig en flerveten-
skaplig karaktär som möjliggör en hög grad av interaktion, dialog, 
kunskapsutbyte och utveckling mellan såväl de klassiska subdiscipli-
nerna redovisning, marknadsföring och organisation/management, 
som andra besläktade discipliner som utöver informatik även inne-
fattar nationalekonomi, juridik och statistik (exempelvis Civileko-
nomutbildningen). Detta har också resulterat i riktningar mer mot 
offentlig förvaltning (exempelvis Administratörsprogrammet), tjäns-
tesektorn inom fastighetsbranchen (Fastighetsmäklarutbildningen) 
och den framväxande upplevelseindustrin (Event Management).

Företagsekonomiämnet vid Handels- och IT-högskolan fokuserar 
på verksamhet och praktik inom kommersiella företag och offentlig 
förvaltning och tar sin utgångspunkt i såväl samspelet mellan före-
tag och organisationer på privata och offentliga marknader som i hur 
kunder, konsumenter och medborgare agerar i olika kontexter. Vik-
tiga frågor i sammanhanget är under vilka förutsättningar marknader 
fungerar och är effektiva samt hur olika aktörer agerar på dessa mark-
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nader. Företagsekonomi belyser därmed verksamheter på flera nivåer; 
individ, organisation och samhälle. 

Även informatikämnet vid Handels- och IT-högskolan har en fler-
vetenskaplig karaktär som integrerar olika traditionella informations-
teknologiska fält som datalogi, data- och systemvetenskap samt in-
formationssystem, vilket spänner från utveckling och testning av al-
goritmer för avancerad informationsbehandling, till frågor kring hur 
IT-lösningar kan utformas och införas i syfte att åstadkomma förbätt-
ringar för individer, organisationer och samhället i stort. Viktiga frå-
gor i det första sammanhanget rör metoder för intelligent dataanalys 
samt parallella och distribuerade system, vilket återspeglas på grund-
nivån genom främst Systemarkitekturutbildningen.

Det andra sammanhanget handlar om att skapa kunskap kring samt 
bidra till designsituationer som kännetecknas av att utvecklare och 
användare samskapar kunskap som möjliggör produktiv IT-använd-
ning. Den förväntas bidra till dels utveckling av generell teori, dels ut-
veckling av praktiskt tillämpbar kunskap. Framtagandet av innova-
tiva applikationer och tjänster som hanterar betydelsefulla praktiska 
problem förutsätter således att såväl tekniska som organisatoriska as-
pekter beaktas. Denna riktning representeras i grundutbildningen av 
bland annat Systemvetarutbildningen, som utbildar för professioner 
som programmerare och systemutvecklare. Utbildningen har sin in-
riktning mot e-tjänster och e-handel. 

Följdaktligen kännetecknas informatikämnet vid Handels- och IT-
högskolan av studier av utveckling, användning och utvärdering av 
IT-system.

Den flervetenskapliga ansatsen inom informatikämnet förstärks ge-
nom inkluderandet av kunskap och teori från flera vetenskapliga re-
ferensdiscipliner. Ett exempel är IT-teknikerutbildningen, som kom-
binerar ett tekniskt kunnande med beteendevetenskap för en framtid 
som kvalificerade supporttekniker, en IT-tjänsteprofession.

I de flesta av ovan nämnda utbildningar förekommer kurser i både 
företagsekonomi och informatik, oavsett i vilket ämne examen ges, 
och steget har tagits fullt ut i utbildningar där studenterna har möj-
lighet att ta examen i båda grundutbildningsämnena; Dataekonomut-
bildningen respektive Affärsinformatik med inriktning mot marknads-
föring och IT.

Fastighetsmäklarutbildningen och IT-teknikerutbildningen leder 
fram till en högskoleexamen, men kan kompletteras med påbyggnads-
år för kandidatexamen i företagsekonomi respektive informatik. 

Därmed har samtliga studenter på program på grundnivå vid Han-
dels- och IT-högskolan möjlighet att kvalificera sig till vidare studier 
på avancerad nivå i något av magister- eller masterprogrammen.
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Handels- och IT-högskolan erbjuder idag fyra program som leder 
fram till examen på avancerad nivå. Dessa fyra program ger således be-
hörighet att fortsätta vidare till forskarutbildning.

• Civilekonomutbildningen, 240 högskolepoäng 
• Magisterutbildning i företagsekonomi, 60 högskolepoäng 
• Magisterutbildning i informatik, 60 högskolepoäng 
• Masterutbildning i informatik, 120 högskolepoäng 

Studenter vid samtliga program vid Handels- och IT-högskolan har 
därmed möjlighet att på ett kvalificerat sätt studera inom någon as-
pekt av området Handel och IT för att kunna gå vidare till forskarstu-
dier inom området.

Forskarutbildningsämnet Handel och IT studerar området Handel 
och IT så som det beskrivits i tidigare kapitel, samt integrerar och byg-
ger vidare på de synsätt och perspektiv som studerats inom grundut-
bildningarna.

Forskarutbildningsämnet Handel och IT är professionsinriktat och 
bedriver praktiknära forskning. Detta innebär att vetenskapssynen  
domineras av en tillämpad och empiriskt inriktad forskning som ska 
leda till teoretiska kunskapsbidrag och praktiskt relevanta och an-
vändbara resultat, vilket gör att den forskning som bedrivs karaktäri-
seras både som grundforskning och tillämpad forskning.

Dessutom utgår ämnet ofta utifrån en aktörssyn, där exempelvis ak-
törer i rollerna producenter–konsumenter eller utvecklare–använda-
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re sätts i centrum. Att placera aktörer i centrum visar på en grundsyn 
där teknikutveckling och organisatoriska förändringar är till för män-
niskor, samt att den snabba samhällsutvecklingen såväl inom IT, som 
i förändrade handels- och konsumtionsmönster blir mer effektiv och 
mer hållbar över tid om organisationer, verksamheter och IT utveck-
las tillsammans.

I linje med Högskolan i Borås professionsinriktning genomsyras 
forskarutbildningen inom Handel och IT av ambitionen att bidra till 
förbättringar och nyttoskapande för en mångfald intressenter, vilket 
innebär att utbildning och forskning utvecklas i samspel med prak-
tiken och utmaningar för ämnets utveckling formuleras tillsammans 
med praktiken. Särskilt påtagligt är detta i perspektivet av den snab-
ba förändringen av handelsprocesserna, där IT-utvecklingen spelar en 
pådrivande roll.

Forskarutbildningsämnet Handel och IT omfattar det 
forsknings- och praktikfält där handel och IT samverkar 
med, påverkar eller stödjer varandra. Ämnet belyser inno-
vativa lösningar för konsumtion och hållbar handel med 
IT-stöd, samt innovativ utveckling, användning och ut-
värdering av IT-system till nytta för handeln.
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4 Forskning inom området Handel och IT

Området/ämnet kan enkelt uttryckt beskrivas som mötet mellan 
Handel och IT, men för att ha sådan kvalitet och omfattning att fors-
karutbildning kan bedrivas på en hög vetenskaplig nivå, krävs såväl bre-
dare som djupare perspektiv i den omgivande forskningsmiljön. I detta 
kapitel beskrivs därför inte enbart exempel på sådan forskning vid Han-
dels- och IT-högskolan som bedrivs direkt inom området Handel och IT, 
utan även sådan forskning som kompletterar området. Därutöver ges 
också exempel på närliggande forskning vid högskolans övriga institu-
tioner.

Forskningen inom området präglas av helhetssyn, närhet till aktörer-
na och flervetenskap. Ett exempel på denna helhetssyn är projektet 
Fenomenet Ullared – en förstudie som belyser en specifik handels-
plats från olika perspektiv som entreprenörskap, informationstekno-
logi, skyltning, kundorientering, servicemöten, och familjekonsum-
tion. Studien bygger på intervjuer med kunder och personal på Gekås 
Ullared, intervjuer med campinggäster samt observationstudier.

möTen InOm HAndel OcH IT

En av de viktigaste aspekterna av all handel är mötet mellan olika ak-
törer i handelns olika processer. Allteftersom användandet av Inter-
net ökar, förändras beteendena även i den fysiska handeln, liksom i 
närliggande områden som offentlig verksamhet, som i allt större ut-
sträckning påverkas av samma förskjutning av mötesplatser som an-
nan verksamhet. 

Ett exempel är projektet Kundmöte 2015 som visar att framtidens 
kunder och medborgare är mer krävande, har mindre tålamod, stäl-
ler högre krav på ”äkthet”, samtidigt som de har ett annat beteende 
avseende kommunikation och informationssökande. De scenarier 
som konstruerats visar på sannolika framtida kundmöten, där den 
minsta gemensamma nämnaren nästan alltid handlar om kommu-
nikation. 

Allt fler företag introducerar självbetjäningsteknolologi (såsom vir-
tuella assistenter på hemsidan) i kontaktytan mellan kund och före-
tag med förhoppningen att öka kunders valmöjligheter till service men 
även att kunna spara pengar genom att bland annat reducera antalet 
personer som betjänar kunderna. Samtidigt finns det fördelar med 
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mellanmänskliga kontakter i och med att kunders utvärderingar och 
upplevelse av tjänster till stor del baseras på de enskilda möten som sker 
med personal i företag. I projektet Det goda tjänstemötet – att nå en 
balans mellan självbetjäning och mellanmänskliga kontakter ut-
vecklas kunskap om hur en balans mellan självbetjäning och mellan-
mänskliga kontakter kan nås. Projektet är flervetenskapligt med kom-
petens från flera olika akademiska discipliner (marknadsföring, infor-
matik och lingvistik) som representeras av projektmedlemmarna. 

Att säkerställa kvalitet i den service som en kommun erbjuder sina 
medborgare är en komplicerad uppgift. Olika analysinstrument och 
arbetsformer behöver tillämpas för att säkerställa tillräckligt tydligt 
medborgarfokus. Syftet med projektet Utveckling av medborgar-
kontakter i Marks kommun har varit att analysera och utvärdera 
den elektroniska kontakten mellan medborgare och Marks kom-
mun, men även att utveckla ett metodmässigt arbetssätt som Marks 
kommun kan använda i framtida egna utvärderingar och utveckling 
av såväl den elektroniska som den manuella/fysiska medborgarkon-
takten. 

Alla servicemöten mellan kunder och anställda är inte harmonis-
ka. Situationer, där kunder utsätter anställda för bland annat ut-
skällningar, svordomar, hot eller kränkningar, påverkar de anställdas 
hälsa och arbetsmotivation, får organisatoriska konsekvenser samt 
leder till olika handlingsstrategier. Syftet med projektet Kundbete-
enden inom kollektivtrafik och detaljhandel är att öka förståelsen 
för hur dessa situationer med kränkningar, hot och våld uppstår och 
de strategier olika personalkategorier använder sig av för att hante-
ra besvärliga kunder inom kollektivtrafik och detaljhandel. Resultat 
visar bland annat på handlingsstrategier som berör det fysiska fram-
trädandet, hur man placerar sig i förhållande till kund, förmågan att 
interagera verbalt med kund och hur man agerar i förhållande till 
den omgivande miljön. Ytterligare resultat är att negativa kundbe-
teenden kan relateras till hur organisationerna valt att designa sina 
servicesystem. Projektet Konsumentklagomål syftar till att beskriva 
och förklara konsumentbeteende vid klagomål. Studiens empiriska 
bas består av en databas där 2 000 slumpmässigt valda respondenter 
besvarat frågor om sitt agerande före och efter köp de varit missnöjda 
med. Studien syftar till att ge kunskap om hur och på vilket vis kon-
sumenters informationsinsamling före köp relaterar till konsumen-
ters missnöje. 

Projektet Människor, skjortor och siffror – möten mellan säljare 
och köpare bygger på hur siffror översätts till handling i daglig verk-
samhet inom företag. Syftet med projektet är att beskriva redovisning-
ens roll i att möjliggöra affärer för att på så sätt bidra till en ökad för-
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ståelse för redovisning i praktik. Forskningen besvarar frågan om hur 
redovisning gör sig gällande i möten mellan säljare och köpare som ut-
gör en situation här och nu.

PerSOnlIG HAndel OcH IT 

Vår forskning visar att möten mellan aktörerna på olika markna-
der förändras till sin karaktär, och blir alltmer individbaserat. Flera 
projekt vid Handels- och IT-högskolan provar därför ett omvänt per-
spektiv på Internet, exempelvis inom projektet eMe som uppmärk-
sammats internationellt med innovations- och forskarpriser. Där ut-
vecklas detta i praktisk tillämpning så att användaren inte letar infor-
mation och tjänster utan dessa skall komma till användaren via eMe 
som kan filtrera informationen och skicka önskad information på 
önskad kanal till önskad användare. En vidareutvecklad version eMe-
x där användaren enkelt kan ladda ner, programmera, eller byta den 
profil som styr eMe testas nu i en kommersiell miljö i samverkan med 
andra utav våra forskningsprojekt, exempelvis E-CLIC och ISSI.

Det övergripande målet för E-CLIC (European Collaborative 
Innovation Centres for broadband media services) är att stimulera 
innovation genom att etablera europeiska samverkande innovations-
center för bredbands- och mediatjänster i Borås, Värmland, Hanno-
ver (Tyskland), Wilhelmshaven (Tyskland), Groningen (Nederlän-
derna), Kortrijk (Belgien), Norfolk (Storbritannien) och Rogaland 
(Norge). Målsättningen för E-CLIC är att skapa och bygga ett starkt 
kluster i Nordsjöområdet med fokus på ungdomars involvering i ut-
veckling av e-handel och e-tjänster. Med en mix av 16 partners från sex 
EU-länder så skapas en god plattform och en bra balans mellan olika 
kompetenser, branscher, företag, universitet och organisationer.

Örnsköldsviks kommun är projektägare till projektet ISSI (Indi-
vidinriktad SamhällsService Inland), som syftar till att utveckla 
e-tjänster med fokus på de behov som boende, företag och offentlig 
verksamhet i inlandet har. Med e-tjänst avses en tjänst som kan ut-
föras via dator, mobiltelefon eller annan elektronisk media, och som 
innehåller någon form av interaktivitet, det vill säga tjänsten förutsät-
ter att medborgaren/företagaren/verksamheten själv bidrar med upp-
gifter/information.  

Undersökningar visar att det i dag finns cirka 200 000 individer i 
Sverige som lider av någon form av kognitiv funktionsstörning. En 
nedsatt kognitiv förmåga kan visa sig i form av problem att ta initiativ, 
planera och organisera en struktur i vardagen. Det kan bland annat 
röra sig om individer med förvärvade hjärnskador, ADHD, Aspergers 
syndrom, DAMP och andra neurologiska, psykiska och neuropsy-
kiatriska sjukdomar. Projektet Personaliserat IT-stöd undersöker 
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forskningsrapporter som berör kognitiva funktionshinder i korrela-
tion med teknologiska hjälpmedel. Även här kan e-Me modifieras och 
utvecklas för att anpassas efter de behov som individer med kognitiva 
funktionshinder har.

HAnTerInG Av HAndelnS STOrA dATAmänGder

Forskning inom Handel och IT innebär bland annat att se olika till-
lämpningsområden för IT inom alla processer inom handeln. Något 
som förenar många av dessa processer är hanteringen av stora data-
mängder, vilket kan sägas vara ett av specialområdena för Handels- 
och IT-högskolan.  Ett exempel är forskningsprojektet INFUSIS, som 
går in redan innan produktionsledet för tillverkning av läkemedel. Ut-
vecklandet av nya läkemedel är en lång och kostsam process där endast 
ett fåtal projekt verkligen resulterar i färdiga läkemedel, men dator-
baserade verktyg möjliggör analyser av olika substanser i tidigare steg, 
än i traditionella utvecklingsfaser. Inom INFUSIS-projektet studeras 
sofistikerade metoder och algoritmer för att ur stora datasamlingar ex-
trahera kunskap (data mining) om olika substansers egenskaper, och 
därmed deras lämplighet att ingå i läkemedel med specifika uppgifter. 

Ett annat projekt ser på hur data mining kan användas effektivare 
för handelns säljprognoser. Forskningsprojektet utvärderar använd-
ningen av data mining för säljprognoser för att producera tillförlitliga 
och begripliga modeller, användbara och förståeliga för marknadsana-
lytiker. I projektet utvecklas prototyper av programvara anpassade för 
komplexa prognossituationer. 

En underliggande faktor är hur datorernas processorer kan hantera 
dessa datamängder, där ett forskningsprojekt ser över möjligheterna att 
anpassa och optimera låsfria datastrukturer. Hastigheten som kan upp-
nås med den klassiska enprocessor-arkitekturen har närmat sig den övre 
gränsen för vad som är möjligt, medan multi-core-processorer erbju-
der möjligheter att utföra flera instruktioner parallellt. Inom projektet 
utvecklas för detta så kallade icke-blockerande protokoll där låsnings- 
mekanismer undviks, och istället utnyttjas de inbyggda mekanismer-
na för synkronisering som processorerna erbjuder för att utföra samt 
koordinera uppdateringen av gemensam information mellan trådarna. 

FörvAlTnInG Av OcH InOm HAndel OcH IT

Undersökningar visar att 80 procent av IT-relaterat arbete består av 
IT Service Management (ITSM), det vill säga underhålla och driva 
en IT-infrastruktur, vilket är kostsamt, och spelar en avgörande roll 
för att stödja och uppfylla de krav som verksamheter har som nyttjar 
dessa tjänster. Det är dock en utmaning då denna viktiga tjänstesektor 
ofta betraktas som ineffektiv av kunderna. Både akademi och närings-
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liv behöver bättre kunskaper om arbetet med ITSM och hur det kan 
göras mer effektivt. 

Projektet Effektiv IT-förvaltning (IT Service Management) har 
som övergripande syfte att föreslå utvärderingsmetoder baserade på 
nyckeltal (key performance indicators) samt beskrivningar av ”Best 
practices”. Inom projektet utvärderas projektets partners ITSM-verk-
samhet för att gemensamt skapa och pröva en utvärderingsmetod och 
utveckla en förståelse för best practice. Metoden ska användas som ett 
verktyg för utveckling av ITSM-sektorn på ett innovativt sätt. 

HAndel OcH IT För HållBAr uTvecklInG

Ett konsumtionssamhälle med ett överflöd av varor genererar sopor, 
som inte bara innebär miljöproblem gällande sophantering utan även 
ett onödigt resursslöseri. För att komma tillrätta med dessa problem 
fordras framöver innovationer som möjliggör för konsumenter och 
företag att agera miljövänligt. Det är idag ett faktum att en miljövänlig 
attityd inte alltid leder till miljövänligt beteende. Det finns hindrande 
faktorer såsom förmåga (kunskap och vanor) och möjligheter (livs-
situation, ekonomi, tekniska lösningar). 

Vid Handels- och IT-högskolan bedrivs ett forskningsprojekt om 
Återanvändning och återvinning av kläder. Syftet med projektet är 
att utveckla kunskap och lösningar för att minska det textila klädav-
fallet, först genom att öka förståelsen för hur konsumenter resonerar 
när de beslutar att göra sig av med klädesplagg, öka förståelsen för hur 
olika intressenter i ett nätverk ser på problemen med textilt klädav-
fall och hur de ser på olika innovativa lösningar, att studera processen 
och effekterna av en försöksverksamhet, samt att föreslå IT-lösningar 
för denna typ av verksamhet. Ett projekt som angränsar till detta är 
Sociala aspekter av kommunal hantering av fast avfall som stude-
rar vilket inflytande olika faktorer har på beteendet hos medborgarna 
att källsortera aktivt; interna, externa, sociala, demografiska, bekväm-
lighet och situationsanpassat, etc. Målet med forskningen är att göra 
ett analysverktyg för utvärdering, mätning och förbättring av beteen-
det kring sopsortering i samhället. Projektet bedrivs gemensamt med 
profilområdet Resursåtervinng, där även bioprocesstekniska aspekter 
ingår. Ett annat, närliggande projekt fokuserar på relationer till ting i 
ett överflödssamhälle.

Kollektivtrafiken är en underutnyttjad resurs i persontransport- 
systemet eftersom många vardagsresenärer väljer bilen som färdmedel. 
Det här är negativt utifrån ett miljö- och hållbarhetsperspektiv och 
frågan är hur andelen kollektivt resande kan utökas. Projektet Per-
sontransporter / Innovation för hållbart vardagsresande syftar till 
att utveckla kunskap om hur digitala informationsinfrastrukturer 
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och tillhörande tjänster kan bidra till expansionen av andelen kollek-
tivtrafik i det totala persontransportsystemet. Att realisera morgon- 
dagens intelligenta system för kollektivt personresande är en utma-
nande uppgift som efterlyser sociotekniska lösningar inspirerade av en 
mångfald metoder, perspektiv och teorier. En öppen och användardri-
ven utveckling av framtidens resenärsinformation samskapas utav fors-
kare, tillhandahållare av trafikinformation, utförare av persontrans- 
porter och IT-leverantörer i interaktion med vardagsresenärer,  
genom designorienterad aktionsforskning. Medverkande samhälls- 
och näringslivsaktörer befinner sig i olika delar av personresandets ut-
vecklingskedja både som samverkande och konkurrerande parter. De 
efterfrågar kunskapsutveckling kring hur kunddriven öppen innova-
tion kan bidra till utvecklingen av ett mera effektivt och flexibelt kol-
lektivtrafiksystem. Den övergripande ambitionen är att projektet skall 
bidra till utvecklingen av ett digitalt intelligent kollektivtrafiksystem 
som kan verka som en förebild för Sverige men också för resten av 
världen.

Syftet med projektet Socialt hållbar konsumtion av livsmedel på 
den mångkulturella marknaden är att utveckla kunskapen om kon-
sumtionsmönster och konsumenters beslutsfattande på den mångkul-
turella marknaden. Projektet handlar också om hur livsmedelshandeln 
organiserar sin egen verksamhet utifrån föreställningen om mångfald. 
Projektet studerar religiösa högtider, mera specifikt Ramadan. Förutom 
intervjuer med familjer och butikspersonal sker observationsstudier. 

Forskningsprojektet Konsumtionens mening(ar) i ekonomisk 
utsatthet avser att undersöka konsumtionens mening(ar) bland eko-
nomiskt utsatta konsumenter. Det finns idag begränsad kunskap om 
hur människor med utsatt ekonomisk situation förhåller sig till kon-
sumtion. Studien avser att öka denna förståelse och bygger på inter-
vjuer med familjer. 

FOrSknInGSnäTverk

En av de viktigaste faktorerna för den framgångsrika forskning Han-
dels och IT-högskolan bedrivit och bedriver är närheten till det omgi-
vande samhället. Merparten av forskningsprojekten genomförs i nära 
samarbete med företag, myndigheter och organisationer såväl regionalt 
som nationellt. Några exempel på samarbetspartners för de nämnda 
projekten är Core IT AB, Espira, Göteborg Energi, Handelns utveck-
lingsråd (HUR), ICA handlarna AB, Konsumentverket, KronoX,  
Länsstyrelsen i Värmlands län, Marks kommun, Mecenat, Pulsen 
Application AB, SAS, SCA Transforest AB, SCB, Sogeti AB, Volvo 
Information Technology AB, Volvohandelns utvecklings AB, Västra 
Götalandsregionen, Örnsköldsviks kommun, med flera.



24 högskolan i  borås

För projektet Återanvändning och återvinning av kläder har ett 
särskilt nätverk av samarbetspartners byggts upp, bestående av Stena 
Recycling, RagnSells, DB Schenker, Naturvårdsverket, Naturskydds-
föreningen, KappAhl, MQ, Human Bridge, Konsumentförening-
en Stockholm, Lindex, Gina Tricot, Gekås Ullared, Indiska, Svensk 
Handel, Kemikalieinspektionen, Antonia Johnsson stiftelse för miljö-
utveckling, Myrorna, Intersport, Stadsmissionen, Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen (FTI) och Avfall Sverige.

För flera av projekten har nätverk också byggts upp inom den aka-
demiska världen, där flera av ovanstående projekt gjorts i samarbete 
med exempelvis Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads 
universitet, Chalmers tekniska högskola, Distributed Computing and 
Systems Research Group, Göteborgs universitet, Högskolan i Sköv-
de, IT-universitetet i Göteborg, Ladokenheten vid Umeå universitet, 
Lunds universitet, Stockholms universitet och Viktoriainstitutet.

Nätverkande innebär även deltagande i centrala sammanhang, så-
väl nationellt som internationellt, där området representeras. För att 
ge några exempel; Professor Ekström är ordförande i Konsumentver-
kets vetenskapliga råd och ingår i regeringens expertgrupp för utred-
ningen Framtidens stöd till konsumenter ; Professor Cronholm är en av 
två svenska representanter i det internationella projektet Cost Action 
TwinTide: IC0904 2.

FOrSknInG I AnGränSAnde FOrSknInGSOmråden vId  

HöGSkOlAn I BOråS

De projekt som beskrivits i föregående avsnitt har alla sin forsknings-
ledning på Handels- och IT-högskolan vid Högskolan i Borås, där 
området har sitt centrum, men även vid andra institutioner bedrivs 
projekt i angränsande forskningsområden, ofta i samverkan med fors-
kare vid ovan nämnda institution. Nedan ges exempel på sådan annan 
forskning vid Högskolan i Borås som bidrar till någon särskild aspekt 
utav området Handel och IT.

Forskningen vid Högskolan i Borås bedrivs inom sex strategiska 
områden, vart och ett med sitt centrum vid en dedikerad institution, 
även om en stor andel av de forskningsprojekt som bedrivs är fler- 
vetenskapliga till sin natur, och därmed involverar forskare från olika 
institutioner och discipliner. År 2010 fick högskolan fyra examensrät-
tigheter att bedriva forskarutbildning inom tre utav dessa områden: 
Biblioteks- och informationsvetenskap, Resursåtervinning samt Tex-
til och mode.

2. Cost är ett mellanstatligt ramverk ramverk för europeiskt samarbete inom vetenskap och teknik, som 
syftar till att harmonisera forskning och praktik avseende design och utvärderingsmetoder för IT-arte-
fakter över traditionella sektors- och ämnesgränser.
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Området Biblioteks- och informationsvetenskap med centrum 
vid Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Biblio-
tekshögskolan behandlar meningsbärande information i vid mening 
och hur denna kan ordnas, göras sökbar och tillgänglig samt förmedlas 
med olika tekniker. Inom detta område belyses bland annat hur sam-
hälls- och IT-utvecklingen förändrat bibliotekens och mediernas roll, 
där de blivit alltmer omformade till digitala tjänster. Även handel av 
digitala media berörs inom denna forskning som en kontrast mot den 
allt ökande fildelningen och de politiska aspekter detta fört med sig.

Inom området Textil och mode med centrum vid Textilhögsko-
lan sker forskningen främst genom profilsatsningarna Smart Textiles 
och F3 – fashion, function, futures. Forskningen kring Smart Textiles 
innefattar bland annat hur IT i kombination med textilier kan använ-
das för att individanpassa vårdtjänster. F3 behandlar den textila vär-
dekedjan – från idé via design och produktion fram till konsumenten 
och slutligen återvinning – vilket visar på branchspecifika berörings-
punkter med området Handel och IT i hela kedjan.

Forskningen inom området Resursåtervinning med centrum vid 
Institutionen Ingenjörshögskolan är till sin natur flervetenskaplig. 
En målsättning är att utveckla nya material och funktionella polyme-
rer ur restprodukter och avfall. Ett annat projekt inom området stu-
derar hur man kan omvandla avfall till etanol och biogas. I samverkan 
med området Handel och IT, som bland annat studerar återvinning av 
restavfall från handeln, genererar detta nya kunskaper för en hållbar 
utveckling. Ett exempel på projekt som bedrivs gemensamt med Han-
del och IT är Sociala aspekter av kommunal hantering av fast avfall (se 
avsnittet Handel och IT för hållbar utveckling).

Forskningen inom området Integrerad vårdutveckling med cen-
trum vid Institutionen för vårdvetenskap har som syfte att resultera 
i träffsäker vård ur patientens perspektiv. Angränsande till Handel och 
IT är exempelvis forskningen kring datorbaserade beslutsstödssystem 
i den prehospitala vårdkedjan, där larmtjänsten skall säkras så att ope-
ratören kan avgöra om det föreligger ett ambulansbehov. Ett annat ex-
empel är projektet för IT-baserat stöd till patienter med hematologisk 
cancer (till exempel leukemi), där patienten kan formulera sina fun-
deringar, praktiska såväl som existentiella, när som helst under dygnet. 
Inom en bestämd tidsram är han/hon garanterad svar från någon av 
de sjuksköterskor som ingår i projektet.

Området Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet med 
centrum vid Institutionen för pedagogik är kopplat till de professio-
ner som grundutbildningarna utbildar för; lärare i förskola och skola 
samt organisations- och personalutvecklare. Angränsande till Handel 
och IT är exempelvis forskningen kring gymnasiet som marknad, där 
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kommunala och fristående gymnasieskolor förväntas konkurrera om 
elever och lärare, vilket gör att det i denna tjänstesektor förekommer 
marknadsinslag på samma sätt som inom annan handel.

Forskningen inom samtliga områden kännetecknas av att forsk-
ningen har en praxisanknytning, är flervetenskaplig och att samarbete 
sker över institutionsgränser samt även nationellt och internationellt.
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5 Forskarutbildningsmiljö

Högskolan i Borås fick 2010 examenstillstånd för fyra områden på fors-
karnivå varvid högskolan vidtagit organisatoriska förändringar i syfte 
att säkerställa forskarutbildningens kvalitet. Personella och ekonomiska 
resurser inom högskolan nyttjas effektivt med bland annat högskolege-
mensamma kurser och seminarier, vilket ger de forskarstuderande möj-
lighet att öka kontaktytorna mellan olika discipliner. Vid de tidigare 
granskningarna gav bedömargrupperna ett gott betyg till forskarutbild-
ningsmiljön vid Högskolan i Borås. 

HAndledArreSurSer OcH FOrSkArkOmPeTenS  

InOm OmrådeT

Vid Högskolan i Borås finns idag 17 professorer och docenter som kan 
fungera som huvudhandledare inom Handel och IT. Utöver detta är 
flera lektorer vid Högskolan i Borås engagerade som bihandledare i 
doktorandprojekt och bidrar därmed till den samlade handledarerfa-
renheten vid högskolan. Detta borgar för en fortsatt god tillväxt när 
det gäller möjliga huvudhandledare.

Professorer och docenter är medlemmar i Högskolan i Borås profes-
sorskollegium som sammanträder två till tre gånger per termin. Pro-
fessorskollegiet, som leds av rektor, är inte ett beslutande organ utan 
ett forum för en öppen diskussion kring hur forskning och forskarut-
bildning vid Högskolan i Borås bör utvecklas.

Värt att nämna i sammanhanget är att Högskolan i Borås genomför 
en omfattande satsning på anställningar av postdoc-forskare. Denna 
satsning omfattar 15 anställningar under 2010–2011 och fem anställ-
ningar under 2011–2012 vilket ger en möjlighet att påbörja och/eller 
påskynda docentmeritering.

Förutsättningar för god handledning

God handledning kräver medvetenhet om olika handledningsstrate-
gier, kunskap om interaktionen mellan handledare och doktorand, 
beredskap för att hantera etiska överväganden som kan uppkomma 
i handledningssituationen samt insikt i hur organisatoriska förutsätt-
ningar påverkar handledningssituationen. Likaså krävs att regler för 
doktoranders rättsäkerhet följs och skapar förutsättningar för en trygg 
miljö för doktoranden.

För god kvalitet på handledningen ställs krav på genomgången kurs 
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i forskarhandledning för att kunna antas som docent eller anställas 
som professor vid Högskolan i Borås och fungera som huvudhand- 
ledare. Sedan flera år tillbaka bedriver högskolan genom Centrum 
för lärande och undervisning en egen utbildning av doktorandhand- 
ledare. Som ett led i docentmeriteringen uppmuntras även lekto-
rerna att gå denna kurs, vilket de ges möjlighet till under arbetstid. 
Flertalet lektorer på Handels- och IT-högskolan har redan gått den-
na handledarutbildning. Genomgången handledarutbildning ställs 
som krav för att kunna gå in som bihandledare i ett forskarutbild-
ningsprojekt.

Kraven på god handledning bevakas inom det handledarkollegium  
som etableras inom ramen för forskarutbildningen, där en viktig 
punkt även är fortsatt kompetensutveckling för handledare.

De huvud- och bihandledare som finns vid Högskolan i Borås har 
alla erfarenhet av att samverka kring doktorandhandledning med andra 
lärare inom såväl som utanför högskolan inom ramen för existerande 
samverkansavtal kring forskarutbildning.

Doktoranden har rätt till 100 handledningstimmar per år. Tiden 
fördelas mellan huvudhandledaren och bihandledarna på ett sätt som 
är anpassat till behovet av de olika handledarnas kompetens i olika 
skeden i avhandlingsarbetet.

Strategi för handledarförsörjning

Vid Handels- och IT-högskolan finns en kompetensförsörjningsplan 
för handledarskap i tre nivåer. Denna innebär att nydisputerade med-
arbetare i ett första steg involveras i ett forskarutbildningsprojekt ge-
nom att bidra med sin kompetens, antingen i relation till ett eller ett 
par av de arbeten som produceras inom projektet under mentorskap 
av huvudhandledaren eller genom att genomföra en egen delstudie 
inom projektet. Detta sker utan att ha formellt bihandledarskap men 
ger en utökad samverkansmiljö för doktoranden. Efter att på det sät-
tet skaffat sig en första erfarenhet av att samverka med och till viss del 
handleda en forskarstuderande innebär nästa nivå engagemang som 
bihandledare. Ett sådant system garanterar fortsatt handledarförsörj-
ning inom forskarutbildningen samtidigt som det bidrar till under-
lättad docentmeritering och ger möjlighet att i tredje steget uppnå  
huvudhandledarskap.

kurS- OcH SemInArIeverkSAmHeT

Genom att högskolan redan beviljats tillstånd att bedriva forskarut-
bildning inom fyra områden, uppnås synergieffekter genom ett antal 
högskolegemensamma forskarutbildningskurser och forskarsemina-
rier.
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För genomförande av forskarutbildningen har Högskolan i Borås  
ett gemensamt kursutbud som komplement till de ämnesspecifika 
kurser som varje område behöver. Detta utbud innehåller kurser rik-
tade till de forskarstuderande vid högskolan och till forskarstuderan-
de vid andra lärosäten med vilka högskolan samarbetar. Exempel på 
forskarutbildningskurser som erbjuds är Vetenskapsteori och veten-
skapshistoria; Vetenskap, praktik och profession; Professionella orga-
nisationer, aktörer och förändringsarbete; Akademiskt skrivande och 
Forskningsetik samt kurser inom vetenskaplig metod. 

Genom det gemensamma kursutbudet skapas en enhetlig grund för 
forskarstuderande vid Högskolan i Borås, flervetenskaplighet stöds 
och tvärvetenskapliga ambitioner underlättas. Tillväxten av dokto-
randkurser främjas genom förening av de starka profiler som finns vid 
högskolan samt genom redan etablerade samarbeten. Kursutbudet ut-
gör således en plattform för såväl nationell som internationell samver-
kan och utbyte på forskningsnivå. Utbudet innebär även att dokto-
randutbildningsfrågor kan diskuteras över ett brett fält av kunskaper 
och att förutsättningarna för att dela erfarenheter förbättras för de 
forskarstuderande. Den studiesociala dimensionen och dynamiken är 
ytterligare argument för att samla och öka kontaktytorna mellan oli-
ka discipliner. Vidare innebär ett gemensamt kursutbud att personel-
la och ekonomiska resurser inom högskolan tillvaratas effektivt. Fors-
karstuderande erbjuds även att gå högskolans utbildning i högskole-
pedagogik som en del av forskarutbildningen. 

Handels- och IT-högskolan har en väl fungerande seminariestruk-
tur som innebär att doktoranden får möjlighet att presentera och få 
kommentarer på sitt arbete vid fler tillfällen än de obligatoriska semi-
narierna. De allmänna och gemensamma forskningsseminarierna vid 
institutionen består dels av arbetande forskningsseminarier där insti-
tutionens forskare presenterar aktuell egen forskning, dels av semina-
rier med inbjudna externa forskare, oftast anpassat till deltagarnas in-
tresse- och avhandlingsområden vilket gör att doktoranden får ytter-
ligare möjligheter att diskutera exempelvis metodologiska frågor med 
såväl kollegiet som med erfarna externa forskare inom området.

Utöver doktorandens tillgång till högskolans forskningsverksamhet 
gör kopplingen till pågående och planerade projekt att doktoranden 
även ges tillgång till den forskning och de vetenskapliga kontakter vid 
andra lärosäten som projekten involverar.

InnOvATIOnlAB

InnovationLab är ett systemutvecklingscenter under Handels- och IT-
högskolan vid Högskolan i Borås, som arbetar med Academic Compu-
ting, det vill säga forskningsstödjande systemutveckling samt verksam-
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hetsstödjande systemutveckling för akademin. Forskningsstödjande 
systemutveckling är samlingsbegreppet för den typ av webb-, program- 
och systemutveckling som InnovationLab på uppdragsbasis bedriver 
mot forskningssamhället. Mycket forskning slutar med ett teoretiskt 
bidrag som är av stort intresse inom forskarsamhället, men oftast kan 
resultaten tas ett steg längre. Det finns ett mervärde och ett starkt be-
hov av att realisera forskningsresultat till en pilot, prototyp eller fär-
dig produkt. Detta arbete är vad vi benämner som forskningsstödjande 
systemutveckling.

InnovationLab består inte bara av professionella systemutveckla-
re och projektledare utan har även en koppling till forskningen inom 
Handel och IT genom egna professionsdoktorander, det vill säga dok-
torander som en del av sin tid arbetar som systemutvecklare i forsk-
ningsrelaterade systemutvecklingsprojekt.

InnovationLab arbetar inte enbart med forskningsprojekt vid Hög-
skolan i Borås, utan även med forskare vid såväl andra lärosäten som 
med näringslivet, och bidrar därmed till ett ökat forskningsnätverk. 
Exempel på partners knutna till InnovationLab är Acino AB, E-CLIC 
(European Collaborative Innovation Centres), Compare AB, Core IT, 
Göteborgs universitet, Innovation Impact, Ladokenheten vid Umeå 
universitet, med flera.

HöGSkOlAnS kvAlITeTSArBeTe

Högskolan i Borås har välutvecklade rutiner för kvalitetssäkring av ut-
bildningar. Dessa beskrivs ingående i den självvärderingsrapport som 
lämnades i samband med Högskoleverkets utvärdering av det syste-
matiska kvalitetsarbetet vid högskolan (bilaga IV). För doktoranden 
innebär de välutvecklade rutinerna, erfarenheterna och kunskaperna 
en garanti för forskarutbildning av hög kvalitet. 

Högskolans Forsknings- och utbildningsnämnd (FoU-nämnd) är 
ett särskilt organ för forskning och utbildning med övergripande an-
svar för att främja forskning och forskarutbildning. Nämnden beva-
kar att all utbildning vilar på vetenskaplig grund och ansvarar ytterst 
för kvaliteten inom utbildningar på grund- och avancerad nivå. FoU-
nämnden beslutar om och fastställer utbildningsplaner för nya pro-
gramutbildningar och genomför regelbundet kvalitetsutvärderingar 
av utbildningar. Den ansvarar även för inrättande och avvecklande av 
utbildningar på samtliga nivåer.

Rätten att utfärda examen på forskarnivå kräver dock en föränd-
rad organisation, vilket innebär att FoU-nämnden omvandlats till  
fakultetsnämnd. Högskolans styrelse fattade därför vid sitt möte  
17 februari 2010 beslut om förändringar i nuvarande organisations- 
och beslutsordning. Dessa trädde i kraft 1 juli 2010 eftersom Högsko-
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lan i Borås då erhållit examensrättigheter på forskarnivå inom Textil 
och Mode, Biblioteks- och informationsvetenskap samt Resursåter-
vinning. Högskolan har därmed tre fakultetsnämnder: Forsknings- 
och utbildningsnämnden, Lärarutbildningsnämnden samt Konst-
närliga forsknings- och utbildningsnämnden. Respektive nämnds an-
svarsområde och beslutsbefogenheter framgår av Styrelsens organisa-
tions- och beslutsordning (bilaga III).

Redan tidigare genomförde Högskolan i Borås forskarutbildning 
i biblioteks- och informationsvetenskap genom ett avtal med Göte-
borgs universitet, men genom egna rättigheter genomförs denna fors-
karutbildning numer självständigt av Högskolan i Borås, i likhet med 
de ytterligare tre områden Högskolan i Borås erhållit rättigheter för 
att examinera på forskarnivå. Även inom Handel och IT finns erfa-
renhet av att genomföra forskarutbildningskurser och disputationer, 
exempelvis inom forskarskolan Graduate School of Informatics, där 
Högskolan i Borås ingår tillsammans med Internationella Handels-
högskolan i Jönköping och Högskolan i Halmstad. Det innebär att 
högskolan har gedigen erfarenhet av att bedriva forskarutbildning, 
och följaktligen redan utför antagning av doktorander, fastställande 
av utbildningsplaner, genomförande av forskarutbildningskurser och 
disputationer. 

Förutom de mer högskolegemensamma formella systemen för kva-
litet i forskarutbildningen finns det ett antal viktiga kvalitetskriterier 
som ska uppfyllas för att säkerställa att forskarutbildningen håller hög 
kvalitet:

Forskarutbildningen ska bedrivas i en levande forsknings- och fors-
karutbildningsmiljö med synlig kvalitet i form av aktiv medverkan, 
relevant publicering och påverkan inom forskningsvärlden såväl som 
påverkan på det omgivande samhället.
• Forskarutbildningen ska bedrivas med tillräcklig handledarkom-

petens där handledarna ges förutsättningar för fortsatt kompe-
tensutveckling.

• Doktoranden ska ha en tryggad finansiering av sin forskarutbild-
ning.

• Doktorandens arbete ska utsättas för intern granskning i samband 
med doktorandseminarier och handledning.

• Doktorandens  arbete  ska utsättas  för  extern  granskning  genom 
processkontroll i samband med idé-, mitt- och slutseminarier.

• Doktorandens  arbete  ska utsättas  för  extern  granskning  genom 
produktkontroll i samband med internationell publicering, dis-
putation och eventuella licenciatseminarier.

• Den  externa  granskningen  ska  involvera  professionsföreträdare 
för diskussion om forskningens praktiska relevans.
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• Doktoranden ska ha tillgång till en fungerande infrastruktur.
• Doktoranden ska ha tillgång till annat studiesocialt stöd.

Dessa kvalitetskriterier fastställs i styrdokument för forskarutbild-
ningen och säkerställs genom styrgruppens årliga granskning.

InFrASTrukTur 

Vid Högskolan i Borås finns enheten Bibliotek & läranderesurser som 
bedriver modern biblioteks- och informationsverksamhet av hög kva-
litet. Där finns även Studentservice, vilket är den samlade enheten för 
studenthälsa, central studievägledning, karriärvägledning, student-
support, internationell koordinator, studentombudsman samt stöd 
till studenter med funktionshinder. Ett särskilt råd med representan-
ter från institutionerna och externa ledamöter stödjer verksamheten. 
I rådet finns även studeranderepresentanter för både grund- och fors-
karutbildningen.

Biblioteket, som är ett av landets främsta universitetsbibliotek, är 
en mötesplats för studenter, forskare, lärare och allmänhet. Här finns 
arbetsrum, grupprum och mycket god tillgång till datorer. En ny sam-
lingslounge tänkt för att stimulera kreativa möten står i begrepp att 
invigas. Ett trådlöst nätverk finns över hela högskolan. Biblioteket till-
handahåller drygt 140 000 volymer, cirka 67 000 e-böcker samt över 
31 000 e-tidskrifter.

Sökning av litteratur och referenser i det vetenskapliga arbetet kan 
göras såväl via bibliotekets söktjänst, där över 57 miljoner poster är 
aktiverade, som via enskilda tidskrifter, databaser och webbresurser. 
En av bibliotekets medarbetare har särskilt ansvar för söksupport och 
stöd för referenshantering för Handels- och IT-högskolans medarbe-
tare. Enligt gällande policy för publicering ska alla anställda vid Hög-
skolan i Borås registrera sina publikationer i BADA (Borås akademis-
ka digitala arkiv). BADA är högskolans system för digital publicering 
av forskningspublikationer, studentuppsatser och andra digitala sam-
lingar. Bibliotek & läranderesurser ansvarar för systemet, som utgör 
en del av högskolans systematiska kvalitetsarbete. Inom biblioteks- 
delen finns även bibliometrisk kompetens.

Arbetet stöds med statistisk rapportering både i årsredovisning och 
i samband med utbildningsutvärderingar. Högskolan fortsätter att ut-
veckla BADA till ett allt mer användbart verktyg för studenter, lärare 
och forskare att effektivt sprida högskolans vetenskapliga publicering.

Gemensamma förvaltningen har som huvuduppgift att ge goda för-
utsättningar för högskolans utbildning på grundnivå, avancerad nivå 
och forskarnivå. Förvaltningen ansvarar även för samordning av hög-
skolans administrativa verksamhet och består av sju underavdelning-
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ar. De viktigaste för att stödja och säkerställa en operativt stabil in-
frastruktur för forskarutbildning är Avdelningen för utbildningsstöd, 
IT-avdelningen samt Externa relationer.

ekOnOmI 

En förutsättning för att bedriva forskarutbildning och utfärda examen 
på forskarnivå är en ekonomi i balans för att långsiktigt upprätthålla 
en god ekonomisk hushållning. Högskolan har ett myndighetskapital 
som uppgår till 96 miljoner kronor och som ökade med 17 miljoner 
kronor under 2010. Ökningen och storleken på myndighetskapitalet 
innebär en god finansiell utveckling och en stark finansiell ställning 
som ger utrymme för verksamhetsmässiga satsningar. Det statliga 
forskningsanslaget har ökat med 12 miljoner kronor och den externa 
forskningsfinansieringen med 13 miljoner kronor sedan 2008.

I dagsläget finansierar högskolan över 100 forskarstuderande antag-
na vid andra lärosäten, varav 16 finns vid Handels- och IT-högskolan. 
Finansieringen innefattar såväl doktorandernas lön som handledning. 
Följaktligen har Högskolan i Borås god ekonomisk beredskap för att 
bedriva forskarutbildning av omfattande storlek i egen regi. Samtliga 
områden för vilka högskolan söker examensrättigheter på forskarnivå 
är också prioriterade och tilldelas resurser med ekonomiska förutsätt-
ningar att bedriva forskarutbildning.



34 högskolan i  borås

TABell I. Handledarresurser inom området 

namn Kön

Anställ-
ningsform 
vid HB Titel

Anställ-
ningsgrad  
(%) vid HB

Planerad 
tjänst- 
göring av 
heltid  (%) 
i forskarut-
bildning

Inom 
forskar-
utbild-
nings-
ämne

Allwood, Jens M Professor Professor  
(lingvistik)

20 10 Handel 
och IT

Brorström, Björn M Rektor Professor (före-
tagsekonomi)

100 5 Handel 
och IT

Brunninge, Olof M Lektor Docent (före-
tagsekonomi)

100 20 Handel 
och IT

Cronholm, Stefan M Professor Professor  
(informatik)

100 40 Handel 
och IT

Edström, Anders M Professor 
emeritus

Professor (före-
tagsekonomi)

20 10 Handel 
och IT

Ekström, Karin M Kv Professor Professor (före-
tagsekonomi)

100 40 Handel 
och IT

Forsgren, Olov M Professor Professor  
(informatik)

100 20 Handel 
och IT

Gustavsson, Eva Kv Lektor Docent (före-
tagsekonomi)

100 20 Handel 
och IT

Johansson, Ulf M Lektor Docent  
(datalogi)

100 20 Handel 
och IT

Lind, Mikael M Lektor Docent  
(informatik)

100 10 Handel 
och IT

Lindgren, Rikard M Professor Professor  
(informatik)

100 20 Handel 
och IT

Nolin, Jan M Professor Professor  
(biblioteks- och  
informations-
vetenskap)

100 5 Handel 
och IT

Rittgen, Peter M Professor Professor  
(informatik)

100 20 Handel 
och IT

Sandman, Lars M Professor Professor (vård-
vetenskap)

100 5 Handel 
och IT

Svengren Holm, 
Lisbeth

Kv Professor Professor  
(fashion  
management)

100 5 Handel 
och IT

Taherzadeh,  
Mohammad

M Professor Professor (bio-
processteknik)

100 5 Handel 
och IT

Torstensson,  
Håkan

M Professor Professor 
(transport- 
säkerhet)

100 5 Handel 
och IT
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TABell II. övriga disputerade lärare och forskare inom området

namn kön
Anställnings-
form vid HB Titel

Anställnings-
grad  (%)  
vid HB

Tjänstgöring 
av heltid   
(%) inom  
området

Abelli, Björn M Lektor Fil. dr  
(industriell ekonomi 
och organisation)

100 100

Fihn, Glenn M Lektor Ek. dr (offentlig  
förvaltning)

100 100

Fridriksson,  
Helgi-Valur

M Lektor Ek. dr  
(företagsekonomi)

100 100

Gidenstam,  
Anders

M Lektor Fil. dr  
(datavetenskap)

100 100

Hjalmarsson,  
Anders

M Lektor Fil. dr  
(informatik)

100 100

Hjelmgren, Daniel M Lektor Ek. dr  
(företagsekonomi)

100 100

Holmén, Christer M Lektor Ek. dr  
(företagsekonomi)

100 100

Javefors, Håkan M Lektor Ek. dr  
(företagsekonomi)

100 100

Johansson, Kjell M Lektor Jur. dr  
(redovisningsrätt)

100 100

Kjulin, Urban M Lektor Ek. dr  
(nationalekonomi)

100 100

Löfström, Mikael M Lektor Fil. dr  
(företagsekonomi)

100 100

Martinovsky,  
Bilyana

Kv Lektor Fil. dr  
(lingvistik)

100 100

Palma, Alexis M Lektor Ek. dr  
(företagsekonomi)

50 50

Pashang, Hossein M Lektor Ek. dr  
(företagsekonomi)

100 100

Salomonson, 
Nicklas

M Lektor Ek. dr  
(företagsekonomi)

100 100

Sternhufvud, Ulf M Lektor Ek. dr  
(företagsekonomi)

100 100

Sundell, Håkan M Lektor Fil. dr  
(data- och informa-
tionsteknik)

100 100

Sundström, Malin Kv Lektor Ek. dr  
(företagsekonomi)

100 100

Österlund, Urban M Lektor Ek. dr  
(företagsekonomi)

100 100
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TABell III. examina på forskarnivå i för ansökan relevanta forskarutbild-

ningsämnen avlagda av doktorander som finansierats av högskolan

2007 2008 2009 2010 2011

Antal licentiatexamina inom informatik 1 2

Antal doktorsexamina inom informatik 2 1

Antal licentiatexamina inom  
företagsekonomi

Antal doktorsexamina inom  
företagsekonomi 1 2 3 1
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namn

Forskar- 
utbildnings-
ämne

Högskola där  
doktoranden  
är antagen

Försörjnings- 
form samt  
omfattning  
av anställning  
vid HB (%)

Akti-
vitets-
grad i 
fors-
karut-
bild-
ningen  
(%) 

år för 
antag-
ning

Albinsson, Lars Informatik Linköpings  
universitet

Doktorand, 100% 50 2004

Alm, Håkan Informatik Linköpings univer-
sitet 2007–2010, 
Asian Institute of 
Technology 2010–

Doktorand, 50%, 
Adjunkt, 50%,

50 2007

Balkow, Jenny Företags- 
ekonomi

Internationella  
Handelshögskolan 
 i Jönköping

Adjunkt, 100% 50 2001

Carlsson-Ingdahl, 
Tina

Företags- 
ekonomi

Handelshögskolan 
vid Göteborgs uni-
versitet.

Adjunkt, 100% 50 1999

Christensson,  
Oskar

Företags- 
ekonomi

Lunds universitet Doktorand, 100% 80 2010

Giannakis,  
Stavroula

Företags- 
ekonomi

Handelshögskolan 
vid Göteborgs  
universitet

Doktorand, 100% 80 2007

Göbel, Hannes Informatik Linköpings  
universitet

Föreståndare Inn-
ovationlab, 100%

50 2010

Haraldsson,  
Sandra

Informations-
system- 
utveckling

Linköpings  
universitet

Doktorand, 100% 100 2004

Holgersson, Jens Informatik IT-fakulteten vid 
Göteborgs universi-
tet/Chalmers

Doktorand 50%, 
system- 
utvecklare 50%

50 2010

Jönsson, Clary Företags- 
ekonomi

Handelshögskolan 
vid Göteborgs  
universitet

Adjunkt, 100% 50 1995

König, Rikard Informatik Örebro universitet Adjunkt, 100% 55 2005

Lövström, Tuve Informatik Örebro universitet Adjunkt, 100% 50 2005

Makhloufi, Bassim Företags- 
ekonomi

Handelshögskolan 
vid Göteborgs  
universitet

Adjunkt, 100% 63 1996

Resmini, Andrea Informatik IT-fakulteten vid 
Göteborgs universi-
tet/Chalmers

Doktorand, 100% 80 2009

Rousta, Kamran Resursåter-
vinning

Högskolan i Borås Adjunkt, 100% 50 2011

Rudmark, Daniel Informatik IT-fakulteten vid 
Göteborgs universi-
tet/Chalmers

Doktorand 50%, 
systemutveckla-
re 50%

50 2010

Saadatmand,  
Fatemeh

Informatik IT-fakulteten vid 
Göteborgs universi-
tet/Chalmers

Doktorand 50%, 
system- 
utvecklare 50%

50 2011

Yar-Hamidi, Daniel Innovations-
vetenskap

Högskolan  
i Halmstad

Adjunkt, 100% 50 2011

Personer i denna förteckning med annan anställning än som doktorand, det vill säga adjunkter 
och föreståndare, har nedsättning i sin tjänst med minst 50% för sin forskarutbildning. 

TABell Iv. Forskarstuderande inom relevanta forskarutbildningsämnen som innevarande  

läsår finansieras av högskolan
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1Forsknings- och utbildningsstrategi 2009-2012

Högskolan i Borås

Högskolan i Borås forsknings- och 
utbildningsstrategi för perioden 2009-2012

Vetenskap för profession

Högskolan i Borås är ett lärosäte med en specifik verksamhetsidé: 

Högskolan i Borås ska vara ett nyskapande professionslärosäte som i partnerskap 
med näringsliv, kulturliv och offentlig verksamhet bedriver utbildning och forskning
av hög kvalitet och tydlig samhällsrelevans. 

Verksamhetsidén, som sammanfattas i devisen Vetenskap för profession, är utgångspunkt för högskolans 
fortsatta strategiska utveckling som professionslärosäte. Den grundläggande idén är att, genom ett 
jämlikt samarbete och fruktbar växelverkan med externa aktörer, utveckla såväl den akademiskt 
grundade kunskapen som den kunskap som genereras i professionernas praktik. Högskolan i Borås 
verksamhetsidé innebär ett nytt sätt att tolka akademins uppdrag och ansvar i förhållande till en 
föränderlig omvärld och ett kunskapsintensivt arbetsliv. Högskolan i Borås ska vara en ledande aktör 
i den regionala utvecklingen och innovationssystemet samt inta en ledande position nationellt och 
internationellt inom profilområdena, biblioteks- och informationsvetenskap samt textil och design. 

Denna strategiska inriktning ligger till grund för såväl Högskolan i Borås expansiva utveckling som 
högskolans ansökan om att få status som Sveriges första professionsuniversitet. En viktig drivkraft för 
Högskolan i Borås är att bidra till mångfalden i och utvecklingen av det nationella forsknings- och 
utbildningssystemet. Med nya arbetssätt och former för kunskapsbildning kompletteras nuvarande 
modeller för hur verksamheten bedrivs och organiseras vid svenska lärosäten. En nationellt och 
internationellt hållbar samhällsutveckling fordrar att det, parallellt med tekniska framsteg och 
innovationer, skapas ändamålsenliga former för hur nya teknologier tillämpas. Effektiva metoder 
för hur ny kunskap kan överföras krävs. Mot denna utgångspunkt behöver forskningen, förutom 
att utveckla kunskap och tillämpningar, också verka för att öka möjligheterna för att ny kunskap 
får spridning och påverkan i samhället i form av ökad insiktsfullhet och bättre förutsättningar för 
handling. Högskolan i Borås ambition är att genom flervetenskaplig och professionsinriktad forskning 
och utbildning kunna bidra till belysning av komplexa problemställningar till stöd för en hållbar 
samhällsutveckling. 

Ett fullt utvecklat professionslärosäte innebär att Sverige ansluter sig till den kraftfulla utveckling av 
professionsinriktad utbildning, forskarutbildning och forskning som sker internationellt. Bland de 
nya kvaliteter som ett professionslärosäte i partnerskap med omvärld skulle tillföra till det nationella 
högskolesystemet kan nämnas att:
• nya professionsområden blir föremål för akademiska studier och forskning, 
• nya målgrupper ges tillträde till högre utbildning och forskning, 
• kunskapsutveckling i professionernas praktik integreras med den i akademin grundade    

kunskapsbildningen, 
• nya strukturer för organisations-, besluts- och arbetsformer skapas.

I detta dokument redovisas högskolans forsknings- och utbildningsstrategi för perioden 2009-2012. 
Strategin beskriver på ett övergripande sätt Högskolan i Borås fortsatta kvalitetsutveckling och 
profilering som professionslärosäte. Högskolan i Borås kommer under 2008, och med utgångspunkt i 
detta dokument, utforma en plan med konkreta mål för varje strategiskt område.

Övergripande 
strategisk inriktning
Högskolan i Borås 
verksamhetsidé som 
professionslärosäte 
står fast och ska 
vidareutvecklas.
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2 Forsknings- och utbildningsstrategi 2009-2012

Högskolan i Borås

En arena för studenternas intressen och arbetslivets behov

Den övergripande målsättningen för högskolans utbildningsverksamhet är att förbereda studenterna 
för kvalificerad yrkesutövning genom att svara mot arbetsmarknadens behov och studenternas 
efterfrågan och framtidsplaner. Detta innebär att Högskolan i Borås, genom sina utbildningar, ska 
bidra till att tillgodose det regionala, nationella och internationella arbetslivets kompetensbehov inom 
högskolans olika utbildningsområden: 
• Biblioteks- och informationsvetenskap 
• Ekonomi och handel 
• Informatik 
• Organisations- och personalutveckling
• Pedagogik och utbildning
• Teknik och miljö 
• Textil och design
• Vård och omsorg

Att Högskolan i Borås har utvecklat ett attraktivt utbildningsutbud visar sig bland annat genom att 
högskolan i officiell statistik redovisar ett ökat söktryck till sina utbildningar och intar en nationell 
topposition när det gäller hur examinerade studenter lyckas ta sig in på arbetsmarknaden. Detta 
innebär att nuvarande utbildningsutbud och utbildningsområden utgör en god grund för fortsatt 
utveckling och expansion.

Högskolan i Borås ska utveckla nya utbildningsområden som svarar mot arbetslivets behov och inom 
områden där högskolan har förutsättningar att bygga upp kompetens. Högskolan i Borås har successivt 
expanderat genom att utbildningar inom nya professionsområden har etablerats. Biblioteks-, lärar-, 
textil- och vårdutbildningar utgör alla exempel på yrkesutbildningar som utvecklats till akademiska 
utbildningar på vetenskaplig grund, med direkt koppling till högskolans olika forskningsområden. 
Detta har inneburit att Högskolan i Borås har utvecklat en tydlig tradition och profil som 
professionslärosäte.

Högskolan i Borås utbildningsutbud kommer primärt att utgöras av längre professionsinriktade 
programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå kopplade till högskolans forskningsmiljöer. 
Programutbildningarna ska kompletteras med fristående kurser. Kursernas ska ge fördjupning 
och breddning av studenternas kunskaper samt spegla idealet om ”ett livslångt lärande” för 
professionsutövning. För att underlätta de yrkesarbetandes tillgång till kurserna ska Högskolan i
Borås prioritera vidareutveckling av flexibla studieformer.

Kvalitetssäkring och professionsanknytning 
Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling står i fokus för all verksamhet på högskolan. En direkt 
koppling mellan högskolans olika utbildnings- och forskningsområden, en tydlighet vad gäller 
ansvar för beslut och uppföljning av utbildningsverksamheten, egeninitierade självvärderingar samt 
en kontinuerlig bedömning av utbildningarnas relevans och attraktionskraft utgör några exempel 
på Högskolan i Borås långsiktiga kvalitetsarbete inom utbildningsområdet. Arbetet har inneburit 
att högskolan av Högskoleverket har bedömts ha nationellt ledande miljöer inom flera områden. 
Högskolan i Borås kommer att fortsatt betona och prioritera utbildningarnas kvalitet. Detta ska 
exempelvis ske genom satsningar på vidareutveckling av högskolans kvalitetssäkringssystem och genom 
att utbildningarna än starkare knyts till den professionsinriktade forskningen. Vidare ska förstärkning 
av studentinflytandet och fortsatta satsningar på lärarnas ämnesmässiga och högskolepedagogiska 
kompetens prioriteras.

Strategi 1
Fortsatt expansion
och utveckling inom
nuvarande utbild-
ningsområden.

Strategi 2
Etablering av nya 
utbildningsområden.

Strategi 3
Dagens utbild-
ningsstruktur står 
fast tillsammans
med vidareutveck-
ling av flexibla 
utbildningar med 
yrkesarbetande som 
primär målgrupp.

Strategi 4
Utbildningarnas 
forskningsanknytning 
och kvalitetsutveck-
ling ska fortsatt 
prioriteras.
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3Forsknings- och utbildningsstrategi 2009-2012

Högskolan i Borås

En viktig del av utbildningarnas kvalitetsutveckling utgörs av högskolans omfattande arbete för 
att anpassa och profilera utbildningsutbud, innehåll och pedagogiskt upplägg i partnerskap med 
företrädare för aktuella professionsområden. All utbildning vid professionslärosätet kännetecknas 
av ett inflöde av idéer och aktuella problem från arbetslivet samtidigt som vetenskapliga kärnvärden 
bibehålls. Mot denna bakgrund kommer Högskolan i Borås, i samarbete med professionsföreträdare, 
utforma kriterier för en professionsmärkning som ska visa att utbildningarna svarar mot högt ställda 
krav när det gäller utbildningarnas professionsanknytning. Detta innebär bland annat att det inom 
alla programutbildningar med professionsmärkning ska finnas etablerade strukturer för en systematisk 
professionsanknytning i form av olika typer av mentorskaps- och praktikprogram. Vidare ska 
professionsföreträdare delta i planering, genomförande och utvärdering. Ytterligare en viktig aspekt 
utgörs av att yrkeslivsrepresentanternas bedömningar vid utvärdering och uppföljning ska tillmätas lika 
stor betydelse som traditionella akademiska kriterier. 

Högskolan i Borås mål att utbildningsverksamheten ska utveckla studenternas anställningsbarhet 
ställer krav på att studenterna, förutom utbildningsspecifika kunskaper och färdigheter, också utvecklar 
allmänna kompetenser som är gemensamma oavsett utbildning. Professionsmärkningen innebär att 
det, utöver kunskaper och kompetenser som anges i högskolelag och högskoleförordning, ska ingå 
kurser och moment i samtliga programutbildningar som speglar centrala kompetenser för att kunna 
verka i ett modernt arbetsliv och dynamiskt samhälle.  
 
En väl utvecklad informationskompetens är en allt viktigare faktor för att kunna verka i ett 
kunskapsintensivt arbetsliv och samhälle. Vid Högskolan i Borås ska samtliga programstudenter 
utveckla en grundläggande kompetens att söka, hantera och kritiskt granska information. Genom 
en nationellt ledande forskningsmiljö i biblioteks- och informationsvetenskap samt ett bibliotek av 
universitetsstandard har Högskolan i Borås särskilt goda förutsättningar för ett sådant arbete. 

En gemensam nämnare för Högskolan i Borås utbildningar, är att de förbereder för yrkesliv i 
verksamheter med ett tydligt brukarperspektiv. Detta medför krav på goda kommunikationskunskaper. 
Studenter inom samtliga program ska utveckla sina kunskaper att skriftligt och muntligt, på 
såväl svenska som engelska, presentera sitt område för professionskollegor och personer utan 
specialkunskaper.

Ett utvecklingsintensivt arbetsliv ställer allt större krav på individens förmåga att initiera utveckling 
och genomdriva förändringsprojekt. Vid Högskolan i Borås ska ett entreprenörsperspektiv integreras 
i utbildningarna. Studenterna ska utveckla sin kreativitet och initiativförmåga att starta och driva 
utvecklingsprojekt inom respektive professionsområden. 

En globaliserad värld och ett allt mer internationellt arbetsliv kräver kunskaper om internationella 
villkor och en förmåga att verka internationellt. Tillsammans med professioner och professionsinriktade 
internationella lärosäten ska Högskolan i Borås vidareutveckla formerna för hur studenterna under 
utbildningen ska kunna verka internationellt samtidigt som internationella aspekter inkluderas i alla 
utbildningar, så kallad internationalisering på hemmaplan. Centrala delar av detta arbete ska utgöras 
av en utveckling av högskolans internationella student- och lärarutbyten. Vidare kommer samarbete 
med internationella partneruniversitet att prioriteras vid uppbyggnaden av nya utbildningar på främst 
avancerad nivå.   
  

Professionsinriktad master- och doktorsutbildning
Högskolan i Borås har som mål att utveckla professionsinriktade masterutbildningar som skapar 
förutsättningar för studentens fördjupade kunskaper och färdigheter för kvalificerad yrkesverksamhet 
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med stöd i vetenskapliga metoder och teorier. Utbildningarna ska primärt vända sig till redan 
yrkesverksamma personer som avser att delta i utbildningarna som ett led i sin professionella 
utveckling utanför akademin. 

Högskolan i Borås kommer också att verka för att det etableras en professionsinriktad doktors-
utbildning. Till skillnad från traditionell forskarutbildning, som till övervägande del har som mål att 
bidra till en karriär inom akademin, ska doktorsutbildningen ses som ett medel för att öka antalet 
disputerade som arbetar utanför akademin. Doktorsutbildningen ansluter till den internationella 
utvecklingen av professionsinriktad forskarutbildning som fått stort genomslag i ett antal länder. 
Skapandet av en doktorsutbildning inom högskolans forskningsområden skulle stå som nationell 
modell för en utveckling av en professionsinriktad utbildning på forskarnivå. 

Gemensamt för de nya master- och doktorsutbildningarna är att yrkesspecifika delar ska kompletteras 
med generellt giltiga professionskunskaper. På så sätt kan studenten erhålla bredare karriärmöjligheter. 
Genom flexibla utbildningsformer, metoder för bedömning av reell kompetens och ett pedagogiskt 
upplägg där studentens egen yrkeserfarenhet utgör utgångspunkt för studierna, skapas förutsättningar 
för att utbildningarna blir tillgängliga för nya studentgrupper som vill och kan kombinera studier med 
verksamhet i arbetslivet.  

Nya målgruppers inträde till högre utbildning och arbetsliv 
Högskolan i Borås verksamhet utgår från den grundläggande principen att högre utbildning och
forskning är en förutsättning för en demokratisk och god samhällsutveckling. Av detta följer att
högskolan har ett tydligt ansvar för att göra akademiska studier tillgängliga för breda grupper i
samhället. Högskolan i Borås har som mål att studentsammansättningen ska spegla befolknings-
sammansättningen med avseende på kön samt etnisk och social bakgrund. Högskolans professions-
inriktade utbildningar innebär även ett ansvar när det gäller att underlätta underrepresenterade 
gruppers inträde på arbetsmarknaden. Det redan etablerade arbetet inom området ska ytterligare 
förstärkas genom utveckling av system för exempelvis bedömning av reell kompetens och genom att 
vidareutveckla stödfunktioner som har till uppgift att stärka studenterna i deras studier och i deras 
inträde till arbetslivet. 

Högskolan i Borås – en nationellt ledande studentmiljö
Förverkligandet av målet om att utbildningarna ska förbereda för kvalificerad yrkesutövning 
förutsätter att studenterna, utöver utvecklingen av specifika kunskaper och färdigheter, ges goda 
förutsättningar för personlig utveckling, kritiskt tänkande, livslångt lärande samt ett starkt och brett 
samhällsengagemang till stöd för en hållbar och demokratisk samhällsutveckling.  

Synsättet innebär att Högskolan i Borås, förutom det rena utbildningsinnehållet, ska prioritera 
utvecklingen av miljöer och sammanhang där den enskilda studentens engagemang och erfarenheter 
tillvaratas och ges möjlighet att utvecklas. Bland annat ska studenternas formella och reella 
inflytande över sin situation och utbildning stärkas. Vidare krävs en studentmiljö som utifrån ett 
helhetsperspektiv utformas för att svara mot studenternas behov av exempelvis bostäder, kulturellt 
utbud, goda kommunikationer, ett rikt studentkårsliv och ändamålsenliga stödfunktioner. I samarbete 
med Studentkåren i Borås, Borås Stad och lokalt näringsliv ska Högskolan i Borås utveckla den 
samlade studentmiljön till en sådan nivå att Borås erkänns vara en nationellt ledande studentmiljö för 
såväl nationella som internationella studenter. 
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En arena för forskning inom specifika professionsområden

Devisen Vetenskap för profession markerar ett nära samspel mellan akademi och arbetsliv. Samtidigt 
understryks att högskolans forskning bedrivs på vetenskaplig grund med problematisering, integritet 
och ett kritiskt förhållningssätt som kärnvärden. Gemensamt för Högskolan i Borås forskning är det 
nära samarbetet med aktörer inom specifika professionsområden och intresset för att ny kunskap 
förmedlas och nyttiggörs i näringsliv, kulturliv och offentlig verksamhet. Den starka kopplingen 
gör det möjligt att tillvarata och integrera kunskaper och problemställningar som utvecklas i det 
omgivande samhället. En växelverkan mellan praktikens och akademins kunskapsutveckling, skapar 
potential för nya spännande forskningsfält och forskningsrön, till stöd för förnyelse och utveckling 
i professionernas praktik. En annan utmärkande egenskap för professionslärosätets forskning är 
samarbete över traditionella ämnesgränser och anläggande av ett tvärvetenskapligt perspektiv på 
studerade företeelser och praktikens mångfacetterade problem. Professionslärosätets förhållningssätt till 
forskning och utveckling innebär även att det skapas goda förutsättningar för att Högskolan i Borås 
kan vidareutveckla sin roll i det regionala och nationella innovationssystemet.

Högskolan i Borås forskningsinriktning har varit framgångsrik, och svarar mot angelägna områden. 
Detta framgår bland annat av att den totala volymen och omfattningen av högskolans forskning 
uppvisar en kraftfull tillväxt under en rad år. Mot denna bakgrund är den övergripande strategin 
att genom fortsatt profilering, metodutveckling och skapandet av forskarskolor expandera och 
vidareutveckla Högskolan i Borås professionsinriktade forskningsverksamhet. Partnerskap och 
forskningens samhällsrelevans är ledord i den fortsatta processen att utveckla konkurrenskraftig och 
relevant forskning.

Profilering av forskningsverksamheten
Högskolan i Borås ambitioner för forskningsverksamheten kräver konkurrenskraftiga forsknings-
program och forskningsområden. I linje med högskolans strategiska utveckling ska det ske en 
fortsatt koncentration av forskningsresurserna. En aggregering av resurserna innebär att merparten 
av högskolans forskning bedrivs inom specifika forskningsområden, alla med stark koppling till 
högskolans utbildningsområden. Utöver den forskning som sker inom högskolans profilområden, 
biblioteks- och informationsvetenskap samt textil och design, bedrivs kvalificerad forskning inom 
områdena vård och omsorg, teknik, pedagogiskt arbete samt inom ekonomi och informatik. 
Forskningen utmärks av en hög andel externfinansiering samt att forskarna inom samtliga forsknings-
områden ingår i starka nationella och internationella nätverk. Därigenom bidrar forskningen till
kvalitetssäkring av utbildningsverksamheten och till utveckling av en samlad och kreativ utbildnings-
och forskningsmiljö vid Högskolan i Borås. Vidare utmärks forskningsområdena av ett flerveten-
skapligt och tvärdisciplinärt arbetssätt med primärt fokus på hållbar produkt- och metodutveckling 
samt kommunikation och lärande. Kopplade till respektive områden finns väl utbyggda och 
kvalificerade infrastrukturella resurser i form av laboratorier, IT-stöd och informationsresurser m.m.  

Med utgångspunkt i Högskolan i Borås strategiska utveckling av forskningsverksamheten så bedrivs ett 
arbete att vidareutveckla och förstärka ett antal etablerade forskningsprogram. Dessa har regional och 
nationell förankring och har potential att utvecklas till internationellt ledande forskningsprofiler vid 
Högskolan i Borås.
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Forskningsprogrammen inbegriper:
• forskning, utveckling, design och specialiserad produktion av högteknologiska textila produkter vars 

utseende och/eller funktion förändras utifrån externa stimuli, 
• forskning och metodutveckling för förnyelsebara bränslen som bioetanol och biogas, t.ex. hur 

biologisk och termisk behandling av avfall resulterar i produkter med högt förädlingsvärde, 
• forskning om informationstjänster och informationshantering med fokus på lärande/samarbete samt 

samdesign av tjänster och produkter i framförallt virtuella miljöer, 
• forskning om sociala, politiska och ekonomiska villkor för demokrati och delaktighet i lärprocesser i 

förskola, skola och samhälle. 

Den beskrivna fokuseringen av forskningen sker samtidigt som olika kunskaper och synsätt på 
vetenskaplig verksamhet är företrädda vid Högskolan i Borås. Detta är av central betydelse för att den 
samlade forskningsmiljön vid Högskolan i Borås förstärks och för att nya problem och fält blir föremål 
för forskning. 

Forskningens former
Förutom profilering i form av ledande forskningsprogram så ska forskningen profileras genom det 
förhållningssätt till vetenskaplig verksamhet som präglar professionslärosätet Högskolan i Borås. 
Integrerad design är en benämning för ett övergripande förhållningssätt som ska vara applicerbart 
på olika projekt och tillämpbart för forskare inom skilda vetenskapsområden och med olika 
vetenskapsideal. 

Begreppet integrerad refererar till samverkan mellan forskargrupper över traditionella gränser och till 
partnerskap med det omgivande samhället. Begreppet design beskriver att forskningsprojekt innefattar 
konstruktion av modeller och system av skilda slag som syftar till att praktikens problem ska kunna 
hanteras bättre. Den samlade benämningen Integrerad design refererar således till ett vetenskapligt 
förhållningssätt som innebär utveckling och integration av teori och praktik i syfte att uppnå djupare 
förståelse av studerade fenomen och problem. Ett forskningsarbete vid Högskolan i Borås kan, i 
enlighet med Integrerad design, börja med en kritisk analys av empirisk data. Analysen ligger till grund 
för utveckling av en modell eller design. Framgångsrika resultat kan leda till förändring av praxis 
som därefter kritiskt analyseras av forskare och professionsutövare. På detta sätt sker en växelverkan 
mellan teori- och praxisutveckling. Förhållningssättet som följer naturligt av verksamhetsidén 
Vetenskap för profession blir på så sätt en utmärkande egenskap och ett tydligt kännetecken för 
forskningsverksamheten vid Högskolan i Borås.

Examensrättigheter på forskarnivå och forskarskolor 
Som landets ledande lärosäte inom sina profilområden har högskolan ett nationellt ansvar för 
områdenas kunskapsutveckling. Högskolan i Borås kommer mot denna bakgrund att prioritera att 
erhålla examensrätt för utbildning på forskarnivå inom biblioteks- och informationsvetenskap samt textil 
och design. Rätten att examinera på forskarutbildningsnivå inom dessa områden framstår som naturlig 
och angelägen. Sveriges största och mest framstående forskarutbildningsmiljö inom biblioteks- och 
informationsvetenskap finns redan vid Högskolan i Borås. Inom området textil och design saknas en 
nationell utbildning på forskarnivå. Egna examensrättigheter inom högskolans profilområden skulle 
vara en viktig faktor för en nationell utveckling av professionsområdena och för den forskning och 
utbildning inom områdena som bedrivs i Sverige och internationellt. 

Genom samarbete med Göteborgs universitet bedrivs idag landets ledande forskarutbildning inom 
biblioteks- och informationsvetenskap. I samverkan med andra universitet och högskolor, företrädelsevis 
 i Västra Götaland, ska Högskolan i Borås verka för att forskarskolor inom övriga av högskolans 
forskningsområden skapas. 
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En arena för kompetensutbyte, samverkan och regional utveckling

Högskolan i Borås strategi att bedriva professionsinriktad utbildning och forskning i partnerskap med 
olika aktörer är ett centralt medel för att säkra verksamhetens relevans och för att det skapas effektiva 
arenor för kunskaps- och kompetensöverföring, till stöd för professionernas och regionens utveckling. 

Näringslivsstrukturen i Sjuhäradsbygden med många mindre företag innebär att kompetensutveckling 
utgör en nyckelfaktor för fortsatt positiv tillväxt i regionen. För att utveckla högskolans roll för den
regionala tillväxten kommer Högskolan i Borås bland annat att prioritera olika uppdrags- och vidare-
utbildningsinsatser. Genom egna aktiviteter, och i samarbete med olika aktörer inom området, ska 
också forskares förutsättningar för innovation och kommersialisering av forskningsresultat förstärkas. 
Högskolans holdingbolag tillsammans med den regionala satsningen på ESPIRA Tillväxtcenter utgör 
i detta sammanhang centrala aktörer för att stärka forskarnas kontakter med näringslivet och för att 
stödja entreprenörskap och nyföretagande. För att kunna vara en aktör i samhällslivet krävs också 
effektiva kanaler för hur forskningsresultat kommuniceras inom akademin och professionerna. Öppen 
publicering av forskarnas resultat, en mångfald av arrangemang och seminarier där forskningsresultat 
presenteras och diskuteras utgör exempel på ett arbete som fortsatt ska prioriteras när det gäller 
kommunikation av högskolans forskning. 

Högskolan i Borås ska även prioritera fortsatt utveckling av ett redan väl etablerat samarbete med SP 
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och industriforskningsinstitutet IFP Research. Högskolan i Borås 
kommer vidare att prioritera samarbete med lärosäten med liknande inriktning som Högskolan i 
Borås, såväl nationellt som internationellt. Av speciellt intresse är en fortsatt utveckling av högskolans 
väl etablerade nordiska och europeiska samarbeten. Vidare kommer Högskolan i Borås fortsatt att 
utveckla samarbetet med universitet och högskolor i Västra Götalandsregionen. Samarbetet inbegriper 
såväl utbildning och forskning som administrativ utveckling. Förstärkt samarbete utgör också ett 
viktigt medel för att profilera Västra Götalandsregionen som en ledande region inom utbildning och 
forskning. 

En arena för ökad mångfald i det svenska utbildningssystemet

Högskolan i Borås strategi utgår från en systematisk och jämlik samverkan med näringsliv, kulturliv 
och offentlig verksamhet. För att möjliggöra externt inflytande har Högskolan i Borås exempelvis valt 
att ha en bred och omfattande extern representation i alla beslutande och rådgivande organ. Ett fullt 
utvecklat professionslärosäte behöver dock nya former för hur utbildning och forskning kan bedrivas 
i partnerskap med externa aktörer. Dagens regelverk för exempelvis externt inflytande i beslutande 
organ, läraranställningar, examensrättigheter och högskolans möjligheter att ingå i verksamheter 
utanför myndigheten utgör alla begränsade faktorer för ett lärosäte som vill verka i partnerskap med 
sin omvärld. 

För att förverkliga högskolans strategi krävs ökad autonomi och ett mer flexibelt regelverk. Ett sätt 
för att öka förutsättningarna för en ökad mångfald i det svenska utbildningssystemet skulle vara att 
fler högskolor fick drivas i stiftelseform eller i andra alternativa associationsformer. Högskolan i Borås 
menar att en sådan reform behöver kombineras med förnyade och förenklade regelverk, till stöd för en 
ökad profilering av det nationella högskolesystemet. Ett reformerat regelverk skulle innebära ett viktigt 
steg mot ökad mångfald inom utbildnings- och forskningssystemet, där olika former av lärosäten ges 
skilda uppdrag. Detta skulle leda till en effektiv användning av det nationella utbildningssystemets 
resurser samtidigt som attraktionen och konkurrenskraften i svensk utbildning och forskning stärks i 
ett internationellt perspektiv. 
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Sammanfattning

Högskolan i Borås profil som professionslärosäte står fast och ska vidareutvecklas under perioden 
2009-2012. Den grundläggande idén för professionslärosätet är att, genom ett jämlikt samarbete och 
fruktbar växelverkan med externa aktörer, utveckla såväl den akademiskt grundade kunskapen som den 
kunskap som genereras inom professionsområdena. Under devisen Vetenskap för profession kommer 
Högskolan i Borås verka för att expandera och utveckla högskolans professionsinriktade forskning och 
utbildning. 

Denna utveckling inbegriper nya former för utbildningarnas struktur, innehåll, kvalitetsutveckling 
och professionsinriktning. Detta ska ske samtidigt som Högskolan i Borås fokuserar på den samlade 
studentmiljön och utbildningarnas forskningsanknytning. I linje med professionslärosätets mål ska 
yrkesverksammas vidareutbildning och nya målgruppers inträde till alla nivåer i utbildningssystemet 
prioriteras.

Högskolan i Borås strategiska utveckling inom forskning och utbildning på forskarnivå kommer att 
innebära en ytterligare satsning på högskolans profilområden, biblioteks- och informationsvetenskap samt 
textil och design, med målet att erhålla examensrättigheter inom dessa områden. Högskolan i Borås 
önskar vidare få ett uppdrag att utveckla och etablera en doktorsskola som kan stå som en nationell 
modell för hur utbildning på forskarnivå kan organiseras och bedrivas på ett nytt sätt, och med 
yrkesarbetande personer som primär målgrupp. 

Sammantaget innebär detta att Högskolan i Borås ska vara en ledande aktör för den regionala 
utvecklingen samtidigt som högskolan inom sina forskningsprogram ska inta en ledande position 
nationellt och internationellt.

Högskolan i Borås önskar mot ovan nämnda resonemang, och med utgångspunkt i det övergripande 
målet att utvecklas till Sveriges första professionsuniversitet, vara en drivande aktör för att diversifiera 
och kvalitetsutveckla det svenska forsknings- och utbildningssystemet. 
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BILAGA II

HÖGSKOLAN I BORÅS                            
Gemensamma förvaltningen
2011-09-07 Dnr. 366-11-101

mål och strategier för  
Högskolan i Borås
– det kompletta professionslärosätet

I: I veTenSkAP För PrOFeSSIOn

Högskolan i Borås sammanhållna idégrund uttrycks i devisen Ve-
tenskap för profession. Lärosätets verksamhetsidé är att bedriva ut-
bildning och forskning i partnerskap med näringsliv, kulturliv och 
offentlig verksamhet. Nära förhållanden till professioner säkerställer 
inflöden av behov, problem och utmaningar, samtidigt som dialogen 
möjliggör ökad tillämpning av vetenskapliga resultat i arbetslivet. Det 
kvalificerade yrkeslivets verkligheter är mångfacetterade och det är 
därför naturligt att samarbeta över disciplinära gränser inom högsko-
lan. 

Genom systematiskt profilerings- och kvalitetsarbete har Högsko-
lan i Borås etablerat en stark och stabil position i det svenska högsko-
lelandskapet. Lärosätets utbildningar är efterfrågade, söktrycket ligger 
stabilt på hög nivå. Högskoleverkets utvärderingar har visat att äm-
nes- och programutbildningar håller god kvalitet och att det finns ett 
antal spetsutbildningar vid högskolan. 

Högskolan i Borås har generella forskarexamensrättigheter inom 
områdena Textil och Mode, Resursåtervinning samt Biblioteks- och 
informationsvetenskap, och konstnärliga forskarexamensrättigheter 
inom Textil och Mode. Dessa examensrättigheter vittnar om lärosätets 
styrkeposition. Ett antal kompletta miljöer, med kritisk vetenskaplig 
massa och med en god fördelning av seniora forskare och doktoran-
der, har successivt och uthålligt byggts upp. Vid högskolan finns ett 
antal framgångsrika starka forskningsprogram som har blivit interna-
tionellt uppmärksammade, till exempel Smart Textiles och Waste Re-
covery.

För att bibehålla och på sikt ytterligare förstärka Högskolan i Bor-
ås position ska lärosätets forskning och utbildning hålla hög kvali-
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tet samtidigt som ekonomin är i balans. Högskolan ska i egenskap 
av professionslärosäte mera bestämt positionera sig som en partner 
i Västra Götalandsregionen och vara en drivande kraft i samhällsut-
vecklingen.

Kraven på att universitet och högskolor ska samverka med varandra 
tilltar, på samma gång som marknadsutsättningen av lärosätena dri-
ver fram en skärpt konkurrenssituation om studenter och lärare samt 
om medel till forskning och utbildning. Inom ramen för ökad själv-
ständighet förväntas lärosätena profilera sig, samtidigt som de i hö-
gre grad granskas i förhållande till kvalitetsmått som är gemensamma 
för alla lärosäten. Internationalisering, anställningsbarhet, bildning, 
mångfald samt aktiv medverkan i innovationssystem är andra viktiga 
utmaningar. Genom olika former av internationella samarbeten, på 
individuell såväl som institutionell nivå, skapas intresse utomlands för 
högskolans profil samtidigt som genomslaget för lärosätets forskning 
och utbildning ökar.  

Högskolan i Borås mål och strategier ska vägleda utbildnings- och 
forskningsverksamheten såväl inom högskolesektorn som i samver-
kan med det omgivande samhället. 

I: II HöGSkOlAnS värdeGrund

Verksamheten vid Högskolan i Borås kännetecknas av öppenhet, ny-
fikenhet, kreativitet och flexibilitet. Utifrån övertygelsen om kunska-
pens avgörande betydelse för ett väl fungerande samhälle utvecklas 
nära förhållanden till en rad externa aktörer. Den lärande människan 
har bättre förutsättningar att utveckla kritiskt tänkande och personlig 
integritet samt tillgodogöra sig kulturella och intellektuella referens-
ramar, vilket bidrar till att bära upp demokratin och rättsstaten. Av 
särskild vikt för akademin är yttrandefriheten, övriga grundlagsfästa 
individuella fri- och rättigheter, den kritiska debatten, diskussionen 
om mäns och kvinnors respektive villkor samt mångfaldsfrågor.

Som komplement till vetenskapens tilltagande specialisering bör 
akademiska röster höras också i samhälls- och kulturdebatten, och 
därmed komma till uttryck i de stora samtidsfrågorna. Högskolan i 
Borås har ett aktivt intresse för det offentliga samtalet. Att med kun-
skap som främsta verktyg vara en engagerad part i regionala, nationella 
såväl som internationella meningsutbyten, är en del av akademins an-
svar för samtiden och framtiden. 

Vår tids stora frågor ställer akademin inför många utmaningar och 
skapar härigenom incitament för innovativt tänkande och vetenskap-
lig kreativitet. Högskolan i Borås verkar för framväxten av ett hållbart 
samhälle, i ekonomisk, ekologisk, social och demokratisk mening, som 
baseras på individuellt och kollektivt ansvarstagande. Komplexa håll-
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barhetsfrågor lämpar sig väl för den flervetenskapliga ansats som är ut-
märkande för Högskolan i Borås. 

I: III AkAdemIn OcH PrOFeSSIOnernA

Högskolan i Borås strävan att utvecklas till ett komplett professions-
lärosäte utgår från betydelsen av ömsesidighet mellan vetenskap och 
kvalificerat yrkesliv. Akademin och professionerna är förbundna med 
varandra genom att utbildning på vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet tillhör de faktorer som definierar vad en profession är. Ge-
nom utbildning och forskning har akademin stor betydelse för upp-
fattningen av professionella identiteter. Detta gäller till exempel för 
bibliotekarier, designer, ekonomer, ingenjörer, lärare och sjuksköter-
skor. Högskolan i Borås bygger vidare på dessa insikter och systemati-
serar relationerna till det kvalificerade yrkeslivet.

Arbetet på Högskolan i Borås med att integrera perspektiv från aka-
demi och omvärld – förena idé och praktik – utgör ett viktigt bidrag 
till att öka mångfalden och stärka kvaliteten i det nationella forsk-
nings- och utbildningssystemet. Genom denna kunskapsintegration 
genereras nya perspektiv inom utbildning och forskning samt yrkesliv.

Profilen som professionslärosäte förenas med fast förankring i tra-
ditionella akademiska ideal, som kritisk distans och kollegialitet samt 
fri och nyfikenhetsbaserad forskning. Kombinationen av en förståel-
sebaserad närhet till professioner och ett vetenskapligt, kritiskt för-
hållningssätt skapar förutsättningar för Högskolan i Borås att vara en 
efterfrågad samarbetspartner – inom såväl som utom den akademiska 
världen. 

I: Iv uTBIldnInG vId HöGSkOlAn I BOråS 

Professionslärande på vetenskaplig grund är ett signum för Högskolan 
i Borås. Lärosätets programutbildningar har tydliga innehållsliga och 
organisatoriska kopplingar till relevanta fält av det kvalificerade yrkes-
livet. Baserat på förtrogenhet med grundläggande begrepp och teorier, 
ska studenterna ha en tydlig orientering mot tillämpning. De utbildas 
för att hantera problemställningar och utmaningar i det kvalificerade 
yrkeslivet och i samhället.

För ett professionslärosäte är det naturligt att betona betydelsen av 
livslångt lärande. I yrkeslivet ställs medarbetare inför nya utmaningar 
som behöver mötas med uppdaterade och vidareutvecklade kunska-
per. Fortbildning för yrkesverksamma personer ska därför vara ett vik-
tigt inslag i lärosätets utbildningsutbud på alla nivåer. 

Vid Högskolan i Borås bedrivs utbildning och forskning inom hu-
vudsakligen sex prioriterade områden: Biblioteks- och informations-
vetenskap, Handel och IT, Ingenjörsvetenskap och Resursåtervinning, 
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Integrerad vårdutveckling, Pedagogiskt arbete samt Textil och Mode. 
Inom dessa vetenskapliga fält ryms som regel flera discipliner och del-
områden. 

Högskolan i Borås har en decentraliserad organisation för utbild-
ning och forskning. Institutionerna har en hög grad av självständig-
het. Lärosätets utbildningar utmärks av väl utvecklade verksamhets-
förlagda moment och av anknytning till forskning inom respektive 
fält. Inriktningen att svara mot det kvalificerade yrkeslivets kompe-
tensförsörjningsbehov ställer särskilda krav på ämnesdjup och peda-
gogisk skicklighet hos lärarna. 

På framförallt avancerad nivå ska utbildningen genom fördjupning 
och förstärkt forskningsanknytning förbereda de studenter som vill gå 
vidare till doktorandstudier. Högskolan i Borås magister- och master-
program är en viktig rekryteringsbas för lärosätets forskarutbildning-
ar.

Det är viktigt att studenterna på olika sätt kommer i kontakt med 
hållbarhetsperspektiv; att de stimuleras till helhetssyn och delaktig-
het. Studenterna ska ges utrymme att diskutera värdefrågor under sin 
studietid. Utbildning och forskning vid Högskolan i Borås ska bidra 
till att öka vårt vetande om människan och hennes livssammanhang, 
varigenom förutsättningarna för att tillvarata mänskliga, ekologiska 
och ekonomiska resurser ökar.

En angelägen uppgift är att förmedla och fördjupa kunskaper som 
är gemensamma för flera professioner. Generiska kunskaper förbätt-
rar individens möjlighet för att röra sig mellan olika yrken, och utgör 
därmed en grund för anställningsbarhet över tid. Alla studenter ska ha 
goda kvalifikationer inom informationshantering, kommunikation, 
entreprenörskap och innovation i bred mening samt äga medvetenhet 
om internationaliseringens betydelse och konsekvenser. 

Studenterna ska även motiveras till etiska reflektioner och till bild-
ning. Generella etiska perspektiv kompletteras inom respektive ut-
bildningsområde av specifika etiska riktlinjer. Dessa normer fungerar 
som viktiga verktyg i det dagliga professionsutövandet, till exempel 
i mötet med klienter och patienter. Kulturella, litterära, psykologis-
ka och vetenskapshistoriska referensramar och andra former av bild-
ningsperspektiv berikar studenternas tid vid akademin. Breddkunska-
per och bildning är av särskild betydelse för studenter som vill gå vi-
dare till forskarstudier vid Högskolan i Borås, inte minst genom att 
bildning är en ingång till flervetenskapliga synsätt och problemformu-
leringar. 

  Genom olika former av kompetensutveckling ska lärare ges goda 
förutsättningar för att bedriva undervisning som svarar mot studen-
ternas behov av ämneskunskaper, yrkeslivsrelaterade insikter, generis-
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ka kunskaper samt etiska värden. Högskolan i Borås studie- och kring-
miljöer är av hög klass, vilket skapar goda förutsättningar för fram-
gångsrika studier och ett rikt socialt liv. Studerandegruppernas infly-
tande är ett viktigt medel i kvalitetssäkring av verksamheten. 

Studenterna vid Högskolan i Borås ska genom fortlöpande dialoger 
vid föreläsningar, seminarier och handledning vara viktiga aktörer i, 
och resurser för, kunskapsutvecklingen vid lärosätet. Härigenom ska-
pas ömsesidighet mellan studenter och lärare. Högskolan i Borås arbe-
tar aktivt för att erbjuda studenterna fruktbara möten med represen-
tanter för näringsliv, kulturliv och offentlig verksamhet; möten som 
leder till yrkesförberedande erfarenheter och beständiga kontakter. 
Högskolan i Borås strävar efter att utbilda studenter till engagerade 
medborgare med reflektion och kritiska förhållningssätt som viktiga 
verktyg i såväl yrkes- som samhällsliv.

I: v FOrSknInG vId HöGSkOlAn I BOråS

Många av dagens och morgondagens mest angelägna forskningsupp-
gifter kan identifieras i gränssnitt mellan skilda vetenskapliga discipli-
ner och mellan professionsforskning och nyfikenhetsbaserad grund-
forskning. Vid Högskolan i Borås förenas ämnesdjup med flerveten-
skaplig bredd. Disciplinär kunskap står för tillförlitlighet, expertis och 
stabilitet, medan samarbete över gränser har en, i positiv mening, de-
stabiliserande verkan. När hinder rivs, skapas nya frågeställningar och 
förutsättningar för dynamiska processer. 

Huvuddelen av forskningen vid Högskolan i Borås ska organiseras 
i starka, nationellt framstående och internationellt välrenommerade, 
professionsorienterade program. Dessa program kännetecknas av att 
de spänner över flera traditionella akademiska kunskapsfält och löper 
över en period som omfattar minst fem år. Inom de starka program-
men skapas ytor för samarbeten mellan forskare från olika discipliner 
såväl som mellan forskare och yrkespraktiker.

Ett gränssnitt av stor betydelse för Högskolan i Borås går mellan ve-
tenskaplig och konstnärlig verksamhet. Lärosätet förfogar över mil-
jöer för textil- och modedesign som ger unika möjligheter för forsk-
ningsinriktat konstnärligt utvecklingsarbete. Vid Institutionen Tex-
tilhögskolan interageras designutbildning och forskning med veten-
skapligt grundad verksamhet inom områdena textil teknologi och 
management.  

Högskolan i Borås arbetar aktivt för att i ökad grad nyttiggöra forsk-
ningsresultat. Lärosätet ska vara ett nav i det regionala innovationssys-
temet och en naturlig partner i klusterbildningar i närområdet. Hög-
skolan i Borås arbetar med ett vidgat innovationsbegrepp som inklu-
derar samhälleliga och kulturella förnyelseprocesser. Innovation äger 
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därmed relevans för näringsliv såväl som för offentlig verksamhet och 
kulturliv.

II deT kOmPleTTA PrOFeSSIOnSlärOSäTeT

Högskolan i Borås verksamhetsidé, och dess strategier för säkerstäl-
lande av relevans och kvalitet, skapar en bas för att attrahera studen-
ter och för att rekrytera pedagogiska och vetenskapliga kompetenser. 
Inom sina styrkeområden är högskolan ett nationellt ledande och in-
ternationellt erkänt lärosäte. Högskolan i Borås ska vara ett komplett 
professionslärosäte. Innebörden är
• att utbildning av hög kvalitet bedrivs på alla nivåer inom samtliga 

prioriterade områden,
•  att  professionsorientering,  verksamhetsförlagda  moment  och 

forskningsanknytning präglar högskolans programutbildningar, 
• att forskning vid högskolan kännetecknas av vetenskapliga kärn-

värden och samhällsrelevans,
• att flervetenskaplighet är ett utmärkande drag för starka utbild-

nings- och forskningsmiljöer, 
• att strategiska allianser, som utvecklar eller kompletterar högsko-

lans profil, finns etablerade med andra lärosäten i Sverige och in-
ternationellt, samt 

• att livslångt lärande, bildning och engagemang i hållbarhetsfrågor 
ses som delar av högskolans samhällsansvar.

III verkSAmHeTSmål 

Högskolan i Borås har fem övergripande verksamhetsmål; ett för ut-
bildning, ett för forskning, ett för samverkan, ett för strategiska akade-
miska allianser samt ett för personalpolitik. 

Högskolan i Borås ska:
• Tillhandahålla utbildning av hög kvalitet på alla nivåer inom be-

stämda professionsområden och stimulera till livslångt lärande. 
• Etablera och konsolidera starka flervetenskapliga forskningspro-

gram.
• Vara en drivande part i det regionala innovationssystemet och ak-

tivt delta i kompletta samarbeten tillsammans med näringsliv, 
kulturliv och offentlig verksamhet.

• På regionalt, nationellt och internationellt plan delta i strategis-
ka allianser med andra lärosäten som kompletterar och utvecklar 
den egna verksamhetsidén.

• Vara en attraktiv arbetsplats kännetecknad av ansvarsfullt med-
arbetarskap, gott ledarskap, transparens, delaktighet, utvecklings-
möjligheter och likabehandling.
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Iv STrATeGIer 

För att tillhandahålla utbildning av hög kvalitet på alla nivåer och för 
att stimulera till livslångt lärande, ska Högskolan i Borås:
• Bygga programutbudet på treåriga utbildningar på grundläggande 

nivå och på påbyggnadsutbildningar om ett eller två år på avan-
cerad nivå.

• Vidareutveckla pedagogiska former och verktyg med särskilt beak-
tande av den verksamhetsförlagda utbildningens behov.

• Öka antalet disputerade lärare.
• Fördjupa och bredda bildningsperspektiven inom ramen för pro-

fessionsutbildningar.
• Integrera vetenskaplig och konstnärlig utbildningsverksamhet.  
• Öka antalet uppdragsutbildningar. 
• Tillgängliggöra högre utbildning för individer som kommer från 

studieovana miljöer, exempelvis genom validering av reell kom-
petens.

• Erbjuda attraktiva fristående kurser som ett komplement till pro-
gramutbildningarna.

• Bedriva fler internationellt inriktade och engelskspråkiga utbild-
ningar. 

• Samarbeta över disciplinära och organisatoriska gränser för att er-
hålla rätt att utfärda examen på avancerad nivå inom fler områ-
den.

• Utveckla former för kvalificerad fortbildning på avancerad nivå.
• Möjliggöra för fler studenter att genomföra delar av sin utbildning 

vid lärosäten som tillhör högskolans internationella partners.
• Arbeta för att erhålla rättighet att utfärda doktorsexamen inom 

samtliga prioriterade områden.
•  Säkerställa  inslag  av  professionsperspektiv  inom  forskarutbild-

ningen. 
• Stärka lärosätets samlade handledningskompetens. 

Dessa strategier utgör en grund för en successiv och systematisk kva-
litetsutveckling av utbildningen vid Högskolan i Borås. Ökad fokuse-
ring på program på avancerad nivå och på internationalisering, fören-
as med intensifierade samarbeten över disciplinära gränser och ökad 
pedagogisk skicklighet. 

För ATT etablera och konsolidera starka flervetenskapliga forskningspro-
gram ska Högskolan i Borås:
• Koncentrera forskningsresurser till prioriterade områden.
• Vidareutveckla  former  för  samverkan mellan  högskolans  forsk-

ningsområden.
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• Bygga upp minst ett starkt samhällsvetenskapligt forskningspro-
gram.

• Integrera samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiv i tek-
niska och naturvetenskapliga forskningsprogram, och vice versa.

• Uppmuntra forskare och doktorander att formulera projekt som 
ligger utanför etablerade föreställningar och ramar inom respek-
tive disciplin.

• Verka för ökad samverkan mellan vetenskapliga och konstnärliga 
uttryck inom forskningsverksamheten.

• Öka medverkan  i  EU-projekt  och  andra  internationella  forsk-
ningssamarbeten.

• Bilda opinion för att mindre miljöer och yngre lärosäten ska tillde-
las strategiska forskningsmedel.

• Öka andelen externa medel.
• Arbeta aktivt för att i ökad grad finansiera forskning genom sam-

arbete med privata och offentliga aktörer inom framförallt Västra 
Götalandsregionen.  

Dessa strategier innebär att högskolan har förutsättning för att vi-
dareutveckla robusta och dynamiska forskningsmiljöer. Profilering 
förenas med utrymme för utveckling av nya idéer och tillämpningsfo-
kus med nyfikenhetsdriven forskning.

För ATT vara en drivande part i det regionala innovationssystemet och 
utveckla fler kompletta samarbeten med näringsliv, kulturliv och offent-
lig verksamhet ska Högskolan i Borås: 
• Bidra till etableringen av ett centrum för vetenskap, innovation, 

kultur och affärsverksamhet i anslutning till högskolans samlade 
citycampus. 

• Vara en aktiv part i det västsvenska innovationssystemet och re-
gionala klusterbildningar.

• Utveckla  former  för  effektiv  innovationsrådgivning  och  för  att 
hantera immateriella tillgångar.

• I ökad grad nyttiggöra forskningsresultat;  inom såväl som utom 
akademin. 

• Främja FoU-arbete med inriktning på små och medelstora före-
tag samt samverkanspartners i offentlig verksamhet och kulturliv.

• Arbeta tillsammans med externa aktörer för ökad tillämpning av 
sociala innovationsbegrepp och -perspektiv.

I ovanstående strategier kommer Högskolan i Borås höga ambi-
tionsnivå i utvecklingen av innovationssystem och verksamhetseffek-
tivitet till samlat uttryck.
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För ATT på regionalt, nationellt och internationellt plan delta i strate-
giska allianser med andra lärosäten som kompletterar och utvecklar den 
egna verksamhetsidén, ska Högskolan i Borås: 
• Söka uppnå synergieffekter genom samarbeten  inom utbildning 

och forskning.
• I ökad grad samverka med andra lärosäten vid ansökningar till ex-

terna forskningsfinansiärer.
• Verka för att etablera kontinuerlig bevakning av utbildnings- och 

forskningspolitik i Sverige och EU i samarbete med andra lärosäten.
• Stimulera till utökade internationella kontakter inom högskolans 

vetenskapliga discipliner.
• Utveckla samarbete nationellt och internationellt kring hållbar-

hetsfrågor.
• Uppmuntra alla kategorier av anställda att  för en begränsad  tid 

vara verksamma vid andra lärosäten, som en del i deras yrkes-
livsutveckling och för att stärka högskolans samlade kompetens. 

•  Bygga  upp  och  utveckla  internationella  nätverk,  i  särskild  grad 
med andra professionslärosäten.

Bruket av de preciserade verktygen innebär att olika former av kon-
takter och samarbeten utvecklas på individuell och institutionell nivå, 
vilket på sikt skapar förutsättningar för nya strategiska allianser.

För ATT vara en attraktiv arbetsplats kännetecknad av ansvarsfullt med-
arbetarskap, gott ledarskap, transparens, delaktighet, goda utvecklings-
möjligheter och likabehandling, ska Högskolan i Borås:
• Bedriva personalarbete som utgår från en för alla känd värdegrund 

och en väl förankrad personalpolitik.
• Vidareutveckla arbets- och studiemiljöer av hög kvalitet.
• Främja medarbetarskap kännetecknat  av  ansvar och  tydlig mål-

orientering.
• Stimulera till intresse för ledarskapsfrågor.
• Stödja och stärka ledarskapet på alla nivåer inom verksamheten.
• Arbeta proaktivt med kompetensförsörjningsplaner och rekryte-

ringsstrategier.
• Ge alla medarbetare möjlighet till kompetensutveckling.
• Uppmuntra till rörlighet inom organisationen och mellan akade-

min och externa aktörer.
• Möjliggöra för lärare att i ökad grad vara verksamma vid externa 

arbetsplatser.

Som arbetsgivare ska Högskolan i Borås sätta varje medarbetare i 
fokus. De anställda är den enskilt viktigaste resursen för utveckling-
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en till ett komplett professionslärosäte. Genom kompetensutveckling 
och uppmuntran till rörlighet inom och utom organisationen omsät-
ter högskolan idealet om ett livslångt lärande i den egna personalpo-
litiken. 

v verkSAmHeTSPlAnerInG OcH uTvärderInG

Högskolan i Borås har ett unikt utbildnings- och forskningsutbud 
med universitetskvaliteter. Vid högskolan tar det kompletta profes-
sionslärosätet successivt form. Varje institution ges möjlighet att ut-
vecklas till en komplett utbildnings- och forskningsmiljö i enlighet 
med högskolans verksamhetsidé. Högskolegemensamma mål och 
strategier omsätts i verksamhetsplanering och konkreta åtgärder vid 
institutioner och övriga enheter. Uppföljning och avrapportering sker 
i årsredovisning och verksamhetsberättelser. 

Verksamhetsstödets skicklighet och processförtrogenhet bidrar till 
kärnverksamhetens måluppfyllelse. Verksamhetsstödet har en tydlig 
koppling till kärnverksamhetens art och behov, för att i så hög grad 
som möjligt vara en integrerad del av utbildning, forskning och sam-
verkan. Rollerna inom verksamhetsstödet utvecklas för att möta nya 
förutsättningar, med särskild hänsyn tagen till prioriterade processer 
inom forskning och utbildning. Det är angeläget att det råder transpa-
rens mellan högskolans olika delar. 

 Till år 2013 planeras en kollegial, av externa experter sammansatt, 
utvärdering av utbildnings- och forskningsverksamheten. Utvärde-
ringen ska innefatta en beskrivning av lärosätets kvaliteter och utgöra 
en kritisk granskning av verksamhet och processer samt ge vägledning 
för Högskolan i Borås fortsatta arbete för att utvecklas till ett kom-
plett professionslärosäte.  
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BILAGA III

 

 

HÖGSKOLAN I BORÅS               BESLUT  
                                                               fattat av styrelsen den 15 juni 2007 
                                                    Dnr 286-07-10       
  
         
                                                              
  

Detta är ett dokument som visar hur Styrelsen organisations- och beslutsordning 
(SOB) är beslutad att se ut i det fall Högskolan i Borås erhåller tillstånd att utfärda 
examina på forskarnivå. Styrelsen för högskolan avser att fatta ett särskilt beslut 
angående ikraftträdande för de delar som rör forskarutbildning (kursiverade) när så 
bedöms vara lämpligt. 

 
Ändringar: dnr 439-07-11, 940-07-10, 204-08-10, 366-09-10, 959-09-10 

 
STYRELSENS ORGANISATIONS- OCH 
BESLUTSORDNING (SOB)  
 

Styrelsen vid Högskolan i Borås beslutar med stöd av 3 kap. 9 § 
högskoleförordningen (1993:100) och 4 § myndighetsförordningen 
(2007:515) att följande organisations- och beslutsordning skall gälla vid 
Högskolan i Borås.  

 

1 kap.  INLEDNING 

  
1 §  Styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB) utgår från 
 högskolelagens (1992:1434) och högskoleförordningens (1993:100) 
 reglering av högskolans organisation och uppgifter. Styrelsens 
 organisations- och beslutsordning (SOB) reglerar övergripande 
 organisationsstruktur och beslutsordning samt former för beslutsfattande för 
 styrelse, rektor, fakultetsnämnder och särskilda organ vid Högskolan i 
 Borås. Vidare reglerar den allmänna regler om handläggning.  

 

2 §  Rektor beslutar i enlighet med 2 kap. 13 § högskoleförordningen (1993:100) 
och styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB) om den övriga 
utformningen av högskolans ledning, organisation och för hur ansvar och 
befogenheter i övrigt fördelas mellan berörda organ och befattningshavare. 
Rektors beslut i denna del framgår av rektors organisations- och 
beslutsordning (ROB).  

 
 

2 kap.  HÖGSKOLANS LEDNING 
 

  Styrelsen och rektor 
 

1 §  Högskolans verksamhet leds av en styrelse. Styrelsen har inseende över 
högskolans alla angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs. 
Styrelsens ledamöter företräder hela högskolan.  
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2 §  För ledning av verksamheten närmast under styrelsen svarar rektor. Rektor 
är högskolans chef. Rektor är styrelsens verkställande funktion och har i den 
egenskapen uppgift att utöva styrelsens strategiska ledarskap. Rektor har 
härutöver i uppdrag att – mot bakgrund av 1 kap 4 § högskoleförordningen 
(1993:100) - verka för hög kvalitet i utbildning och forskning. 
 

3 § Upphävd genom beslut fattat den 15 februari 2008. (Dnr 940-07-10)  
 
  Prorektor 

 
4 §  Styrelsen utser enligt 2 kap. 10 § högskoleförordningen (1993:100) en 

prorektor som är rektors ställföreträdare. Prorektor utses av styrelsen för 
högst sex (6) år, dock längst t.o.m. utgången av rektors uppdragsperiod. 
Innan styrelsen utser prorektor skall den höra lärarna, övriga anställda och 
studenterna på det sätt styrelsen har bestämt. 
 

  Prorektor är, i egenskap av ställföreträdande rektor, tjänstgörande rektor i 
den utsträckning rektor är förhindrad att fatta beslut i ärenden som inte kan 
anstå eller annars är förhindrad att företräda högskolan. Prorektor fullgör i 
övrigt arbetsuppgifter för högskolans del i enlighet med vad rektor beslutar.  
 

  Ledningsråd 
 

5 §  Till rektor skall det finnas knutet ett ledningsråd med rådgivande funktion i 
strategiska frågor av högskolegemensam karaktär, där studenter skall ha rätt 
att vara representerade. Rektor beslutar, med beaktande av detta, vilka 
frågor som skall tas upp samt om rådets närmare sammansättning.  

 
 Ledamöterna i ledningsrådet är inte företrädare för sina respektive 

nämnder/institutioner/enheter, utan företräder hela högskolan. 
 

Studentinflytande 
 
6 §  I 1 kap. 4a § högskolelagen (1992:1434) anges att studenterna ska ha rätt att 

utöva inflytande över utbildningen vid högskolorna. Högskolorna ska verka 
för att studenterna tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla 
utbildningen.  

 
 I enlighet med detta skall högskolan sträva efter att skapa goda och 

enhetliga förutsättningar för studentinflytande inom hela högskolan.  
(Dnr 366-09-10) 

  
 Studentrepresentation i beslutande och beredande organ 
 
7 § I 3 kap. 9 § högskoleförordningen (1993:100) anges att studenterna alltid 

skall ges möjlighet att vara representerade i beslutande och beredande organ 
vars verksamhet har betydelse för utbildningen och studenternas situation. I 
enlighet med detta skall studenterna vid högskolan alltid beredas tillfälle att 
vara representerade i dylika organ, permanenta som tillfälliga.  
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Innan ett permanent eller tillfälligt organ inrättas ska samråd ske i god tid 
med studenterna huruvida organets verksamhet har betydelse för 
utbildningen och studenternas situation. Ansvarig för att detta samråd sker 
är det beslutande organ eller den enskilde beslutsfattaren som har att fatta 
beslutet om inrättande av det aktuella organet. (Dnr 366-09-10) 

 
 

3 kap.  ORGANISATION FÖR UTBILDNING OCH FORSKNING 
 
 
1 §     Enligt 2 kap. 5 § högskolelagen (1992:1434) ska det vid varje högskola
 där det får utfärdas examina på forskarnivå finnas minst en fakultetsnämnd. 
 Fakultetsnämnden ska ansvara för forskning, konstnärligt utvecklingsarbete 
 och utbildning på forskarnivå. Nämnderna ska även ansvara för utbildning 
 på forskarnivå och avancerad nivå om det inte har inrättats särskilda organ 
 för utbildning på dessa nivåer.  
 
 Vid högskolor där lärarexamen får utfärdas ska finnas ett särskilt organ med 
 ansvar för lärarutbildningen och för forskning som knyter an till sådan 
 utbildning. Vid lärosäten som får utfärda examina på forskarnivå ska det 
 särskilda organet ha ansvar för också för sådan utbildning på forskarnivå 
 som knyter an till lärarutbildningen.  
 
 Högskolorna  ska därutöver alltid ha ett särskilt organ för utbildning på 
 grundnivå och avancerad nivå och för forskning som inte tillhör något 
 ansvarsområde för någon fakultetsnämnd. Vid högskolor med konstnärlig 
 utbildning får det istället för en fakultetsnämnd finnas ett organ som 
 ansvarar för konstnärlig forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och 
 konstnärlig utbildning på forskarnivå.  
  
 
 Lärarutbildningsnämnden 

 
2 §  Vid högskolan ska den fakultetsnämnd som ansvarar för forskning och 
 utbildning med det övergripande ansvaret för att främja lärarutbildningen 
 och forskning som knyter an till denna, benämnas 
 Lärarutbildningsnämnden. 

 
 Lärarutbildningsnämndens ansvarsområden är lärarutbildning på 
 grundnivå och avancerad nivå och för forskning som knyter an till sådan 
 utbildning samt utbildning på forskarnivå som knyter an till 
 lärarutbildningen. 

 
3 §  Enligt 4 kap. 20 § högskoleförordningen (1993:100), svarar 

Lärarutbildningsnämnden för beredning av och förslag i ärenden vid 
anställning av professorer, lektorer och forskarassistenter.  
 

4 §  Lärarutbildningsnämnden ansvarar vidare, inom sitt ansvarsområde, för 
följande: 
 

• Fördelning av de medel som nämnden har till sitt förfogande 
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• Anställningsordningens tillämpning 
• Deltagande i högskolans arbete att utarbeta mål och strategier för 

utveckling av utbildning   
• Främja hög kvalitet och effektivitet 
• Identifiera och ta tillvara hela högskolans lärarkompetens  
• Granskning av huvudområden och inriktningar på grundnivå, 

avancerad nivå och forskarnivå 
• Granskning av utbildnings- och kursplaner  
• Granskning av allmänna och individuella studieplaner för 

forskarutbildningen 
• Beredning av förslag till utbildningsutbud 
• Att i samråd med närregionens kommuner utveckla och förankra 

formerna för lärarutbildningens verksamhetsförlagda del 
• Att i samråd med närregionens kommuner aktivt medverka i frågor 

som rör skolutveckling 
• Kontinuerlig uppföljning och utvärdering av lärarutbildningens 

innehåll och kvalitet 
• Deltagande i högskolans arbete att utarbeta mål och strategier för 

utveckling av forskning 
• Ta initiativ till åtgärder för att stödja och stimulera forskarutbildning 

samt verka för disputerades fortsatta vetenskapliga meritering  
• Verka för att möjligheter till externfinansiering av forskning och 

forskarutbildning tas tillvara 
• Delta i beredning av ansökningar om medel för forskning och 

forskarutbildning  
• Kontinuerlig uppföljning och utvärdering av innehåll och kvalitet 

gällande forskning och forskarutbildning. 
 

 
Sammansättning 
 

5 §  Ledamöterna i Lärarutbildningsnämnden utgörs av sex (6) representanter för 
lärarna och av två (2) externa. Utöver dessa ledamöter har studenterna rätt 
att vara representerade med tre (3) ledamöter. Flertalet av ledamöterna i 
nämnden ska vara vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta personer.   

 
 De externa ledamöterna utses av styrelsen efter förslag från rektor och 

hörande av nämnden för en tid om tre (3) år. Representanterna för lärarna 
utses genom val för en tid om tre (3) år. Representanterna för studenterna 
utses av studentkåren för en tid om ett (1) år. I det fall det inte finns någon 
studentkår vid högskolan ansvarar högskolan för att bland studenterna 
anordna direkta eller indirekta val av studentrepresentanter. 

 
 Kommentar 
 
 Föreskrifter om valets genomförande beslutas av rektor genom särskilt beslut.  

 
 

6 §  Ordförande och vice ordförande i Lärarutbildningsnämnden ska utses av 
rektor på förslag av de lärare som är röstberättigade till val av ledamöter i 
nämnden.  
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 Utskott och underorgan 
 

7 §  Lärarutbildningsnämnden får inrätta de utskott som den finner lämpligt. 
 I respektive utskott ska en vetenskapligt  kompetent lärarledamot vara 
 ordförande. Nämnden ansvarar för att tillse att bestämmelsen i 5 kap. 3 § 
 SOB angående delegation följs i det fall  utskottet ska delegeras 
 beslutsbefogenhet. 
  
 Kommentar 

 Enligt 6 kap. 48 § högskoleförordningen (1993:100) ska fakultetsnämnden själv 
besluta i sådana frågor som avses i 6 kap. 37-38 §§ högskoleförordningen. I övrigt 
får nämnden delegera sina uppgifter. 

 
 
  Forsknings- och utbildningsnämnden 
 
8 §  Vid högskolan ska det finnas en fakultetsnämnd för forskning och 
 utbildning med det övergripande ansvaret för att främja forskning och 
 forskarutbildning samt att bevaka att utbildningen på grundnivå, 
 avancerad nivå samt forskarnivå vilar på vetenskaplig grund. Denna nämnd 
 benämns Forsknings- och utbildningsnämnden.  

 
 Forsknings- och utbildningsnämndens ansvarsområden är utbildning på 
 grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå för all annan utbildning inom 
 högskolan som inte hör till annan fakultetsnämnds eller särskilt organs 
 ansvarsområde. 

 
9 §  Enligt 4 kap. 20 § högskoleförordningen (1993:100), svarar Forsknings- och 

utbildningsnämnden för beredning av och förslag i ärenden vid anställning 
av professorer, lektorer och forskarassistenter.  
 

10 §  Forsknings- och utbildningsnämnden ansvarar, inom sitt ansvarsområde, för 
följande: 

 
• Fördelning av medel som nämnden har till sitt förfogande  
• Anställningsordningens tillämpning 
• Deltagande i högskolans arbete att utarbeta mål och strategier för 

utveckling av utbildning på grundnivå, avancerad nivå och 
forskarnivå 

• Främja hög kvalitet och effektivitet inom utbildning på grundnivå, 
avancerad nivå och forskarnivå 

• Granskning av huvudområden och inriktningar på grundnivå, 
avancerad nivå och forskarnivå 

• Granskning av utbildnings- och kursplaner 
• Granskning av allmänna och individuella studieplaner för 

forskarutbildningen 
• Kontinuerlig uppföljning och utvärdering av utbildning på 

grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå  
• Deltagande i högskolans arbete att utarbeta mål och strategier för 

utveckling av forskning 
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• Ta initiativ till åtgärder för att stödja och stimulera forskarutbildning 
samt verka för disputerades fortsatta vetenskapliga meritering 

• Verka för att möjligheter till externfinansiering av forskning och 
forskarutbildning tas tillvara 

• Kontinuerlig uppföljning och utvärdering av innehåll och kvalitet 
gällande forskning och forskarutbildning. 

 
Sammansättning 
 

11 §  Ledamöterna i Forsknings- och utbildningsnämnden utgörs av sex (6) 
representanter för lärarna och av två (2) externa. Utöver dessa ledamöter har 
studenterna rätt att vara representerade med tre (3) ledamöter. Flertalet av 
ledamöterna i nämnden ska vara vetenskapligt eller konstnärligt 
kompetenta personer.  

 
 De externa ledamöter samt representanter för lärarna utses genom val för en 

tid om tre (3) år. Representanter för studenterna utses av Studentkåren för en 
tid om ett (1) år. I det fall det inte finns någon studentkår vid högskolan 
ansvarar högskolan för att bland studenterna anordna direkta eller indirekta 
val av studentrepresentanter. 

 
 Kommentar 
 
 Föreskrifter om valets genomförande beslutas av rektor genom särskilt beslut.  
 
12 §  Ordförande och vice ordförande i Forsknings- och utbildningsnämnden ska 

utses av rektor på förslag av de lärare som är röstberättigade till val av 
ledamöter i nämnden.  

 
Utskott och underorgan 
   

13 §  Forsknings- och utbildningsnämnden får inrätta de utskott som den finner 
 lämpligt. I respektive utskott ska en vetenskapligt kompetent lärarledamot 
 vara ordförande. Nämnden ansvarar för att tillse att bestämmelsen i  
 5 kap. 3 § SOB angående delegation följs i det fall utskottet ska ha 
 beslutsbefogenhet. 
  
 Kommentar 

 Enligt 6 kap. 48 § högskoleförordningen (1993:100) ska fakultetsnämnden själv 
besluta i sådana frågor som avses i 6 kap. 37-38 §§ högskoleförordningen. I övrigt 
får nämnden delegera sina uppgifter. 

 
 
Konstnärliga forsknings- och utbildningsnämnden 
 
13a § Vid högskolan ska det finnas en fakultetsnämnd som har det övergripande 
 ansvaret för konstnärlig forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och 
 konstnärlig utbildning på grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå. 
 Denna nämnd benämns Konstnärliga forsknings- och utbildningsnämnden.  
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Konstnärliga forsknings- och utbildningsnämnden ansvarsområde är 
konstnärlig utbildning på grundnivå och på avancerad nivå samt 
konstnärlig forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och konstnärlig 
utbildning på forskarnivå 

 
13b § Enligt  4 kap. 20 § högskoleförordningen (1993:100), svarar Konstnärliga 
 forsknings- och utbildningsnämnden för beredning av och förslag i ärenden 
 vid anställning av professorer, lektorer och forskarassistenter inom det 
 konstnärliga utvecklingsområdet.  
 
13c §  Konstnärliga forsknings- och utbildningsnämnden ansvarar vidare, inom 
 sitt ansvarsområde, för följande: 

 
• Fördelning av de medel som nämnden har till sitt förfogande 
• Anställningsordningens tillämpning  
• Deltagande i högskolans arbete att utarbeta mål och strategier för 

            utveckling av utbildning inom området  
• Främja hög kvalitet på den utbildningsverksamhet vid högskolan 

            som vilar på konstnärlig grund  
• Identifiera och ta tillvara hela högskolans lärarkompetens inom 

området 
• Granskning av huvudområden och inriktningar på grundnivå, 

avancerad nivå och forskarnivå 
• Granskning av utbildnings- och kursplaner som vilar på konstnärlig 

grund 
• Granskning av allmänna och individuella studieplaner för 

forskarutbildningen som vilar på konstnärlig grund 
• Kontinuerlig uppföljning och utvärdering av utbildningarnas 

innehåll och kvalitet 
• Deltagande i högskolans arbete att utarbeta mål och strategier för 

utveckling av forskning och det konstnärliga utvecklingsarbetet 
• Verka för att möjligheter till externfinansiering av forskning och 

konstnärligt utvecklingsarbete tas tillvara 
• Kontinuerlig uppföljning och utvärdering av innehåll och kvalitet 

gällande högskolans konstnärliga utvecklingsarbete och forskning.  
 
Sammansättning 
 

13d § Ledamöterna i Konstnärliga forsknings- och utbildningsnämnden utgörs av 
tre (3) representanter för lärarna och av två (2) externa. Utöver dessa 
ledamöter har studenterna rätt att vara representerade med tre (3) ledamöter. 
Flertalet av ledamöterna i nämnden ska vara vetenskapligt eller 
konstnärligt kompetenta personer. 

 
 De externa ledamöter samt representanter för lärarna utses genom val för en 
 tid om tre (3) år. Representanter för studenterna utses av Studentkåren för en 
 tid om ett (1) år. I det fall det inte finns någon studentkår vid högskolan 
 ansvarar högskolan för att bland studenterna anordna direkta eller 
 indirekta val av studentrepresentanter.   

   
Kommentar 
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Föreskrifter om valets genomförande beslutas av rektor genom särskilt beslut.  
 

13e §  Ordförande och vice ordförande i Konstnärliga forsknings- och 
utbildningsnämnden ska utses av rektor på förslag av de lärare som är 
röstberättigade till val av ledamöter i nämnden.  
 
Utskott  
 

13f §  Konstnärliga forsknings- och utbildningsnämnden får inrätta de utskott som 
 den finner lämpligt. I respektive utskott  ska en vetenskapligt kompetent 
 lärarledamot vara ordförande. Nämnden ansvarar för att tillse att 
 bestämmelsen i 5 kap. 3 § SOB angående delegation följs i det fall utskottet 
 ska ha beslutsbefogenhet. 
  
 Kommentar 

 Enligt 6 kap. 48 § högskoleförordningen (1993:100) ska fakultetsnämnden själv 
besluta i sådana frågor som avses i 6 kap. 37-38 §§ högskoleförordningen. I övrigt 
får nämnden delegera sina uppgifter. 
 
 

  Institutioner 
 

14 §  Den utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt 
forskningsverksamhet som högskolan anordnar skall bedrivas av 
institutioner, om inte annat är särskilt beslutat av styrelsen. 
 

15 §  Vid högskolan skall finnas följande institutioner: 
 

• Institutionen Biblioteks- och 
informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan (BHS)1 

• Institutionen för pedagogik (PED) 
• Institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) 
• Institutionen Ingenjörshögskolan (IH) 
• Institutionen Textilhögskolan (THS) 
• Institutionen för vårdvetenskap (VHB). 

 
Ledning 
 

16 §  Vid varje institution skall finnas en institutionsstyrelse som ansvarar för den 
strategiska utvecklingen av institutionens verksamhet. Institutionsstyrelsen 
skall i enlighet med detta verka för utvecklingen av institutionens 
utbildningsutbud. Institutionsstyrelsen fattar beslut samt fullgör i övrigt 
arbetsuppgifter för högskolans del i enlighet med vad rektor beslutar.  

 
 I institutionsstyrelsen skall finnas representanter för studenter, lärarpersonal 

och teknisk/administrativ personal. Därutöver skall det finnas extern 

                                                             
1 Gemensam institution vid Göteborgs universitet och Högskolan i Borås för ämnesområdet 
Biblioteks- och informationsvetenskap. 
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representation. Rektor beslutar, med beaktande av detta, om 
institutionsstyrelsens närmare sammansättning. 
 

17 §  För ledning av verksamheten vid institutionen skall det finnas en prefekt, 
som därmed är institutionens chef samt främste företrädare. I enlighet med 
detta leder prefekten arbetet på institutionen. Prefekt fattar beslut samt 
fullgör i övrigt arbetsuppgifter för högskolans del i enlighet med vad rektor 
beslutar.  
 

18 §  Prefekt utses av rektor efter hörande av institutionsstyrelsen, anställda och 
företrädare för studenterna samt efter samråd med fackliga företrädare för 
de anställda.  
 

  
4 kap.  ORGANISATION FÖR ÖVRIG VERKSAMHET 

 
  Central förvaltning 

 
1 §  Vid högskolan skall det finnas en central förvaltning för gemensam 

administrativ service till stöd för genomförandet av högskolans verksamhet. 
Denna enhet skall benämnas Gemensamma förvaltningen.  
 

 Gemensamma förvaltningen skall ledas av en förvaltningschef, vilken fattar 
beslut samt i övrigt fullgör arbetsuppgifter för högskolans del i enlighet med 
vad rektor beslutar.  
 

  Bibliotek 
 

2 §  I enlighet med 3 kap. 10 § högskoleförordningen (1993:100) och 6 § 
bibliotekslagen (1996:1596) skall det vid högskolan finnas ett 
högskolebibliotek som svarar för de uppgifter som anges i 6 § 
bibliotekslagen. Vid Högskolan i Borås skall, i enlighet med detta, finnas ett 
gemensamt bibliotek vid enheten benämnd Bibliotek & läranderesurser. 
 

  Bibliotek & läranderesurser skall ledas av en bibliotekschef, vilken fattar 
beslut samt i övrigt fullgör arbetsuppgifter för högskolans del i enlighet med 
vad rektor beslutar.  
 
Högskoleövergripande pedagogiskt stöd  
 

3 §  Vid högskolan skall finnas ett högskolegemensamt centrum med uppgift att 
erbjuda högskolepedagogiskt stöd och utbildning samt stöd i 
undervisningsrelaterad informations- och kommunikationsteknik (IKT) för 
högskolans lärare och övrig personal. Centrumet skall benämnas Centrum 
för lärande och undervisning (CLU). 

 
 Centrum för lärande och undervisning (CLU) skall ledas av en föreståndare, 

vilken fattar beslut samt i övrigt fullgör arbetsuppgifter för högskolans del i 
enlighet med vad rektor beslutar. Till centrumet skall vara knutet ett råd, 
vars sammansättning, uppgifter och ledamöter rektor har att besluta om. 
(Dnr 204-08-10) 
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 Arbetsenhet 
 
4 § Rektor har möjlighet att fatta beslut om inrättande av högskoleövergripande 

arbetsenheter. Arbetsenheter får endast inrättas för en period om högst två 
(2) år med möjlighet till förlängning högst ett (1) år, varefter beslut måste 
fattas av styrelsen angående fortsatt verksamhet. (Dnr 204-08-10) 

  
Kommentar 
Med högskoleövergripande verksamhet avses huvudsakligen verksamheter som 
organisatoriskt eller verksamhetsmässigt ligger helt eller delvis utanför en enskild 
enhets eller institutions ansvarsområde.  

 
  Personalansvarsnämnd 

 
5 §  I enlighet med 1 kap 5 § högskoleförordningen (1993:100) skall det vid 

högskolan finnas en personalansvarsnämnd med uppgifter enligt 25 § 
myndighetsförordningen (2007:515). (Dnr 940-07-10) 
 

6 §  Personalansvarsnämndens sammansättning framgår av 1 kap. 5 § 
högskoleförordningen (1993:100) samt av särskilt beslut fattat av styrelsen. 
I enlighet med angiven paragraf skall ledamöterna, förutom rektor – tillika 
nämndens ordförande - och personalföreträdarna, utses av styrelsen. 
Personalföreträdarna i styrelsen är tillika personalföreträdare i 
personalansvarsnämnden och utses jämlikt personalföreträdarförordningen 
(1987:1101).  
 

7 §  Personalansvarsnämnden skall sammanträda vid behov efter kallelse av 
rektor. 
 

 Disciplinnämnd 
 

8 §  I enlighet med 10 kap. 3 § högskoleförordningen (1993:100) skall det vid 
högskolan finnas en disciplinnämnd som ansvarar för frågor enligt 10 kap. 
högskoleförordningen.  
 

9 §  Disciplinnämndens sammansättning och mandatperiod framgår av 10 kap. 
4-6 §§ högskoleförordningen (1993:100). Rektor utser den externa 
ledamoten och företrädaren för lärarna för en tid av tre (3) år. 
Studentrepresentanter utses av studentkåren för en tid av ett (1) år.  
 

10 §  Disciplinnämnden skall sammanträda vid behov efter kallelse av rektor. 
 

  Skyddskommitté 
 

11 §  I enlighet med 6 kap. 8 § arbetsmiljölagen (1977:1160) skall det vid 
högskolan finnas en skyddskommitté benämnd Arbetsmiljökommitté. 
 

12 §  Rektor beslutar om skyddskommitténs sammansättning med beaktande av  
6 kap. 8 § arbetsmiljölagen (1977:1160) och 8 § arbetsmiljöförordningen 
(1977:1166).  
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13 §  Skyddskommittén skall sammanträda minst två gånger per termin. 

 
 
 

5 kap.  BESLUTSORDNING 
 
  Allmänt 

 
1 §  Styrelsens beslutsordning utgår från högskoleförordningens regler avseende 

beslutsfattande och redovisar vilka organ och befattningshavare som har att 
fatta beslut för högskolans räkning i olika frågor. Enligt  

 2 kap. 2 § högskoleförordningen (1993:100) skall styrelsen själv besluta i 
särskilt angivna frågor. Därutöver får styrelsen bestämma att även andra 
frågor skall beslutas av styrelsen eller den som styrelsen utpekar. Detta 
gäller dock inte frågor som enligt högskoleförordningen skall beslutas av 
rektor eller visst organ. Alla andra beslut som enligt författning kommer an 
på högskolan, eller beslut som inte regleras i författning eller i denna 
beslutsordning, fattas av rektor.  
 

2 §  Varje beslutsfattare och beslutande organ skall inom sitt ansvarsområde 
ansvara för följande: 
 

• Verksamheten bedrivs på det sätt som beslutats i föreskrifter, interna 
riktlinjer eller policys 

• Fattade beslut inom verksamheten efterlevs, att uppställda mål 
uppnås och att arbetet bedrivs inom tilldelad budget 

• Följa upp frågor inom arbetsområdet och lägga fram förslag i sådana 
frågor när så påkallas 

• Verksamhetens styrning och uppföljning 
• Beslutsförslag som föredras innan beslut, är av god kvalitet vad 

gäller underlag och utformning 
• Samverkan med andra beredande och beslutande organ samt 

befattningshavare vid högskolan 
• I övrigt utföra arbete av betydelse för ledningen av högskolan i 

enlighet med gällande föreskrifter och andra särskilda beslut. 
 
Delegation 
 

3 §  Fakultetsnämnder och särskilda organ kan delegera beslutanderätt till 
institutionsstyrelse samt till sig underställda utskott. Anmälan om gjorda 
delegationer ska skyndsamt ske till styrelsen. I övrigt kan beslutande organ 
eller befattningshavare överlåta sin beslutanderätt i ärenden till underställd 
befattningshavare eller beslutande organ om inget annat anges i 
högskoleförordningen, denna beslutsordning eller annat beslut. Denna 
delegering regleras inte i denna beslutsordning, utan fastställs av respektive 
beslutande organ eller enskild beslutsfattare. Sådan delegering av 
beslutanderätt ska dokumenteras i särskilt beslut. Den som beslutar med 
stöd av delegering ska underrätta den som givit delegationen om avgjorda 
ärenden av principiell betydelse. 
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 Den som givit en delegation kan återta den och själv överta beslutsrätten, 

men inte ändra ett beslut som fattats på delegation och som varit gynnande 
mot enskild person.  
 

 Styrelsen 
 

4 §  Styrelsens uppgifter regleras närmare i 2 kap, 2 § högskoleförordningen 
(1993:100). I enlighet dessa bestämmelser samt enligt 2 kap. 3 § 
högskoleförordningen beslutar styrelsen själv i följande ärenden. 
 
1. Viktigare frågor om verksamhetens övergripande inriktning och    
högskolans organisation: 
 

• Verksamhetens indelning i fakultetsnämnder och särskilda organ, 
i enlighet med 2 kap. 5 § högskolelagen (1992:1434)  

• Verksamhetens indelning i institutioner, enheter, 
högskolegemensamma centrum och arbetsenheter 

• Fördelning av ansvar och beslutsbefogenheter mellan styrelse, 
rektor, fakultetsnämnder och särskilda organ 

• Former för beslutsfattande för styrelsen, rektor, fakultetsnämnder 
och särskilda organ  

• Principer för intern resursfördelning 
• Strategiska planer 
• Övergripande kvalitetsutveckling.  

 
 
2. Om årsredovisning, delårsrapporter, budgetunderlag och viktigare 
framställningar i övrigt. 
 
Kommentar 
 
Styrelsen har, enligt 2 kap. 4a § högskoleförordningen delegerat till ordförande att 
efter samråd med rektor fatta beslut om delårsrapport. 
 
Med budgetunderlag menas anslagsframställan till regeringen. 
 
3. Om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelser och 
revisionsrapporter. 
 
4. Om revisonsplan och åtgärder med anledning av redovisning enligt 6 § 
förordningen (1995:686) om intern revision vid statliga myndigheter m.fl. 
 
Kommentar 
 
Högskolan omfattas inte av förordningen, men vid högskolan skall det årligen 
utföras intern revision i syfte att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med 
fattade beslut.  
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5. Viktigare frågor om den interna resursfördelningen och uppföljning av 
denna: 
 

• Högskolans budget vilken innefattar total anslagsram, totalt 
utbildningsuppdrag, utbildningsuppdrag per institution samt 
fördelning av interna anslag 

• Övergripande lokalplanering.  
 
6. Om viktigare föreskrifter: 
 

• Föreskrifter för valförfarande vid utseende av lärarrepresentanter i 
styrelsen, i enlighet med 2 kap 7 § högskoleförordningen  

• Föreskrifter om hörande av lärare, övriga anställda och studenter 
vid rektorsanställning, i enlighet med 2 kap 8 § 
högskoleförordningen  

• Föreskrifter om hörande av lärare, övriga anställda och studenter 
vid utseende av prorektor, i enlighet med 2 kap 8 § 
högskoleförordningen  

 
7. a) Om skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, 
dock inte i fråga om provanställning, 
b) om disciplinansvar 
c) om åtalsanmälan, 
d) om avstängning eller läkarundersökning. 
 
 
Kommentar 
 
För avgörande av frågor som avses under punkt 7 har styrelsen, enligt  
1 kap. 5 § högskoleförordningen, inrättat en personalansvarsnämnd. 
Personalansvarsnämnden består - förutom rektor och personalföreträdarna - av tre 
ledamöter som styrelsen utser.   
 
8. Om den antagningsordning som nämns i 6 kap 3 § andra stycket och  
8 kap 3 § tredje stycket högskoleförordningen. 
 
9. Om den anställningsordning som nämns i 4 kap 14 § 
högskoleförordningen. 
 
10. Frågor i övrigt som är av principiell vikt: 
 

• Former för att utse rektor 
• Former för att utse prorektor 
• Utseende av vice ordförande i styrelsen, i enlighet med 2 kap 1 § 

högskoleförordningen 
• Förslag till regeringen att utse rektor, i enlighet med 2 kap 8 § 

högskoleförordningen 
• Utseende av prorektor, i enlighet med 2 kap 10 § 

högskoleförordningen 
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• Utseende av ledamöter, utöver de som utses genom val, till 
särskilda organ med ansvar för grundläggande lärarutbildning 
m.m. i enlighet med 3 kap 7c § högskoleförordningen 

• Inrättande och upphörande av huvudområde som leder till 
examen 

• Beslut om nya utbildningsprogram som leder till examen 
• Beslut om att avveckla utbildningsprogram som leder till examen 
• Beslut om nya forskarutbildningar som leder till licentiat- och 

doktorsexamen vid Högskolan i Borås 
• Beslut om att avveckla forskarutbildningar som leder till 

licentiat- och doktorsexamen vid Högskolan i Borås 
• Styrelsens årsplanering 
• Beslut om studentsammanslutnings ställning som studentkår vid 

Högskolan i Borås 
 
11. Styrelsen behandlar de frågor som rektor i övrigt finner anledning att 
hänskjuta till styrelsen för avgörande.  
 

  Rektor 
 

5§  Rektor beslutar, i enlighet med 2 kap. 3 § högskoleförordningen (1993:100), 
i frågor som inte ankommer på styrelsen, i den mån de inte enligt lag eller 
förordning skall avgöras av annat beslutsorgan inom högskolan eller om 
styrelsen har beslutat något annat. 
 

6 §  Upphävd genom beslut fattat den xx 2010.  
 
7 §  Rektor ska själv besluta i följande frågor: 
 

• Anställningsprofil för professor 
• Anställning som professor, i enlighet med 4 kap 28 § 

högskoleförordningen (1993:100) 
• Avslag på en ansökan eller en begäran om anställning som professor, 

i enlighet med 4 kap 28 § högskoleförordningen 
• Omfördelning av medel under pågående budgetår 
• Tillkommande särskilda anslag under pågående budgetår 
• Lokal examensordning 

 
Rektor får inte delegera beslutsbefogenheten i dessa frågor. 
 

  Lärarutbildningsnämnden 
 

8 §  Lärarutbildningsnämnden beslutar inom sitt ansvarsområde om följande: 
 
Övergripande: 

• Inrättande av underorgan eller utskott inom nämnden 
• Ordning för kvalitetsgranskning vid inrättande av huvudområde som 

leder till examen 
• Ordning för kvalitetsgranskning av utbildning på grundnivå, 

avancerad nivå och forskarnivå  
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• Ordning för utformning av utbildnings- och kursplaner 
• Ordning för utformning av allmänna och individuella studieplaner 

för forskarutbildningen 
• Fördelning, i enlighet med av högskolan fastställda riktlinjer, av de 

medel för forskning och forskarutbildning som tilldelats nämnden  
• Högskoleövergripande riktlinjer i utbildningsfrågor gällande t.ex. 

behörighet, antagning, tillgodoräknande samt kurs- och 
programutvärderingar som inte ankommer på annan att besluta  

• Anställningsprofil för lärare exklusive professor 
 
Utbildning: 

• Klassifikation av kurser inom nämndens ansvarsområde  
• Fastställande och revidering av utbildningsplaner  
• Fastställande och revidering av kursplaner 
• Utseende av examinator  

 
Forskarutbildning: 

 
• Forskarutbildningsämnen 
• Antagning av doktorand till forskarutbildning 
• När antagning av forskarstuderande som avslutas med 

licentiatexamen får ske 
• Allmänna och individuella studieplaner för forskarutbildningen 
• Utseende av handledare i forskarutbildningen 
• Utseende av examinator för kurser inom forskarutbildningen 
• Utseende av betygsnämnd och opponent inför disputation 
• Utseende av examinator och granskare för licentiatuppsats 
• Studieuppehåll 
• Förlängning av studietid 

 
 

9 §  Inför styrelsens beslut avseende nedanstående frågor ska rektor i sin 
beredning inhämta förslag från Lärarutbildningsnämnden.  
 

• Utbildningsuppdraget inom lärarutbildningsområdet fördelat per 
institution 

• Inrättande av huvudområden som leder till examen inom 
lärarutbildningsområdet 

• Nya utbildningsprogram inom lärarutbildningsområdet 
• Nya forskarutbildningar som leder till licentiat- och doktorsexamen 

inom lärarutbildningsområdet vid Högskolan i Borås 
• Medel för forskning och forskarutbildning inom 

lärarutbildningsområdet 
• Antagningsordningen  
• Anställningsordningen. 

 
  I enlighet med 6 kap. 10 § är rektor föredragande inför styrelsen. Såsom 

föredragande svarar rektor för att beslut som föredras för styrelsen speglar 
högskolans samlade vilja.  
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10 §  Lärarutbildningsnämnden är, inom sitt ansvarsområde, förslagsställare till 
rektor avseende följande: 
 

• Lokal examensordning. 
 
Forsknings- och utbildningsnämnden 

 
11 §  Forsknings- och utbildningsnämnden beslutar inom sitt ansvarsområde om 

följande: 
 

Övergripande: 
• Inrättande av underorgan eller utskott inom nämnden 
• Ordning för kvalitetsgranskning vid inrättande av huvudområde som 

leder till examen 
• Ordning för kvalitetsgranskning av utbildning på grundnivå, 

avancerad nivå och forskarnivå  
• Ordning för utformning av utbildnings- och kursplaner 
• Ordning för utformning av allmänna och individuella studieplaner 

för forskarutbildningen 
• Fördelning, i enlighet med av högskolan fastställda riktlinjer, av de 

medel för forskning och forskarutbildning som tilldelats nämnden  
• Högskoleövergripande riktlinjer i utbildningsfrågor gällande t.ex. 

behörighet, antagning, tillgodoräknande samt kurs- och 
programutvärderingar som inte ankommer på annan att besluta  

• Anställningsprofil för lärare exklusive professor 
 
Utbildning: 

• Klassifikation av kurser inom nämndens ansvarsområde  
• Fastställande och revidering av utbildningsplaner  
• Fastställande och revidering av kursplaner 
• Utseende av examinator  

 
Forskarutbildning: 

 
• Forskarutbildningsämnen 
• Antagning av doktorand till forskarutbildning 
• När antagning av forskarstuderande som avslutas med 

licentiatexamen får ske 
• Allmänna och individuella studieplaner för forskarutbildningen 
• Utseende av handledare i forskarutbildningen 
• Utseende av examinator för kurser inom forskarutbildningen 
• Utseende av betygsnämnd och opponent inför disputation 
• Utseende av examinator och granskare för licentiatuppsats 
• Studieuppehåll 
• Förlängning av studietid 

 
12 §  Inför styrelsens beslut avseende nedanstående frågor ska rektor i sin 

beredning, inhämta förslag från Forsknings- och utbildningsnämnden.  
 

• Inrättande av huvudområde som leder till examen  
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• Nya utbildningsprogram 
• Nya forskarutbildningar som leder till licentiat- och doktorsexamen 

vid Högskolan i Borås 
• Medel för forskning och forskarutbildning inom nämndens 

ansvarsområde 
• Antagningsordningen  
• Anställningsordningen. 
 

  I enlighet med 6 kap. 10 § är rektor föredragande inför styrelsen. Såsom 
föredragande svarar rektor för att beslut som föredras för styrelsen speglar 
högskolans samlade vilja.  
 
 

13 §  Forsknings- och utbildningsnämnden är, inom sitt ansvarsområde, 
förslagsställare inför rektors beslut avseende följande: 
 

• Lokal examensordning. 
 
Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete 
 

14 § Konstnärliga forsknings- och utbildningsnämnden beslutar inom sitt 
 ansvarsområde om följande: 
 

Övergripande: 
• Inrättande av underorgan eller utskott inom nämnden 
• Ordning för kvalitetsgranskning vid inrättande av huvudområde som 

leder till examen 
• Ordning för kvalitetsgranskning av utbildning på grundnivå, 

avancerad nivå och forskarnivå  
• Ordning för utformning av utbildnings- och kursplaner 
• Ordning för utformning av allmänna och individuella studieplaner 

för forskarutbildningen 
• Fördelning, i enlighet med av högskolan fastställda riktlinjer, av de 

medel för forskning och forskarutbildning som tilldelats nämnden  
• Högskoleövergripande riktlinjer i utbildningsfrågor gällande t.ex. 

behörighet, antagning, tillgodoräknande samt kurs- och 
programutvärderingar som inte ankommer på annan att besluta  

• Anställningsprofil för lärare exklusive professor 
 
Utbildning: 

• Klassifikation av kurser inom nämndens ansvarsområde  
• Fastställande och revidering av utbildningsplaner  
• Fastställande och revidering av kursplaner 
• Utseende av examinator  

 
Forskarutbildning: 

 
• Forskarutbildningsämnen 
• Antagning av doktorand till forskarutbildning 
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• När antagning av forskarstuderande som avslutas med 
licentiatexamen får ske 

• Allmänna och individuella studieplaner för forskarutbildningen 
• Utseende av handledare i forskarutbildningen 
• Utseende av examinator för kurser inom forskarutbildningen 
• Utseende av betygsnämnd och opponent inför disputation 
• Utseende av examinator och granskare för licentiatuppsats 
• Studieuppehåll 
• Förlängning av studietid 

 
15 §  Inför styrelsens beslut avseende nedanstående frågor ska rektor i sin 
 beredning inhämta förslag från Konstnärliga forsknings- och 
 utbildningsnämnden: 

 
• Inrättande av huvudområden som leder till examen inom det 

konstnärliga området 
• Beslut om nya utbildningsprogram som vilar på konstnärlig grund  
• Nya forskarutbildningar som vilar på konstnärlig grund och som 

leder till licentiat- och doktorsexamen vid Högskolan i Borås 
• Medel för forskning och konstnärligt utvecklingsarbete 
• Antagningsordningen  
• Anställningsordningen. 

 
I enlighet med 6 kap. 10 § är rektor föredragande inför styrelsen. Såsom 
föredragande svarar rektor för att beslut som föredras för styrelsen speglar 
högskolans samlade vilja.  

 
16  §  Konstnärliga forsknings- och utbildningsnämnden är, inom sitt 
 ansvarsområde, förslagsställare till rektor avseende följande: 

 
• Lokal examensordning.  

 
 

6 kap. FORMER FÖR BESLUTSFATTANDE  
 

 Styrelsen 
 

Sammanträdestider 
 

1 §  Styrelsen skall sammanträda minst två gånger per termin. Styrelsen skall 
senast före utgången av november månad årligen besluta om vilka 
sammanträdestider som skall gälla närmast följande verksamhetsår. 
Styrelsen beslutar också om extra sammanträde. I brådskande fall kan beslut 
om extra sammanträde fattas i samråd mellan ordförande och rektor. 
     
Kallelse m.m. 
 

2 §  Innan kallelse till sammanträde jämte föredragningslista och övriga 
handlingar sänds till styrelsens ledamöter skall ordförande medges 
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möjlighet att ta del av ärendena. Ordförande fastställer kallelsen och 
föredragningslistans slutliga utformning. 
 

3 §  Rektor ansvarar för att kallelse jämte föredragningslista sänds till styrelsens 
ledamöter senast sju dagar (som regel tio dagar) före ordinarie 
sammanträde. Handlingar och förslag till beslut skall normalt sändas ut 
samtidigt. Inom högskolan skall dessa handlingar också sändas till fackliga 
företrädare samt till ledamöter i rektors ledningsråd. 
 

4 §  Ledamot i styrelsen skall hålla styrelsens sekreterare skriftligen underrättad 
om tillfälliga eller permanenta adressändringar. 
 

5 §  Ledamot i styrelsen som är förhindrad att delta vid styrelsens sammanträde 
skall i god tid anmäla detta till styrelsens sekreterare. 
 
Sammanträdesordning 
 

6 §  Den av regeringen utsedde ordföranden i styrelsen skall leda styrelsens 
sammanträden. 
 

7 §  Vid styrelsens sammanträden skall normalt, utöver ledamöterna och 
sekreteraren, delta prorektor och förvaltningschef med yttranderätt. 
Föredragande för visst ärende skall delta vid styrelsens sammanträde endast 
vid behandling av ärendet. Styrelsen kan därutöver medge annan person 
närvaro- och yttranderätt. 
 

8 §  Styrelsen skall utse en person att jämte ordförande justera 
sammanträdesprotokoll. 
 

9 §  I enlighet med 2 kap. 4 § högskoleförordningen (1993:100) är 
högskolstyrelsen beslutför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande, 
bland dem ordförande (eller vice ordförande) och rektor (eller prorektor).  
 

10 §  Ärenden i styrelsen skall, enligt 2 kap. 6 § högskoleförordningen 
(1993:100), avgöras efter föredragning. Rektor, eller den denne utser, skall 
vara föredragande.  
 

11 §  Beslutsfattande i styrelsen skall, i enlighet med 18 § förvaltningslagen 
(1986:223) , ske genom acklamation, om inte omröstning begärs. 
Omröstning skall ske öppet. Utgången bestäms genom enkel majoritet. Vid 
lika röstetal har ordförande utslagsröst. 
 

12 §  Ledamot i styrelsen som deltagit i styrelsens beslut har, enligt 19 § 
förvaltningslagen (1986:223) , rätt att anmäla avvikande mening. Även 
föredragande, prorektor, förvaltningschef och handläggare som inte är 
föredragande men ändå deltar vid mötet har rätt att anmäla avvikande 
mening.  
 
Jäv 
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13 §  För ledamot i styrelsen gäller de bestämmelser om jäv som anges i 11-12 §§ 
förvaltningslagen (1986:223). Det ankommer på ledamot att till ordförande 
före sammanträde anmäla förhållande som kan innebära jäv.  
 
Protokoll 
 

14 §  Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll av en av rektor utsedd 
sekreterare. Protokoll skall upprättas skyndsamt, dock senast 14 dagar efter 
det att sammanträdet avslutats. Protokoll skall undertecknas av sekreteraren 
och justeras av ordförande och den justeringsperson som styrelsen utsett. 
 
Expediering av beslut 
 

15 § Styrelsens protokoll skall efter justering skyndsamt expedieras till berörda 
samt anslås centralt på Högskolan i Borås. För expedieringen svarar för 
ärendet ansvarig handläggare. I övrigt gäller de riktlinjer för expediering av 
styrelsebeslut som fastställts inom högskolan.   
 
Information 
 

16 §  Ordförande i styrelsen eller den ordförande utser ansvarar för att lämna 
information till massmedia om de beslut som fattas vid styrelsens 
sammanträden. 
 
Brådskande avgöranden 
 

17 §  Vid brådskande ärenden då styrelsen inte hinner sammanträda har 
ordförande rätt, enligt 2 kap. 5 § högskoleförordningen (1993:100), att få 
ärendet avgjort genom meddelanden mellan ordföranden, rektor och minst 
så många ledamöter som behövs för beslutsförhet. Om detta förfarande inte 
är lämpligt, får ordförande efter samråd med rektor själv avgöra ärendet. 
Beslut som fattas på nämnda sätt skall anmälas vid närmast följande 
styrelsesammanträde. 

 
  Rektor 

 
Föredragning 
 

18 §  I enlighet med 20 § myndighetsförordningen (2007:515) skall ärenden som 
beslutas av rektor avgöras efter föredragning. Rektor får dock, i enlighet 
med 20 § myndighetsförordningen, utan föredragning fatta beslut som inte 
kan skjutas upp till dess att ärendet hunnit föredras.  
 

  Föredragning för rektor sker normalt av ansvarig handläggare. Ansvarig 
chef skall ha godkänt ärenden som föredras för rektor. Föredragningen skall 
normalt vara skriftlig. (Dnr 940-07-10) 
 
Beslutsmöte 
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19 §  Ärenden som beslutas av rektor skall huvudsakligen föredras var 14:e dag 
vid ett beslutsmöte. Under beslutsmötet deltar förutom rektor normalt även 
förvaltningschef, sekreteraren samt föredragande för ärende. Härutöver har 
ledamöter i rektors ledningsråd samt av ärende berörd enhets- eller 
institutionsledning närvaro- och yttranderätt. Rektor kan härutöver medge 
annan person närvaro- och yttranderätt.   
 
 
Förteckning över rektorsbeslut 
  

20 §  Rektors beslut skall förtecknas av en av rektor utsedd sekreterare. 
Förteckningen skall upprättas skyndsamt senast sju (7) dagar efter 
beslutsmötet samt anslås centralt på högskolan. 
 
Expediering av beslut 
 

21 §  Efter beslut av rektor skall beslutet snarast expedieras. För expedieringen 
svarar ansvarig handläggare. Handlingen skall ha underskrift av rektor och 
kontrasigneras av föredragande. I övrigt gäller de riktlinjer för expediering 
av rektorsbeslut som fastställts inom högskolan.  
 

  Forsknings- och utbildningsnämnden, Lärarutbildningsnämnden och 
Konstnärliga forsknings- och utbildningsnämnden  
 

Kallelse m.m. 
 

22 §  Nämndordförande ansvarar för att kallelse jämte föredragningslista sänds 
till ledamöterna senast sju dagar (som regel tio dagar) före ordinarie 
sammanträde. Handlingar och förslag till beslut skall normalt sändas ut 
samtidigt.  
 
Sammanträdesordning 
 

23 §  Nämndordföranden skall leda nämndens sammanträden.  
 

24 §  Vid nämndssammanträde ska normalt, utöver ledamöterna och sekreteraren, 
delta samordnare för nämndens ärenden. Samordnare utses av rektor. 
Föredragande för visst ärende deltar endast vid behandling av ärendet. 
Ledamot från annan fakultetsnämnd eller särskilt organ har närvaro- och 
yttranderätt. Rektor, eller den denne utser, har, efter samråd med 
nämndordförande, närvaro- och yttranderätt vid nämndens sammanträden. 
Nämnden kan därutöver medge annan person närvaro- och yttranderätt. 
 

25 §  I enlighet med 3 kap. 12 § högskoleförordningen (1993:100) är nämnd 
beslutför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande, bland dem 
ordförande (eller vice ordförande).  
 
Protokoll 
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26 §  Vid nämndssammanträden skall föras protokoll av en av rektor utsedd 
sekreterare. Protokoll skall upprättas skyndsamt, dock senast 14 dagar efter 
det att sammanträdet avslutats. Protokoll skall undertecknas av sekreteraren 
och justeras av ordförande och den justeringsperson som nämnden utsett. 
 
Expediering av beslut 
 

27 §  Protokoll förda vid nämndsammanträde skall expedieras efter justering. För 
expedieringen svarar för ärendet ansvarig handläggare. I övrigt gäller de 
riktlinjer för expediering av protokoll som fastställts inom högskolan.  
 
Brådskande avgöranden 
 

28 §  Vid brådskande ärenden då nämnd inte hinner sammanträda har ordförande 
rätt, enligt 3 kap. 12 § högskoleförordningen (1993:100), att få ärendet 
avgjort genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många 
ledamöter som behövs för beslutsförhet. Om detta förfarande inte är 
lämpligt, får ordförande själv avgöra ärendet. Beslut som fattas på nämnda 
sätt skall anmälas vid närmast följande sammanträde i nämnden. 
 

29 §  Om inget annat är speciellt angivet gäller för nämnd vad som anges i  
 1 – 17 §§ för styrelsen i tillämpliga delar. 
 

 
7 kap.  HANDLÄGGNING M.M 

 
 Inkomna handlingar  

1 §  I 10 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om inkommande 
handlingar. En handling som kommer in till högskolan skall förses med en 
ankomststämpel som visar vilken dag den kom in till myndigheten. Från 
stämpling undantas trycksaker och andra handlingar för vilka den uppenbart 
inte behövs.  

2 §  När en försändelse enligt påskrift innehåller anbud, skall omslaget stämplas 
med ankomstdatum. Föreskrifter om hur anbud skall öppnas finns i 1 kap. 
20 § lagen (1992:1528) om offentlig upphandling. 

3 §  Har en anställd tagit emot en försändelse som avser ett tjänsteärende, skall 
han se till att den behandlas som om den varit ställd till högskolan.  
Högskolan är skyldig att ha sådana rutiner att allmänna handlingar 
behandlas korrekt oavsett om de har kommit in till myndigheten i en 
försändelse adresserad till en anställd eller till högskolan.  

 

 

  Diarieföring, arkivering och gallring 

4 §  Regler om diarieföring finns i 5 kap. offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400). Den som har hand om en handling i samband med registrering 
eller handläggning av ett ärende ansvarar för vården av handlingen och har 
enligt 6 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen att i första hand pröva 
fråga om handlingens utlämnande till enskild om inte handlingen har 
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arkiverats. Har handlingen arkiverats ansvarar den som av högskolan utsetts 
som arkivansvarig för vården av handlingen och för prövning av fråga om 
handlingens utlämnande.  
 

5 §  Om den som i första hand prövar frågan om utlämnande av allmän handling 
hänskjuter frågan till högskolan, skall frågan prövas av rektor eller den som 
denne delegerar till.  

6 §  Vad som utgör högskolans arkiv framgår av arkivlagen (1990:782), 
arkivförordningen (1991:446) och Riksarkivets föreskrifter och allmänna 
råd avseende nämnda författningar. I dessa författningar finns också 
bestämmelser om vård och gallring av arkivhandlingar.  
 

7 §  Föreskriven gallring av arkivhandlingar får endast göras enligt gällande 
föreskrifter och efter samråd med högskolans arkivarie.  

 
Samråd med studentrepresentanter 

 
7a § Av 3 kap. 9 § högskoleförordningen (1993:100) framgår, att i de fall beslut 

som har betydelse för utbildningen och studenternas situation inte skall 
fattas av eller beredning genomföras av ett organ utan av en enskild 
beslutsfattare, skall information lämnas till och samråd ske med 
studentrepresentant i god tid före beslut respektive slutförande av 
beredningen. Beslutsfattare ansvarar för att så sker. I beslutsunderlaget skall 
tydligt framgå om och i så fall hur information lämnats samt hur samråd har 
skett. (Dnr 366-09-10) 

  
 Kommentar 
  
 Vägledande princip är att vid osäkerhet om beslutet berör utbildning eller 

studenternas situation skall information alltid lämnas samt samråd alltid ske.  
 

 

  Föredragning och beslut  
 

8 §  Beslut i ärenden fattas efter föredragning om inte beslutsfattare bestämmer 
annat. Som regel bör den handläggare som berett ett ärende vara 
föredragande. Skäl för att ytterligare personer skall närvara vid en 
föredragning kan t.ex. vara att detta ger tillgång till särskild sakkunskap som 
kan vara till nytta vid avgörandet av ärendet eller att ärendet berör flera 
organ eller enheter m.m. vid högskolan. Föredragande skall tillse att 
beslutsförslag är av god kvalitet vad gäller underlag och utformning.  

 
8a § Den handläggare som blivit tilldelad ärendet för handläggning får för 

högskolans räkning begära in yttranden eller upplysningar i högskolans 
ärenden om inte beslutande i ärendet beslutar annat. (Dnr 940-07-10) 

 

9 §  Enligt 21 § myndighetsförordningen (2007:515) skall det för varje beslut 
myndigheten fattar finnas en handling som visar dagen för beslutet, 
beslutets innehåll, vem som har fattat beslutet, vem som har varit 
föredragande och vem som har varit med om den slutliga handläggningen 
utan att delta i avgörandet. (Dnr 940-07-10) 
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10 §  Beslut i ett ärende tecknas på särskild handling (beslutshandling). Utöver de 

uppgifter som framgår av 21 § myndighetsförordningen (2007:515) skall 
beslutshandlingen, om det behövs, innehålla skälen till beslutet i enlighet 
med 20 § förvaltningslagen (1986:223). Den skall undertecknas av dem som 
har deltagit i den slutliga handläggningen av ärendet. Beslutshandlingen 
arkiveras tillsammans med ärendets huvudhandling. (Dnr 940-07-10) 
 

  Expediering 

11 §  Av 21 § förvaltningslagen (1986:223) framgår att sökanden, klaganden eller 
annan part skall underrättas om myndighetens beslut när beslutet avser 
myndighetsutövning mot någon enskild. Underrättelse om beslut sker 
genom kopia av beslutshandlingen. 

12 §  Expeditionen undertecknas av beslutsfattaren. Om ett beslut vid 
expedieringen skall skrivas under av någon annan än den som beslutar, skall 
beslutet tecknas "Enligt uppdrag".  
 

13 §  Handlingar som blivit allmänna genom upprättande men som inte 
expedieras, t.ex. vissa protokoll, skrivs under av den som upprättat 
handlingen. 
__________ 

Styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB) har fastställts av 
styrelsen den 15 juni 2007 att gälla tillsvidare från och med den 16 juni 
2007, varvid styrelsens tidigare beslut avseende det som regleras upphör att 
gälla i tillämpliga delar. Beslut den 16 oktober 2003 (dnr 270-02-10) och 
den 20 oktober 2006 (dnr 575-06-10 och 576-06-10) upphör helt att gälla. 

 

Ändringar: dnr 439-07-11, 940-07-10, 204-08-10, 366-09-10, 959-09-10 
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Högskolan i Borås påbörjade redan i maj 2007 ar-
betet med självvärderingsrapporten. Högskoleverkets 
tidsplan var då att högskolans kvalitetsarbete skulle 
granskas i den första gruppen av lärosäten. Under 
hela processen med framtagning av rapporten har 
prorektor Björn Brorström tillsammans med  
Kvalitetsrådet haft ansvar för insamlande av underlag 
och analys av det systematiska kvalitetsarbetet och 
formulering av självvärderingsrapporten.
 
Hösten 2008 utsågs en arbetsgrupp bestående av 
prorektor Björn Brorström, kvalitetssamordnare 
Iréne Arvidsson och verksamhetscontroller Anders 
Stenström att ansvara för koordinering av arbetet 
med att sammanställa och färdigställa rapporten. I 
det arbetet har studentkårens ordförande Lars Hede-
gård bidragit med avsnittet om studentinflytande. 
Gruppen har också haft ansvar för att kommunicera 
processen till alla medarbetare, samla in nuläges-
analyser och kontinuerligt återföra, till ledningen, 
hur arbetet utvecklas. 

Våren 2009 har alla medarbetare, vid två tillfällen, 
erbjudits muntlig information om självvärderings-
processen. Alla har också kunnat följa processen via 
hemsidan. De båda fördjupningsmiljöerna har fått 
separat information och även för dessa har arbets-
grupper utsetts för formulering av självvärderingen.  
Rapportutkast har diskuterats i Utvärderingsutskot-
tet, Kvalitetsrådet, Rektors ledningsråd samt i de tre 
nämnderna Forsknings- och utbildningsnämnden, 
FoU-nämnden, Lärarutbildningsnämnden, LUN 
och Nämnden för konstnärlig utveckling, NKU. 
Funktioner med specialkunskap om verksamhetens 
innehåll har konsulterats under processens gång och 
studenterna har varit engagerade genom representa-
tion som finns i råd och nämnder, främst genom 
studentkårens utbildningsansvarige som är ledamot 
i Kvalitetsrådet och Utvärderingsutskottet. I hög-
skolans personaltidning Veckobladet publicerades, 
i mars 2009, ett temanummer om kvalitetsarbets-
granskningen. Under sista veckan i maj har rapp-
orten funnits tillgänglig för synpunkter från alla via 
webbsidan om kvalitetsgranskningen.

Den första åtgärden i självvärderingsprocessen var 
en uppföljning av Högskoleverkets granskning 

av Högskolan i Borås kvalitetsarbete 1999 (HSV, 
2000:4AR). Av uppföljningen (e-bil. 1) framgår 
att samtliga områden som, enligt Högskoleverket, 
krävde utvecklings- och förbättringsinsatser, har 
åtgärdats även om ytterligare förbättringar alltid 
kan göras. Uppföljningen visar att högskolans 
verksamheter i hög utsträckning uppfyller policyn 
för kvalitetsarbete. Resultatet visar också tydligt på 
förändringsbenägenhet bland medarbetarna och att 
kvalitetsarbete och kvalitetsutveckling är en integre-
rad del i vardagsarbetet. Medvetenheten om vilka 
områden som kräver fortsatta utvecklingsinsatser är 
hög bland medarbetarna. Resultatet visar också den 
ständiga strävan efter förnyelse och en alltmer tydlig 
profilering mot det professionslärosäte som var en 
vision 1997. 

Rapporten överlämnas härmed.

Den 5 juni 2009

Lena Nordholm
Rektor vid Högskolan i Borås

Förord
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Verksamhetsidé, historik och strategi
Högskolan i Borås verksamhetsidé är att vara ett 
nyskapande professionslärosäte som i partnerskap 
med näringsliv, kulturliv och offentlig verksamhet 
bedriver utbildning och forskning av hög kvalitet 
och tydlig samhällsrelevans. Utbildningen präglas 
av stark anknytning till praktiken och forskningen 
utmärks av flervetenskaplighet. Verksamhetsidén 
utgör utgångspunkt för den forsknings- och utbild-
ningsstrategi som beslutades av högskolans styrelse 
i december 2007. Verksamhetsidén och strategin är 
en logisk följd av den utveckling och inriktning som 
gällt för högskolan.

Högskolans strävan är att vara ett komplett profes-
sionslärosäte. Denna strävan speglas i verksam-
hetsidén och sammanfattas i devisen Vetenskap för 
profession (e-bil. 2). Devisen innebär att det ska fin-
nas starka anknytningar mellan utbildning och forsk-
ning, mellan utbildning och professioner samt mel-
lan forskning och profession. Vetenskap för profes-
sion kan beskrivas med en rad honnörsord såsom 
samhällsrelevans, partnerskap och tvärvetenskap. En 
operationalisering av dessa ord sker genom att kon-
kreta åtgärder, som följer av verksamhetsidén och 
devisen, vidtas. Ett sådant arbetssätt kan till exempel 
innefatta en kontinuerligt pågående debatt kring det 
vetenskapliga förhållningssättet, beskrivningar av 
forskningsprogram, forskning som väcker intresse 
i det regionala perspektivet, inventering av vad 
praktiker vill ha beforskat och kontinuerlig kun-
skapsutveckling och debatt rörande innebörden av 
profession och professionalisering. De fem områdena 
har behandlats i en rapportserie som fått namnet Vet-
enskap för profession (e-bil. 3). Därtill har diskussio-
nen om begreppen profession och professionalisering 
uppmärksammats, under det senaste läsåret, genom 
en seminarieserie. Ett sådant förfaringssätt konkret-
iserar verksamhetsidén och visar vad som avses och 
vad som är specifikt med Högskolan i Borås.

Högskolan i Borås etablerades 1977. Då hade Borås 
redan Förskollärarseminariet (grundat 1965) och 
Bibliotekshögskolan (utlokaliserad till Borås 1972) 
samt Väfskolan (grundad 1868), Textilinstitutet 
(grundat 1936) och Sjuksköterskeskolan (landstings-
kommunal sedan 1940) vilka alla idag är inkorpor-
erade i högskolans verksamhet. 1982, när högskolans 

verksamheter fick gemensamma lokaler, tillkom 
ingenjörsutbildningarna och ekonomiutbildningarna. 
Efter ifrågasättande från företrädare för utbildnings-
väsendet av högskolans roll och berättigande, lågt 
söktryck och obefintligt stöd från stadsmakten under 
1980-talet vände trenden i mitten på 1990-talet och 
högskolan kom att bli en av de högskolor som fick 
störst tillskott av nya resurser under decenniets av-
slutande del. Systematiskt utformades en strategi för 
att öka högskolans konkurrenskraft där kvalitetsutveck-
ing av alla delar i verksamheten och förstärkning av 
samverkan med aktörer i omvärlden utgjorde viktig 
del i strategin. Det första steget mot att bli landets 
första professionsuniversitet togs 1997 då framtids-
visionen om ett universitet med stark profilering mot 
yrkeslivet och ansökan lämnades in 2005 (e-bil. 4).

Något beslut om universitetsansökan lämnades 
aldrig av den dåvarande regeringen. Av den nyligen 
avlämnade propositionen ”Profilering och kvalitet 
inom forskarutbildning” framgår att några nya uni-
versitet inte kommer att inrättas under överskådlig 
framtid. Istället ges Högskolan i Borås, i likhet med 
andra högskolor, möjlighet att erhålla examensrät-
tigheter på forskarnivå genom att uppvisa särskild 
hög kvalitet inom väl avgränsade forskningsområden. 
Ett målinriktat och systematiskt utvecklingsarbete 
har idag lett fram till att Högskolan i Borås skapat 
goda förutsättningar för att erhålla examensrät-
tigheter inom flera områden. Strategiska satsningar 
har lett fram till att sex områden identifierats. Inom 
samtliga dessa områden genomförs utbildningar på 
grundläggande och avancerad nivå samt forskning 
inom ramen för starka forskningsprogram. Det är 
inom dessa sex områden högskolan har för avsikt att 
ansöka om rättigheter att examinera på forskarnivå. 
Därutöver avser högskolan att ansöka om examens-
rättigheter på forskarnivå inom det konstnärliga 
området.

Kvalitetsarbetet – utveckling 
och gällande policy
Ansträngningar att förstärka kvaliteten i all verk-
samhet vid Högskolan i Borås har pågått alltsedan 
starten. En första version av ett kvalitetsprogram 
fastställdes 1992. Den uppdaterade versionen, dat-
erad 1995, innehöll långsiktiga visioner för kvalitets-
utvecklingen samt ambitioner och åtaganden för 
kvalitetsutvecklande åtgärder i ett treårsperspektiv. 
Våren 1998 genomfördes en utvärdering av dessa 

Inledning
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åtgärder vilken skulle utgöra en av utgångspunkterna 
för ett nytt kvalitetsprogram. Högskoleverkets första 
omgång av granskning och bedömning av högskolor-
nas kvalitetsarbete, som genomfördes med start våren 
1999, ändrade delvis förutsättningarna för lärosätets 
arbete. Det fortsatta arbetet resulterade dock så 
småningom i ett kvalitetsprogram för perioden 
2000-2002. En revidering avseende en ny treårsperi-
od behandlades i högskolans styrelse i februari 2003 
men fastställdes aldrig. Istället beslöt styrelsen, vid 
det tillfället, att inrätta ett kvalitetsråd med prorek-
tor som ordförande. Kvalitetsrådet har varit verksamt 
sedan maj 2003 och hade som första uppgift att 
skapa en policy för kvalitetsarbete vid högskolan och 
påbörja arbetet med de lokala självvärderingarna.

Det ständigt pågående arbetet med framtagande, re-
videring och implementering av styrande dokument 
för det systematiska kvalitetsarbete resulterade senast 
i en ny Policy för kvalitetsarbete vid Högskolan i Borås 
2008 (bil. 2) samt ett dokument som samlat be-
skriver ansvarsfördelningen för kvalitetsarbetet samt 
kvalitetssäkrande processer och rutiner, Systematiskt 
kvalitetsarbete vid Högskolan i Borås och riktlinje för 
lokal självvärdering (bil. 4).

Den övergripande policyn tar avstamp i tre grund-
läggande deklarationer som påverkar all verksamhet. 
Kvalitetsarbetet ska:

l Utgöra en integrerad del av all verksamhet
l Präglas av ett pågående förbättringsarbete på alla 
   nivåer och inom alla processer 
l Genomsyras av transparens 

Allt arbete som görs vid lärosätet är en strävan för att 
utveckla och förbättra kvaliteten. Ambitioner i en-
lighet med deklarationerna har varit uttalade sedan 
1990-talet och successivt kommit att prägla arbetet 
vid lärosätet.

Av särskild betydelse gällande styrdokument är 
Styrelsens organisations- och beslutsordning, SOB, (bil. 
1a samt organisationsskiss bil. 1b) som utgår från 
högskolelagens och högskoleförordningens reglering 
av högskolans organisation och uppgift. Ordningen 
reglerar övergripande organisationsstruktur och 
beslutsordning samt former för beslutsfattande för 
styrelse, rektor och lärosätets tre särskilda organ, 
Forsknings- och utbildningsnämnden, FoU-nämn-
den, Lärarutbildningsnämnden, LUN och Nämnden 

för konstnärlig utveckling, NKU. Den reglerar också 
allmänna regler om handläggning. Rektor svarar för 
högskolans ledning och styrning och har uppdraget 
att verka för hög kvalitet i utbildning och forskning. 
Som ett komplement till styrelsens ordning finns 
Rektors organisations- och beslutsordning, ROB, 
(e-bil. 6) av vilken framgår hur ansvar och befogen-
heter fördelas mellan berörda organ och befattnings-
havare i de delar som beslutas av rektor.

Under 2005 konkretiserades den tidigare nämnda 
universitetsansökans visioner i Strategisk plan för 
2006 – 2008 (bil. 5) vilken senare fått sin uppfölj-
ning i Forsknings- och utbildningsstrategin 2009 – 
2012 (bil. 3). En promemoria benämnd Revidering 
av forsknings- och utbildningsstrategin – synsätt 
och utgångspunkter har tagits fram för behandling i 
ledningen och i högskolans styrelse. Avsikten är att 
en reviderad strategi ska kunna föreligga styrelsen i 
december 2009.

Systematiskt kvalitetsarbete

Kvalitetskultur 
Kvalitetsarbetet, inklusive framtagande av styrande 
dokument, har hela tiden varit präglat av delaktighet 
från medarbetare, studenter och samverkansparter 
inom näringsliv, kulturliv och offentlig verksamhet. 
(För en skiss över kvalitetsarbetets process se bil. 6) 
I beslutet att profilera lärosätet som ett profes-
sionslärosäte ingår den grundläggande idén att, 
genom jämlikt samarbete och fruktbar växelverkan 
med externa aktörer, utveckla såväl den akademiskt 
grundade kunskapen som den kunskap som gener-
eras i professionernas praktik. Detta synsätt präglar 
all verksamhet och gör delaktighet till ett naturligt 
inslag i vardagen där arenor för erfarenhetsutbyte 
och konstruktion av viljeinriktningar ständigt skapas 
både när det gäller utbildning och forskning. En 
verksamhet som präglas av stor delaktighet kan för 
en utomstående betraktare uppfattas som att mycket 
tid går åt till möten men det är otvetydigt så att kvali-
teten i arbetet gynnas av många mötesplatser.

Inom ett lärosäte med många professionsinriktnin-
gar är det naturligt att identifiera olika kulturer och 
inom dessa också finna olika uppfattningar om hur 
man definierar kvalitet. Trots det präglas högskolans 
verksamhet av en övergripande kvalitetskultur där 
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kvalitetsarbetet är en gemensam angelägenhet för alla 
berörda och präglas av ett ständigt pågående förbätt-
ringsarbete på alla nivåer och inom alla processer.

Organisation
Aktörer
Aktörerna i kvalitetsorganisationen består av högsko-
lans styrelse, rektor och de tre nämnderna, institu-
tionerna och deras styrelser, lärosätets alla stödjande 
funktioner och Kvalitetsrådet med utskott och 
samordnare samt studenterna. Aktörerna har olika 
ansvar för att visioner och strategier ska förverkligas 
och bli konkreta åtgärder som främjar högskolans 
kvalitet.

l Högskolans styrelse beslutar om policy för 
   kvalitetsarbetet. 
l Rektor beslutar om organisationen av och riktlinjer     
   för det systematiska kvalitetsarbetet.
l Nämnderna ansvarar för kvalitetssäkring och 
   kvalitetsutveckling av utbildning och forskning. 
   De utarbetar ordningar för inrättande, uppfölj-
   ning, utvärdering och avveckling av utbildningar 
   samt initierar och genomför utbildningsutvärder-
   ingar.
l Institutionerna med institutionsstyrelser och ut-
   bildningsråd bedriver det systematiska kvalitets-
   arbetet inom sin verksamhet i enlighet med över-
   gripande styrdokument och fastställer lokala hand-
   lingsplaner, följer upp och utvärderar effekterna.
l De stödjande funktionernas respektive chefer 
   ansvarar för respektive verksamhets kvalitetssäkring 
   och kvalitetsutveckling och har ansvaret för att 
   handlingsplaner upprättas, fastställs och utvärderas. 

Eftersom kvalitetsarbetet innebär ett sätt att styra 
verksamheten får högskolans olika ledningsfunk-
tioner en viktig roll i detta arbete. Ledningsper-
sonerna är förebilder och inspiratörer och deras 
engagemang och intresse för ständiga förbättringar 
är avgörande för arbetets framgång. I ledningens 
ansvar för verksamhetens kvalitet ingår att skapa 
goda förutsättningar avseende rekrytering av med-
arbetare, arbetsfördelning, kompetensutveckling, 
samverkan, information, arbetsredskap, lokaler 
och övrig infrastruktur. För att förverkliga detta 
ansvar sker kontinuerligt dialoger mellan medlem-
marna i Rektors ledningsråd (rektors ledningsgrupp, 
prefekter, enhetschefer och nämndordföranden) och 
rektors ledningsgrupp (rektor, prorektor, vicerektor, 

förvaltningschef och utvecklingsdirektören) samt i de 
olika enheternas och institutionernas ledningsorgan.

Prorektor har det konkreta ansvaret för att det 
ständigt pågående kvalitetsarbetet har en organisa-
tion som både främjar, följer upp och dokumenterar 
processen. Kvalitetsrådets utskott är jämställdhets- 
och mångfaldsutskottet, internationella utskottet, ut-
skottet för hållbar utveckling och utvärderingsutskot-
tet. De samordnare som tillsatts ur ett övergripande 
kvalitetsperspektiv består av kvalitetssamordnaren, 
samordnaren för högskolans arbete med hållbar 
utveckling och miljöledningssystem samt jämställd-
hets- och mångfaldssamordnaren, vars uppdrag över 
tid kan vara delat på två personer.

Kvalitetsrådet består av prorektor, de tre nämndernas 
ordförande, verksamhetscontrollern, kvalitetssamord-
naren, två externa ledamöter och två studentrepre-
sentanter. Därtill ingår sammankallande från de fyra 
utskotten, vilka i sin tur är sammansatta av personer 
som särskilt engagerat sig inom respektive område.  
Kvalitetsrådets roll är att vara rådgivande till rektor 
som är kvalitetsansvarig, arbeta med kvalitetsfrågor i 
ett högskoleövergripande perspektiv och verka för att 
högskolans kvalitet synliggörs. Rådet ska också vara 
delaktigt i och medverka i framtagande och upp-
datering av högskoleövergripande policydokument 
för kvalitetsarbetet samt utgöra stöd och ett forum 
för erfarenhetsutbyte för institutionerna/enheterna 
avseende kvalitetsarbetet. Ett viktigt och i organisa-
tionen uppskattat inslag i detta arbete är de, av 
kvalitetsrådet initierade, frukostseminarierna som 
startade hösten 2008 och som innehållsmässigt har 
karaktären av omvärldsanalys. Dessa seminarier 
vänder sig främst till medarbetare i strategisk och/
eller ledande ställning men också till övriga in-
tresserade. Liknande arrangemang erbjuds också 
kontinuerligt avseende såväl internationalisering som 
miljö- och hållbar utveckling samt jämställdhet och 
mångfald. Alla arrangemang med denna karaktär 
erbjuds dessutom alltid till studentkårens företrädare.

Kvalitetsrådets utskottsinriktningar är valda utifrån 
att perspektiven är väsentliga för högskolans kvalitet. 
Inriktningarna kan dock förändras över tid. Utskot-
ten har till uppgift att initiera och bereda ärenden 
till Kvalitetsrådet, initiera förslag till kvalitetsutveck-
lande åtgärder och att medverka i framtagning, 
revidering och uppföljning av policydokument för 
utskottets ansvarsområde. Utvärderingsutskottet 
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organiserar och stödjer genomförandet av de lokala 
självvärderingarna och de årliga kvalitetsarbets-
inventeringarna.

Internationalisering
En globaliserad värld och ett allt mer internationellt 
arbetsliv, kräver kunskaper om internationella villkor 
och en förmåga att verka internationellt. Interna-
tionella utskottet är ett rådgivande organ och ett 
forum för frågor som rör högskolans internationella 
profilering. Av stor betydelse för utskottets arbete 
är Bolognaprocessen och dess implementering vid 
Högskolan i Borås. Utskottet bedriver sin verksam-
het i nära samarbete med de internationella koordi-
natorerna som finns både centralt och på respektive 
institution. Dessa är organiserade i ett mera operativt 
nätverk som kontinuerligt möts för att dryfta konk-
reta frågor. Ansvaret för genomförandet av interna-
tionaliseringen vilar på institutionerna och en-
heterna. Här utvecklas och samordnas processer och 
rutiner samt bildas underlag för uppföljning för det 
konkreta arbetet med lärare, personal och studenter.

Internationalisering kräver kunskap om och 
förståelse för globaliseringen och skapar förutsätt-
ningar för att studenter, lärare och forskare ska 
kunna verka på en internationell arena. Interna-
tionaliseringen ingår som en integrerad del i all 
verksamhet och arbetet vilar på de mål som framgår 
av Forsknings- och utbildningsstrategin 2009 – 2012 
(bil. 3). Enligt Högskoleverkets statistik för 2008 har 
10 % av högskolans examinerade programstudenter 
studerat utomlands.

EU-rådet, som etablerades 2008, har till uppgift att 
vara stödjande resurs för högskolans forskare och 
doktorander och att utveckla den samlade kom-
petensen och sprida information inom högskolan 
rörande EU-forskningsprojekt och EU-finansiering. 
Etableringen av EU-rådet och dess fokusering på 
aktiv informationsspridning har medfört en ökad 
kunskap om möjligheten till EU-finansiering bland 
lärosätets medarbetare. 

När utredningen Effektiv administration (e-bil. 10) 
genomfördes under våren 2009 identifierades en 
brist i högskolans arbete med internationalisering. 
Administrativa rutiner skiljer sig för mycket åt mel-
lan de olika institutionerna för att det ska kunna 
anses som kvalitetssäkrat. Därutöver efterlyses, från 
i stort sett alla inblandade, en mer nedbruten och 

operationaliserad internationaliseringsstrategi för 
Högskolan i Borås. Åtgärder för att rätta till ovan-
stående problem har påbörjats och beräknas vara 
klara under hösten.

Hållbar utveckling
I enlighet med högskolelagen arbetar Högskolan i 
Borås för att främja en hållbar utveckling i sin verk-
samhet. En första policy formulerades 1999, revi-
derades 2005. En översyn 2008 resulterade i Policy 
för hållbar utveckling vid Högskolan i Borås (e-bil. 
11). Av policyn framgår att hållbar utveckling utgör 
en del av arbetet vid ett komplett professionslärosäte 
och att hållbar utveckling alltid ska vara ett pers-
pektiv vid planering, utveckling av utbildning och 
forskning. Arbetet med hållbar utveckling ska präglas 
av ständiga förbättringar, årligen följas upp och 
redovisas i verksamhetsberättelsen.

Det systematiska arbetet stöds av samordnaren 
för högskolans arbete med hållbar utveckling och 
miljöledningssystem. Samordnaren är samman-
kallande i utskottet för hållbar utveckling och är 
utskottets representant i Kvalitetsrådet. Utskottet 
har konkretiserat policyn för hållbar utveckling i 
Handlingsplan för hållbar utveckling 2009 (e-bil. 12). 
Samordnaren och utskottet har uppdraget att bidra 
till utveckling inom området och driva arbetet med 
miljö- och hållbar utveckling framåt. I deras uppdrag 
ingår specifikt att medverka till att hållbar utveck-
ling finns synligt i målen i alla kursplaner. Detta 
blev konkretiserat 2008 då ett omfattande arbete 
genomfördes med hjälp av det nätverk som utgörs 
av institutionernas miljösamordnare. Dessa, som har 
till uppgift att driva arbetet med miljö- och hållbar 
utveckling framåt vid institutionerna, medverkade 
2008 i en översyn av alla kursplaner, samlade in un-
derlag och rapporterade det arbete som genomfördes 
på institutionen till utskottet. Ett konkret exempel i 
detta arbete är Institutionen för pedagogiks interna 
konferens, som hade till syfte att identifiera målen 
i kursplanerna, men som samtidigt involverade och 
gjorde alla delaktiga i arbetet med hållbar utveck-
ling. Vid konferensen redovisade alla program- och 
kursansvariga hur de utvecklat sin utbildningsplan/
kursplan utifrån kravet på att synliggöra hållbar 
utveckling.

Högskolan i Borås har som mål att certifiera sig 
enligt ISO 14 001:2004. Första steget inför certifier-
ingen är införandet av ett miljöledningssystem som 
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kommer att inkludera alla verksamheter vid högsko-
lan. Detta innebär ett steg för att uppfylla intentio-
nen i policyn att anpassa högskolan som arbetsplats 
för ett hållbart samhälle.

Jämställdhet och mångfald
Utskottet för jämställdhet och mångfald leds av jäm-
ställdhets- och mångfaldssamordnaren, vilken också 
är representant i Kvalitetsrådet. Utskottet ansvarar 
för framtagande och revidering av policydokument 
och årliga handlingsplaner inom området avseende 
såväl studenter som anställda. Under 2008 och 2009 
har ett omfattande revideringsarbete, utifrån den nya 
diskrimineringslagstiftningen, pågått. Föreliggande 
styrdokument fastställs inom kort (e-bil. 13-20). 
Utskottet ansvarar för uppföljning och utvärder-
ing av styrdokumenten. Detta rapporteras både i 
årsredovisningen och kommande handlingsplan. De 
årliga uppföljningarna har visat att medvetenheten 
om jämställdhets- och mångfaldsfrågor generellt sett 
är relativt hög vid lärosätet men att styrdokumenten 
inte är tillräckligt kända i organisationen. Högskolan 
behöver därför finna nya vägar för implemente-
ring. En av 2008 års åtgärder var att kartlägga hur 
lärosätet uppmuntrar och stödjer kompetensutveck-
lingen bland sina anställda utifrån kön samt hur 
möjligheten till kompetensutveckling ser ut vid de 
olika institutionerna och enheterna. Något resultat 
kan inte redovisas då kartläggningen ännu inte avslu-
tats. Under 2009 har utskottet granskat högskolans 
informationsmaterial ur ett mångfaldsperspektiv och 
påtalat vikten av förbättringsåtgärder.

Utvärdering
Verksamhetsansvariga vid lärosätet är operativt 
ansvariga för att uppföljningar och utvärderingar 
av högskolans utbildningar genomförs kontinuer-
ligt. Förutom den kvalitetssäkrande process som 
kontinuerligt pågår i enlighet med nämndernas 
ordningar, genomförs också kursutvärderingar, 
programutvärderingar, medarbetareundersökningar, 
alumnundersökningar och studentbarometer samt 
den lokala självvärderingen. Som stöd i detta arbete 
finns Utvärderingsutskottet, vars ledamöter har 
mångårig erfarenhet av och god kompetens inom 
utvärdering och kvalitetssäkring. Det ska också vara 
delaktigt i och medverka vid utveckling, uppdatering 
och uppföljning av policydokument inom utskottets 
ansvarsområde. Därtill är det utskottets ansvar att, 
tillsammans med kvalitetssamordnaren, organisera 
och stödja genomförandet av de lokala självvärder-
ingarna.

Studentinflytande
Kvalitetsarbetet vid lärosätet är en gemensam 
angelägenhet för studenter och medarbetare vilket 
innebär att studenterna utgör en självklar del av kva-
litetsarbetet på alla nivåer och i alla processer. Stud-
entinflytandet kan definieras i tre nivåer; formellt, 
informellt och reellt studentinflytande. Det formella 
studentinflytandet är studenternas formella rätt att 
medverka i organ och i beslutsprocesser. Informellt 
studentinflytande är det inflytande studenter utövar 
genom daglig kontakt med lärare och övrig personal. 
Det reella studentinflytandet är slutligen summan av 
det formella och det informella.

Inom ramen för det formella studentinflytandet 
finns studentrepresentanter i nämnder, styrelser och 
råd på hela högskolan, våren 2009 cirka 200 platser i 
cirka 70 organ. Utöver dessa permanenta organ finns 
studentrepresentanter i ett stort antal temporära 
arbetsgrupper. Ett exempel är utvecklingen av ett 
studentcentrum där studenter deltagit på flera nivåer, 
från högskolans styrelse via Rektors ledningsråd till 
projektgrupp och referensgrupp.

För det högskolegemensamma studentinflytandet 
svarar studentkåren centralt tillsammans med hög-
skolan. Vid varje institution finns en kårsektion även 
om antalet engagerade studenter inom respektive 
kårsektion varierar över tid. Kårsektionen och insti-
tutionen ansvarar tillsammans för studentrepresenta-
tion i organ på institutionsnivå, t.ex. institutions-
styrelse. Respektive institutionsledning och kår-
sektion har regelbundna möten.

För att stärka det formella studentinflytandet start-
ades 2007 en kurs om 7,5 hp riktad till studenter 
med förtroendemannauppdrag (e-bil. 26). Sedan 
starten har 38 studenter deltagit i kursen och syftet 
är att ge studentrepresentanterna en bättre grund att 
stå på. Under 2008-2009 har också högskolegemen-
samma riktlinjer för studentinflytandet arbetats 
fram och ska antas vid högskolestyrelsens junimöte. 
Riktlinjerna ska reglera förutsättningarna för det 
formella studentinflytandet.

Den enskilda studentens rätt till delaktighet och 
inflytandet faller under både det formella och det 
informella studentinflytandet. Formellt genom orga-
niserade dialoger med kursansvarig och program-
ansvarig, t.ex. kursvärderingar i samtliga kurser 
(e-bil. 8), utbildnings- och programråd samt genom 
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programutvärderingar. Det informella inflytandet är 
beroende av den enskilde studentens engagemang, 
men lärare och övrig personal har ett stort ansvar 
för att skapa goda förutsättningar. Ett steg i detta 
är att rektor under 2007 beviljade extra resurser 
till forskare vid Institutionen för pedagogik för att 
studera studentinflytandet ur ett kvalitetsperspektiv. 
Studien visar att inflytande är centralt när det gäller 
studenternas lärande, men att det är en komplex 
fråga som är avhängig flera aspekter vilka berör såväl 
lärares som studenters situation 
(http://hdl.handle.net/2320/4803).

Det reella studentinflytandet går inte att mäta, men 
uppfattningen från studentkåren är att det finns 
ett reellt studentinflytande vid högskolan, det vill 
säga att studenternas synpunkter, tankar och idéer 
välkomnas och tas tillvara. Något som pekar i denna 
riktning är att studenternas tid idag inte räcker till 
för de önskemål som högskolan har om studentmed-
verkan i organ och beslutsprocesser. En problematik 
finns således i att engagerade studenters tid inte 
riktigt räcker till och speciellt påtagligt är det vid 
institutioner där utbildningarna innehåller stora 
inslag av praktik.

Vid högskolan finns drygt 100 doktorander anställda. 
Dessa är inskrivna vid forskarutbildningar vid andra 
lärosäten. Undantaget är Biblioteks- och informations-
vetenskap, där Institutionen Biblioteks- och informa-
tionsvetenskap/Bibliotekshögskolan via ett avtal med 
Göteborgs universitet bedriver egen forskarutbild-
ning. I syfte att stödja högskolans professionsinrikta-
de doktorsutbildning och skapa en tillhörighetskänsla 
bland högskolans doktorander finns Doktorsutbild-
ningsutskottet. Det är ett högskolegemensamt utskott 
under FoU-nämnden för aktiviteter som riktar sig till 
samtliga doktorander vid högskolan. Uppföljning av 
doktorandernas studier och studiesociala situation är 
central för utskottet. Därutöver är det en konkret upp-
gift för utskottet att initiera och genomföra högskole-
gemensamma doktorandkurser. Denna verksamhet 
startade som en försöksverksamhet redan 2003 och 
erbjuder numera två kurser per läsår under förutsät-
tning att minst sex doktorander deltar. Sedan starten 
har 13 kurser genomförts.

Dokument som styr kvalitetsarbetet
Den tidigare beskrivna styrelsens organisations- och 
beslutsordning kompletteras bland annat av ett antal 
olika ordningar och instruktioner beslutade av FoU-

nämnden, LUN respektive NKU (e-bil. 27-30). I 
samlingen av styrande dokument återfinns ordningar 
för inrättande av kurser och program samt vägled-
ningar och mallar för kurs- och utbildningsplaner 
(e-bil. 36-39). 2008 tillkom Ordning för uppföljning 
av utbildningar vid Högskolan i Borås (e-bil. 27) och 
en första omgång av utvärderingar har genomförts 
under läsåret 2008 – 2009. Programutvärderingar är 
dock inget nytt vid lärosätet utan har länge genom-
förts på initiativ av institutionerna. Viss variation har 
funnits gällande kontinuiteten i utvärderingsarbetet. 
Resultaten har ofta stannat vid respektive institu-
tion varför nämndernas initiativ till utvärdering av 
utbildningar grundar sig i ett behov av att ha en mer 
samlad bild av lärosätets samtliga utbildningar. Syftet 
är att också stödja institutionernas eget arbete varför 
det betonas att utvärderingen inte får ersätta de 
regelbundna självvärderingarna som institutionerna 
genomför.

I de tidigare nämnda dokumenten Strategisk plan 
2005 – 2008 (bil. 5) och Forsknings- och utbild-
ningsstrategin 2009 – 2012 (bil. 3) återfinns övergri-
pande mål för lärosätet. Målen är dock formulerade 
på ett sådant sätt att de är svåra att mäta. Istället är 
målen i institutionernas verksamhetsplaner (e-bil. 31 
och 32) och övriga handlingsplaner de som studeras 
vid bedömning av måluppfyllelse. En strävan efter en 
skärpning vid revidering och formulering av strate-
giska planer i framtiden ska ske.

Förutom ovan nämnda styrdokument finns ytterli-
gare dokument som särskilt bör uppmärksammas 
som centrala för lärosätets kontinuerliga styrning. 
Dessa är anställningsordning tillsammans med an-
visningar för meritportfölj (e-bil. 21 och 22), antag-
ningsordning (e-bil. 23), lokal examensordning 
(e-bil. 24) och riktlinjer för rättssäker examination 
(e-bil. 25).

Kvalitetssäkrande rutiner
I såväl tidigare angivna styrande dokument som i 
andra visioner, policies, handlingsplaner, riktlinjer 
och ordningar, har ett antal specifika mål fastställts 
som kräver uppföljning och utvärdering. Några av 
målen i dessa dokument är direkt mätbara i form 
av nyckeltal, andra är strävansmål som tarvar mer 
kvalitativa ansatser. 

På hemsidan för kvalitetsarbetet återfinns en lista 
över alla styrande dokument. Här beskrivs vad som 
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ligger till grund för att dokumentet upprättats, 
vilken instans som är beslutande, vem som ansvarar 
för revidering, vem som är operativt ansvarig och 
datum för senaste revidering och senaste gransk-
ning (www.hb.se/wps/portal/kvaldoc). Kvalitetsrå-
det har sedan lång tid tillbaka sökt efter en metod 
att systematiskt bevaka att alla styrande dokument 
är aktuella och av god kvalitet. Det är först under 
våren 2009 som en beskrivning har konstruerats 
och publicerats på en webbsida där kvalitetspolicyns 
grundläggande deklaration om transparensen, i detta 
fall avseende styrdokumenten, därmed uppnått en 
acceptabel nivå för såväl medarbetare som studenter. 
Denna bevakning visar däremot inte på hur väl de 
styrande dokumentens avsikter implementerats i 
lärosätets alla verksamheter. Det förväntas istället ske 
i de kontinuerligt återkommande utvärderingarna av 
såväl utbildningar som övrig verksamhet.

Den reguljära uppföljningen av högskolans verksam-
het sker dels i samband med lärosätets årsredovis-
ning, dels i verksamhetsdialoger mellan högskolans 
ledning och institutions-/enhetsledningarna samt 
nämnderna. De sistnämnda tar sin utgångspunkt i 
verksamhetsplanerna (e-bil. 31 och 32) och fokuserar 
på utvecklings- och förändringsbehovet i respektive 
verksamhet i relation till både centrala och verksam-
hetsspecifika mål. Resultatet av verksamhetsplan-
ernas ambitioner redovisas dessutom skriftligt i de 
årliga verksamhetsberättelserna (e-bil. 33).

Utöver de kvalitetssäkrande rutinerna som beskrivits 
genomförs, sedan 2007, årligen en kvalitetsarbets-
inventering vars syfte är att ge såväl ledningen som 
ansvariga medarbetare en samlad och översiktlig bild 
av det systematiska kvalitetsarbetet som ständigt 
pågår vid högskolan. Inventeringen genomförs under 
en halvdag under ledning av utvärderingsutskottet. 
Resultatet från de olika institutionerna och en-
heterna sammanställs därefter till en gemensam bild 
av lärosätets kvalitetsarbete (e-bil. 34 och 35). Vid 
senaste inventeringen framkom att det finns rutiner 
och regler för det systematiska kvalitetsarbetet, 
men att arbetet med dokumentation bör förbätt-
ras. Det efterfrågades också en inventering av hur 
kursutvärderingspolicyn efterlevs, vilket genomfördes 
i samband med uppföljningen av kvalitetsarbetsin-
venteringen i december 2008.

I januari 2009 tillsatte rektor en utredning för att se 
över den samlade administrationen vid Högskolan i 

Borås. Syftet var att kvalitetssäkra stödet till utbild-
ning och forskning samt att föreslå hur den samlade 
administrationen kan effektiviseras. Av rapporten 
Effektiv administration (e-bil. 10) framgår att vissa 
kvalitativa brister har identifierats, främst beroende 
på att rutiner inte tillräckligt samordnats mellan 
olika aktörer. Åtgärder för att säkerställa och fortsätta 
utveckla kvaliteten inom stödverksamheten kommer 
att genomföras under året.

Lokal självvärdering
Från och med 2005 genomför institutioner och 
enheter, vart tredje år, en självvärdering av den egna 
verksamheten. Självvärderingens syfte är att synlig-
göra positiva aspekter och medvetandegöra brister i 
verksamheten. Resultatet från självvärderingarna ska 
utgöra ett underlag för framtagande av en handlings-
plan för kvalitetsarbete vid institutionen/enheten. 
Den bidrar också till att skapa delaktighet inom 
institutionen/enheten, synliggöra mål och målupp-
fyllelse och ge ett underlag för ledningen att initiera 
och stimulera förbättringsarbete. Självvärderingarna 
är ett betydelsefullt komplement till verksamhets-
berättelserna. Tillsammans ger de en samlad bild av 
högskolans kvalitetsarbete i relation till uppdrag och 
antagna strategier. Av Systematiskt kvalitetsarbete och 
riktlinjer för lokal självvärdering (bil. 4) framgår att 
självvärderingen består av följande steg:

l Institutionen/enheten gör, med utgångspunkt i de 
   övergripande och de generella kvalitetsfaktorerna, 
   en prioritering av de områden som är föremål 
   för självvärderingen och upprättar en tidsplan för 
   arbetet.
l Institutionen/enheten genomför självvärderingen 
   vilken dokumenteras skriftligt och biläggs verk-
   samhetsplanen. Ansvarig för arbetet är prefekt/
   enhetschef.
l En kontinuerlig uppföljning av processen sker i 
   dialog form mellan företrädare för de själv-
   värderande institutionerna/enheterna och utvär-
   deringsutskottet. 
l Självvärderingen ska medverka till att identifiera 
   verksamhetens styrkor och svagheter och resultera i 
   den 3-åriga handlingsplan för kvalitetsutveck-
   lingsinsatser som ska ingå i den årligen formul-
   erade verksamhetsplanen. 
l Efter avslutad självärdering sker en återkoppling till 
   prorektor i samband med den ordinarie dialogen 
   kring verksamhetsplanen.
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l Ny självvärdering genomförs vart tredje år enligt 
   bilaga 4 (bil. 4).

Det framgår också att, om behov av extern gransk-
ning kan komma att uppstå i samband med självvär-
deringen, så är det institutionen/enheten som avgör 
om en sådan ska genomföras. Detta har dock ännu 
inte skett. Däremot har de lokala självvärderingarna 
bland annat resulterat i en organisationsförändring 
som innebär effektivare arbete och tydligare ansvars-
fördelning inom Bibliotek & läranderesurser, något 
som förväntas komma studenterna tillgodo. Vid 
Textilhögskolan resulterade senaste självvärderingen 
bland annat i ökad tillgänglighet till verkstäderna för 
studenterna och vid Institutionen Biblioteks- och 
informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan ingick 
självvärderingsprocessen i implementeringen av det 
nya bibliotekarieprogrammet, utvecklat som följd av 
Högskolereformen 2007.

Regelbundet återkommande 
granskning och revidering av 
utbildningar

Organisation
Det särskilda organ för forskning och utbildning 
med det övergripande ansvaret för att främja forsk-
ning och forskarutbildning samt att bevaka att 
utbildning på grundläggande och avancerad nivå 
vilar på vetenskaplig grund, benämns vid Högskolan 
i Borås Forsknings- och utbildningsnämnden, FoU-
nämnden. Motsvarande ansvar för lärarutbildningen 
och forskning som knyter an till sådan utbildning 
har LUN. För konstnärligt utvecklingsarbete an-
svarar NKU.

Nämnderna ansvarar ytterst för kvaliteten inom 
utbildning på grund- och avancerad nivå vid Hög-
skolan i Borås. Respektive nämnd beslutar om och 
fastställer utbildningsplaner för nya programutbild-
ningar och genomför regelbundet kvalitetsutvärde-
ringar av utbildningarna. FoU-nämnden har 
delegerat beslut om revideringar av redan befintliga 
utbildningsplaner samt fastställande och revidering 
av kursplaner till Institutionsstyrelserna. Det 
operativa ansvaret har ytterst prefekterna men 
utbildningsledare och studierektorer är de som 
konkret ansvarar för och bevakar att utbildningarna 

resulterar i att studenterna uppnår kursmålen och att 
det systematiska uppföljningsarbetet genomförs och 
kommer till användning.

Högskolans styrelse beslutar om inrättandet av nya 
utbildningar och, om så är nödvändigt, om inrätt-
andet av nytt huvudområde.

Utbildning – Bolognaprocessen
Under åren som föregick högskolereformen 2007 
bedrevs ett mycket intensivt kvalitets- och utveck-
lingsarbete vid lärosätet. I likhet med de flesta 
svenska lärosäten var det utan tvekan det mest om-
fattande systematiska kvalitetsarbete som någonsin 
genomförts gällande högre utbildning. Arbetet be-
drevs mestadels på institutionerna men samordnades 
centralt genom att en Bolognakoordinator tillsattes 
för att stödja arbetet. Samtliga kursplaner och utbild-
ningsplaner uppdaterades för att uppfylla kraven 
i högskolereformen och de högskolegemensamma 
mallarna för lärosätets kurs- och utbildningsplaner 
anpassades på ett tidigt stadium och utgjorde ett 
relevant stöd i revideringsarbetet (e-bil. 37 och 39). 
Utbildningsinsatser i form av seminarier och kurser 
kring bl.a. formulerandet av lärandemål och kursmål 
anordnades av Centrum för Lärande och Utbildning 
(CLU). En betydande insats för högskolans kvali-
tet under den här perioden var de ansökningar om 
masterutbildningar på avancerad nivå som de olika 
institutionerna formulerade. En särskild arbetsgrupp, 
som tillsatts av FoU-nämnden och som inkluderade 
Bolognakoordinatorn, var i det arbetet till avsevärd 
hjälp med sin specialkompetens att formulera lärande-
mål men också att identifiera lämpliga examina-
tionsformer. Av fyra ansökningar beviljades två 
examensrättigheter. Sedan dess har högskolan ansökt 
om rättigheter inom ytterligare tre områden vilka 
samtliga har beviljats.

Arbetet med anpassningen av kursplanerna var 
tidskrävande men samtidigt nyttigt. I stort sett all 
undervisande och forskande personal var delaktig 
och den dialog som fördes skapade inte bara an-
passningar till högskolereformen utan har även varit 
en injektion i det fortsatt systematiska kvalitets-
arbetet inom hela lärosätet. Betyg och bedömning är 
ett exempel på ett område som i och med Bologna-
processen kommit att stå i fokus för det fortsatta 
utvecklingsarbetet. En fråga som engagerar lärarna 
idag är vilken examinationsform som bäst värderar 
studentens måluppfyllelse.
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Det fortsatta arbetet med Bolognaprocessen stöds 
numera av sammankallande i Internationella utskot-
tet som har ett centralt uppdrag att fortlöpande 
informera sig om Bolognaprocessen i Europa, bistå 
institutionerna och fungera som ett bollplank i 
frågan.

Granskning och revidering
Vid inrättandet av nya utbildningar finns väl doku-
menterade och utvecklade rutiner som används inom 
hela lärosätet. I Ordning för kvalitetssäkring av nya ut-
bildningar vid Högskolan i Borås, (e-bil. 29) klargörs 
ansvarsfördelningen mellan inblandade aktörer, 
tidsordningen för arbetet samt vilka beslut som ska 
fattas och av vem. Nämnderna ansvarar tillsammans 
för detta arbete. I korthet kan processen för ett nytt 
utbildningsprogram beskrivas på följande sätt: Från 
en institution kommer ett förslag om en ny utbild-
ning, nämnden och en bedömningsgrupp granskar 
kursplaner och utbildningsplaner och tillstyrker 
eller avstyrker och avslutningsvis fattar högskolans 
styrelse beslut om inrättande av en ny utbildning. 
Till stöd för institutionernas/institutionsstyrelsernas 
arbete finns de tidigare nämnda vägledningarna och 
mallarna för kurs- och utbildningsplaner (e-bil. 36-
39) samt en processkarta som översiktligt och med 
tidsuppskattning beskriver hur ett ärende förs genom 
högskolans olika beslutande organ (e-bil. 41).

Nämnderna har inlett ett arbete med att regelbundet 
granska befintliga utbildningsprogram enligt Ord-
ning för uppföljning av utbildningar vid Högskolan 
i Borås, (e-bil. 27). Granskningen resulterar i ett 
kvalitetsutlåtande från nämnden till berörd institu-
tions prefekt med eventuellt tillhörande rekommen-
dationer. Under hösten 2008 deltog tre institutioner 
i en pilotomgång som förutom ordningens faktiska 
intentioner, också hade till syfte att identifiera brister 
i ordningen och förbättra densamma. En sådan revi-
dering genomfördes våren 2009.

För att säkerställa utbildningskvaliteten i de fall en 
utbildning ska avvecklas har det, det senaste året, 
pågått ett arbete som under våren 2009 mynnade ut 
i Riktlinjer för inställande och avveckling av utbildning 
som leder till examen vid Högskolan i Borås (e-bil. 30). 
Riktlinjerna beskriver processen fram till dess att 
högskolans styrelse fattar beslut om att en utbildning 
ska avvecklas och syftar främst till att avveckling sker 
på relevanta grunder och att utbildningens kvalitet 
och examen kan garanteras för kvarvarande studenter 

som ännu inte slutfört den aktuella utbildningen.
Den stora mängden granskningar och revidering-
ar av utbildning och forskning sker dagligen nära 
verksamheten på institutionerna. De systematiskt 
genomförda kurs- och programutvärderingarna som 
genomförs i enlighet med de lärosätesövergripande 
föreskrifterna (e-bil. 8 och 27) ligger till grund för 
en systematisk revidering av kurser och utbildningar 
för att ständigt förbättra kvaliteten. Detta arbetssätt 
är i stort gemensamt för hela högskolan men vissa 
rutiner kan skilja sig mellan institutionerna. Arbe-
tet fungerar mycket väl men återkopplingen till 
studenterna har identifierats som bristfällig. Därför 
pågår det just nu ett arbete med att försöka förbät-
tra rutinerna för hur informationen på bästa sätt ska 
delges studenterna och för att försöka öka studenter-
nas delaktighet i processen.

För att underlätta arbetet med versionshantering och 
säkerställa att rätt plan används för rätt studenter 
finns alla kursplaner och utbildningsplaner samlade i 
en gemensam databas kallad Kursinfo. Implementer-
ingen av den gemensamma databasen har inte varit 
friktionsfri varför några av institutionerna tillämpar 
egen dokumentation av kursplaner och utbildnings-
planer. Det förfaringssättet innebär en risk att fel ver-
sion av kursplaner kan vara nåbara för lärarlag och 
studenter. Ett intensivt arbete pågår för att Kursinfo 
ska uppfylla de kvalitetskrav som ställs så att alterna-
tiva dokumentationsformer inte ska behöva tilläm-
pas.

På grundval av en, allt sedan högskolan etablerades 
1977, utmejslad inriktning mot det kvalificerade 
yrkeslivet, har Högskolan i Borås formulerat målet 
att lärosätet ska vara ett professionslärosäte. Detta 
ska kännetecknas av ett systematiskt samarbete i 
partnerskap med det omgivande samhällets företag 
och myndigheter. Utbildning och forskning är för 
Högskolan i Borås genom denna inriktning inget en-
sidigt akademiskt åtagande utan planeras, genomförs 
och utvärderas i samverkan med lärosätets partners. 
Konkret tar detta sig uttryck i att så gott som alla 
beslutande och rådgivande organ har representation 
från professionerna. De tre beslutande nämnderna, 
FoU-nämnden, LUN och NKU har två externa 
ledamöter och i varje institutionsstyrelse sitter fyra 
externa ledamöter som företrädare för både veten-
skap och profession. På detta sätt säkerställs att ut-
bildningarna vid Högskolan i Borås inte bara håller 
en hög vetenskaplig kvalitet utan också harmoniserar 
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med det omgivande samhället och professionerna. 
Utöver ovan nämnda beslutande organ finns det vid 
varje institution minst ett Utbildningsråd (bil. 1a). 
Utbildningsrådet är ett rådgivande forum på insti-
tutionsnivå där förutom institutionsledning, lärare 
och studenter också företrädare för relevanta profes-
sionsområden möts två till fyra gånger/termin. Detta 
bidrar till en ytterligare stärkt kvalitetskontroll av alla 
utbildningar vid lärosätet. 

Som ett lärosäte med en klar och tydlig professions-
inriktning har programutbildningarna som mål att 
förbereda studenterna för en framtida yrkeskarriär.
Att högskolan lyckats väl med att förbereda stu-
denterna för ett framtida yrkesliv framgår av de 
regelbundet genomförda alumnundersökningarna. 
Den senast genomförda studien visar att nio av tio 
studenter har en adekvat anställning två år efter av-
slutade studier (e-bil. 40). Alumnundersökningarna 
utgör en möjlighet för lärosätet att, som komple-
ment till programutvärderingarna, inhämta uppfatt-
ningar om utbildningen från personer som både har 
erfarenhet från utbildningen och arbetslivet. 

Bedömning och examination 
av studerande
Bedömning och examination av studenter vid Hög-
skolan i Borås sker i enlighet med de mål och de ex-
aminationsformer som anges i fastställda kursplaner 
och utbildningsplaner. Arbetet med att planera och 
utveckla befintliga kurser och program finns beskrivet 
i en processkartläggning (e-bil. 41) som också tydlig-
gör vem som är ansvarig för de olika delarna i proces-
sen. Av kartläggningen framgår att det är nämnd-
ernas ansvar att fastställa utbildningsplaner och 
kursplaner men att beslut om de senare i de flesta fall 
delegerats till institutionsstyrelserna. Den lokala exa-
mensordningen, vilken uppdateras årligen, utgör ett 
stöd vid framtagning av kurs- och utbildningsplaner 
liksom Ordning för kvalitetssäkring av nya utbild-
ningar vid Högskolan i Borås (e-bil. 29) som anger 
krav och beskriver processen som inrättande av nya 
utbildningar innebär. Vid granskning av ansökan till-
sätter nämnden en granskningsgrupp sammansatt av 
en representant från nämnden, två externa sakkun-
niga, en utbildningsansvarig från en annan institu-
tion och två studenter. 

En arbetsgrupp har under 2008 arbetat med att upp-
datera de befintliga Riktlinjer för rättssäker examina-
tion (e-bil. 25) som gällt sen 2003 och med tillägg 
från 2005. De nya riktlinjerna träder i kraft 2009-
07-01. I arbetet med att utforma de nya riktlinjerna 
utgick gruppen från Högskoleverkets omarbetade 
upplaga av Rättssäker examination (2008:36R). 
Riktlinjerna gäller vid samtliga typer av examina-
tioner vid Högskolan i Borås och ger utrymme för 
de olika institutionerna att utforma särskilda institu-
tionsspecifika riktlinjer. Ansvaret för att riktlinjerna 
är kända för studenter, lärare och administrativ per-
sonal ligger på institutionsledningarna. De kodade 
proven där tentanden är anonym för examinatorn, 
förekommer men det är respektive institutionssty-
relsen som beslutar angående användning av anony-
ma prov. Samtliga tentamensvakter vid Högskolan i 
Borås genomgår utbildning för sitt uppdrag. 

Högskolan i Borås medverkar i projektet Plagiat – en 
pedagogisk modell. Ett huvudsyfte är att hitta pedagog-
iska modeller för hur studenterna kan introduceras 
till vetenskapligt arbete när det gäller förhållningssätt 
till andras texter och citeringar. Vid Högskolan  i 
Borås finns en särskild policy för hantering av 
plagiat. Därtill använder sig Högskolan i Borås av 
systemen Urkund (www.urkund.se) och Genuine 
Text för att identifiera eventuell förekomst av plagi-
erade texter i studenternas material. 

Som ett led i att förbättra infrastrukturen vid läro-
sätet beslutades 2007 att en central studentreception 
med samordningsansvar för bland annat tentamen 
skulle organiseras vid lärosätet. Studentreceptionen, 
benämnd StudentCentrum, ska bidra till en bättre 
tillgänglighet för studenterna. Den togs i bruk vid 
terminsstarten hösten 2008. En betydelsefull del av 
verksamheten är ansvaret för tentamen med bokning 
av tentamenssalar och tentamensvakter samt service 
till studenterna i form av tentamensutlämningar, till-
handahållande av informationsmaterial och blanket-
ter, försäljning av kompendier och rapporter, enklare 
studieadministrativt stöd. StudentCentrum ansvarar 
även för genomförandet av högskoleprovet.

I lärosätets högskolepedagogiska kurs belyses lokala 
regler och riktlinjer samt de verktyg som står till 
buds i samband med att kursplanekonstruktion, 
examinationsformer och bedömning av studenternas 
måluppfyllelse behandlas. På så sätt görs lärarna upp-
märksamma på regelverket. I kursen tillämpas också 
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en gemensam examination i samverkan med Hög-
skolan Väst och Högskolan i Skövde vilket är ett sätt 
att, dels säkra kvaliteten i kursen, dels illustrera hur 
detta kan tillämpas i lärosätets övriga utbildningar. 
Ett exempel på samverkan avseende examination 
i utbildningarna är lärarprogrammet som har ett 
utbyte av examinatorer vid examination av examens-
arbetet mellan lärosätena i Västra Götaland.

Personalens kompetens och 
möjligheter till kompetens-
utveckling

Regler och avtal
Högskolan i Borås tydliga profil och målsättning 
att utvecklas till det kompletta professionslärosätet 
ställer också krav på kontinuerlig kompetensutveck-
ling och kompetensförstärkning av såväl lärare och 
forskare som administrativ personal. I respektive 
verksamhetsplan ska varje enhet/institution redo-
göra för planerade kompetensutvecklingsinsatser. 
Samtidigt ska också en mer långsiktig kompetens-
försörjningsplan för enheten/institutionen redovisas. 
En uppföljande redogörelse ska göras i verksamhets-
berättelserna. Grundläggande för säkringen av lärar-
nas kompetens är dock högskolans anställningsord-
ning (e-bil. 21) som är konkretiserad i anvisningar 
och rutiner avseende rekryteringsprocessen.

Det lokala arbetstidsavtalet garanterar lärare 
utrymme för kompetensutveckling, forskarutbild-
ning och/eller forskning. Fördelningen finns väl 
dokumenterad i det IT-baserade tjänstefördelnings-
systemet som börjat användas vid lärosätets samtliga 
institutioner. Tjänstefördelningssystemet, som 
implementeras under 2008–2009, kommer fullt 
utbyggt att ge tillgång till statistik som idag tas fram 
manuellt. Ett, av många, resultat av systemet kom-
mer att synas i en förbättrad dokumentation av 
fördelningen mellan forskning, undervisning och 
administration för lärare vilket varit svårt att uppfylla 
tidigare.

Ett väl inarbetat arbetsmiljöarbete sörjer för att 
arbetsgivare, arbetstagare och studenter tillsammans 
arbetar för att uppnå och bibehålla en god arbets-
miljö vari relevant och kontinuerlig kompetens-
utveckling ingår.

Pedagogisk kompetensutveckling
För att stödja lärarnas pedagogiska kompetens-
utveckling har det, sedan 1994, erbjudits högskole-
pedagogisk grundutbildning och 1998 inrättades 
Centrum för lärande och undervisning (CLU) med 
uppdraget att ansvara för sådant stöd till högskolans 
pedagogiska personal. Ett råd med uppgift att bevaka 
behovet av utvecklingsinsatser inom det högskole-
pedagogiska fältet finns knutet till enheten. Enhetens 
huvuduppgift är att bedriva högskolepedagogisk 
utbildning och handledarutbildning i linje med 
SUHF:s rekommendationer. Handledarutbildning-
en bedrivs både med inriktning mot utbildning på 
forskarnivå och utbildning på grund- och avancerad 
nivå. Enheten erbjuder också lärosätets personal 
IKT-pedagogiska utbildningar och stöd avseende 
arbetsformer för flexibelt lärande. Bland annat 
produceras ett antal utbildningsfilmer varje år vilka 
främst används i högskolans distansutbildningar. 
Utöver utbildningsverksamheten stimulerar CLU till 
utvecklingen av det pedagogiska arbetet vid lärosätet 
genom att anordna föreläsningar, workshops och 
seminarier. Regelbundet genomförs inventeringar av 
den undervisande personalens högskolepedagogiska 
kompetens och vid behov kan extra utbildningsinsat-
ser initieras. Inventeringen 2008 visar att drygt 50 % 
av högskolans lärare uppfyller det formella kravet på 
högskolepedagogisk utbildning. Lärare som deltagit i 
kursen anser att utbildningen ger ökad kunskap om 
lärosätet, möjlighet att bygga nätverk, ökad didak-
tisk kompetens och vidgad pedagogisk medvetenhet 
vilket framgick av den studie av effekterna av den 
högskolepedagogiska utbildningen som genomfördes 
våren 2008. 

För att uppmärksamma goda pedagogiska insatser 
samt för att uppmuntra och stimulera till pedagogisk 
utveckling delar rektor varje år ut ett pedagogiskt 
pris (e-bil. 42) till den lärare eller det lärarlag som 
under året gjort framstående pedagogiska insatser 
inom grundutbildning och/eller forskarutbildning. 
Den pedagogiska utvecklingen har också uppmunt-
rats genom att högskolans ledning gett stöd för ett 
antal projekt som syftar till att skapa meningsfulla 
pedagogiska former för examensarbeten med profes-
sionsförankring. Ett av dessa projekt syftar till att få 
professionsföreträdare som bihandledare för exam-
ensarbeten och också att skapa former för samverkan 
kring val av teman för examensarbeten på basis av 
professionsföreträdarnas befintliga problemställ-
ningar. Projektet vill också utveckla lärarnas pedagog-
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iska kompetens i att överbrygga klyftan mellan teori 
och praktik i examensarbetena.

Övrig kompetensutveckling
Samtliga medarbetare erbjuds varje år utvecklings-
samtal med sin närmaste chef. Vid dessa samtal plan-
eras vetenskaplig och pedagogisk kompetensutveck-
ling som svarar både mot den enskildes och mot 
högskolans behov. Vid samtalet sker också uppfölj-
ning och återkoppling kring redan genomförd 
kompetensutveckling. En garanti för utvecklings-
samtalets kvalitet är den utbildning som alla chefer 
(obligatoriskt) och medarbetare (frivilligt) genomgår 
avseende utvecklingssamtalets genomförande.

Varje år genomförs en medarbetarundersökning
(e-bil. 43) bland alla anställda, primärt i syfte att 
stödja arbetet inom arbetsmiljöområdet men också 
som ett ytterligare verktyg utöver utvecklings-
samtalen för att säkerställa att medarbetarna har rätt 
kompetens för sina arbetsuppgifter. Som ett direkt 
resultat av genomförd undersökning har skräddar-
sydda kurser inom bland annat projektledning, 
teambuilding och stresshantering arrangerats.

Utöver lärarnas ämnesmässiga och pedagogiska 
kompetensutveckling genomför högskolan regel-
bundet utbildningsinsatser inom exempelvis IT, 
språk, förvaltningsrätt, arbetsrätt och arbetsmiljö. 
Utbildningsinsatserna har varit riktade mot såväl 
enskilda individer som olika grupper av medarbetare. 
Inom ledarutvecklingsområdet har, i samarbete med 
Örebro universitet, Malmö högskola och Mälar-
dalens högskola, det gemensamma chefs- och ledar-
utvecklingsprogrammet DUCO genomförts. Målet 
är att alla verksamma chefer ska ha genomgått detta 
program eller annan likvärdig utbildning. Av hög-
skolans samtliga chefer har cirka 75 % genomgått 
sådan utbildning.

Lärandemiljö, resurser och 
stöd till studerande

Bibliotek & läranderesurser
Vid Högskolan i Borås finns den, nationellt högt 
värderade, enheten Bibliotek & läranderesurser. 
Inom enheten bedrivs modern biblioteksverksamhet 
med hög kvalitet och höga ambitioner. Verksam-

heten består förutom av biblioteks- och informations-
verksamhet, av Studentservice som är det samlande 
begreppet för studenthälsa, central studievägledning, 
karriärvägledning, studentsupport, internationell 
koordinator, studentombudsman samt stöd till 
studenter med funktionshinder. Att samla alla dessa 
stödverksamheter inom en organisation har medfört 
ett helhetsperspektiv på och en ökad förståelse för 
studenternas behov och situation. Ett särskilt råd 
med både representanter från institutionerna och 
externa ledamöter följer verksamheten. 

Biblioteket, som bedömts som landets främsta, är 
en mötesplats för studenter, forskare, lärare och 
allmänhet. Byggnaden på 6 600 kvadratmeter har 
över 800 arbetsplatser och 31 grupprum på totalt 
sex plan. Förutom trådlöst nätverk i hela byggnaden 
finns ca 220 datorer tillgängliga för studenter och 
fler än hälften av grupprummen har datorer. Under 
2008 hade Bibliotek & läranderesurser över 440 000 
besök.

Biblioteket har omfattande samlingar av, för stud-
erande och forskare, relevant litteratur och veten-
skapliga tidskrifter och tillhandahåller drygt 160 000
volymer, ca 46 000 e-böcker samt över 18 600 
e-tidskrifter. Sökning av litteratur och referenser i det 
vetenskapliga arbetet kan göras såväl via biblioteks-
katalogen som via tidskrifter, databaser och webb-
resurser. Enligt Policy för publicering (e-bil. 46) ska 
alla som är anställda vid Högskolan i Borås registrera 
sina publikationer i Borås akademiska digitala arkiv 
(BADA), högskolans system för digital publicering 
av forskningspublikationer, studentuppsatser och 
andra digitala samlingar. Bibliotek & läranderesurser 
ansvarar för systemets aktualitet och antalet regis-
trerade publikationer är nu 1745, varav 235 finns 
i fulltext, dessutom finns 1703 studentuppsatser i 
fulltext. BADA utgör en del av högskolans systema-
tiska kvalitetsarbete och stödjer arbetet med statistisk 
rapportering både i årsredovisning och i samband 
med utbildningsutvärderingar. Högskolan fortsätter 
att utveckla BADA till att bli ett alltmer användbart 
verktyg för studenter och lärare. 

En av de generella kompetenser som studenter vid 
högskolan ska erhålla, enligt Forsknings- och utbild-
ningsstrategin för 2009-2012 (bil. 3), är informations-
kompetens. Ett projekt har genomförts benämnt 
Framtidens InformationsKompetenta Studenter 
blir Anställningsbara (FIKSA) som innebär ett nära 
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samarbete mellan Bibliotek & läranderesurser  och 
institutionerna i syfte att utveckla studenternas infor-
mationskompetens. Rektor har fattat beslut om att 
implementera FIKSA inom hela högskolan. Modell-
en, som är unik och benämns Boråsmodellen (e-bil. 
44), innebär att lärare och bibliotekarier har ett väl 
integrerat systematiskt samarbete för utbildning av 
studenter och doktorander i informationskompetens.

Biblioteksverksamheten kräver, trots att den är ett 
prioriterat styrkeområde för Högskolan i Borås, en 
ständig översyn i förhållande till kärnverksamhetens 
behov. Det är en utmaning att över tid upprätthålla 
kvaliteten i förhållande till den snabba utvecklingen 
på informationsförsörjningsområdet. Inom Bibliotek 
& läranderesurser  finns väl utvecklad expertkunskap 
för att noga följa utvecklingen kring vetenskaplig 
publicering och man är även pådrivande gällande 
utvecklingen inom Open Access.  

Såväl studentmedverkan som studentinflytande 
fungerar väl inom Bibliotek & läranderesurser  och 
studenterna är representerade i Rådet för Bibliotek 
& läranderesurser , i den lokala arbetsmiljögruppen, 
i kund- och medarbetarrådet samt i Studentservice 
samverkansgrupp. Vidare har Bibliotek & lärande-
resurser  ett stort antal studentmedarbetare inom 
olika supporttjänster samt i informationspunkterna 
under kvällar och helger. Studentmedarbetarnas 
åsikter fångas upp i olika arbetsgrupper och genom 
en årlig studentmedarbetarenkät.

Som tidigare nämnts finns det samlade studentnära 
stödet inom Studentservice. Ambitionen är att ge 
stöd, vägledning och handledning av hög kvalitet 
så att studenterna ges goda möjligheter att fullfölja 
sina studier (retention). Efterfrågan på de tjänster 
som erbjuds inom Studentservice ökar inte minst 
inom mattesupporten. Studentstödet ska ses som en 
naturlig del av kärnverksamheten för de studenter 
som av olika anledningar har svårt att genomföra 
utbildningen.

Introduktion för studenter
I syfte att underlätta studiestarten för studenterna 
och förhindra studieavbrott bedrivs introducerande 
kurser eller kursinslag vid samtliga institutioner. Ett 
exempel är bibliotekarieprogrammet som i sin första 
kurs ger en introduktion till akademiska studier. 
Introduktionen innehåller bland annat studieteknik, 
träning i att läsa vetenskaplig text, vetenskapliga 

begrepp, informationssökning och källkritik. Ett 
annat exempel är Institutionen Textilhögskolan som 
bedrivit introduktionskurser, dels som introduktion 
till det textila fältet, dels i högskolans arbetssätt. 

Ett annat, mer högskoleövergripande, stöd för 
den breddade rekryteringen är introduktion och 
validering. Genom bedömning av reell kompetens, 
validering, som är en omfattande och tidskrävande 
process, tillmäts de faktiska kunskaper som indivi-
den inhämtat ett formellt värde. Validering av reell 
kompetens används dels för tillträde till högskole-
studier dels för att förkorta utbildningen genom 
tillgodoräknande. Invandrarakademin, som startade 
som ett projekt under hösten 2002, verkar för att 
underlätta och öka anställningsbarheten för utländska 
akademiker genom att erbjuda vägledning, utbild-
ning i svenska som andraspråk, samt praktik och 
kompletterande utbildningar via Högskolan i Borås. 
Språkundervisning i svenska som andraspråk inför 
akademiska studier samt i svenska som främmande 
språk för utländska studenter erbjuds vid högskolan 
i enlighet med Riktlinjer för språktillämpning vid 
Högskolan i Borås (e-bil. 9). Individuellt språkstöd 
ges även till svenska studenter med annat hemspråk 
än svenska. Svenskundervisning erbjuds såväl vid 
Studentservice som vid Invandrarakademin. Det 
erbjuds också riktad svenskundervisning för studenter 
vid högskolans masterutbildningar som har många 
studenter från andra nationer.

Lärandemiljön
Lärandemiljön vid Högskolan i Borås präglas av den 
överordnade idén att bedriva utbildning och forsk-
ning i samarbete med det omgivande samhället. 
En utveckling av verksamhetsförlagda utbildnings-
moment är betydelsefull och denna verksamhet är 
idag av stor omfattning och synnerligen framgångsrik 
inte minst inom lärar- och sjuksköterskeutbildning-
arna. Även inom andra utbildningsprogram finns 
varierande inslag av praktik och ambitionen är att 
över tiden öka dessa inslag. Kopplingen till praktiska 
problem ska i ännu högre grad prägla utbild-
ningen och även forskningen vid Högskolan i Borås. 
Utvecklingen av verksamhetsförlagda och verksam-
hetsanknutna inslag i utbildningarna har pågått 
under lång tid men det finns olika skäl till varför 
utvecklingen inte går lika snabbt som det är önskvärt. 
Det handlar först och främst om att finna relevanta 
praktikplatser, men det handlar också om att ha 
resurser till verksamheten. Dessutom krävs det att 
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ett traditionellt sätt att förmedla kunskap byts mot 
användning av nya metoder, vilket inte alltid låter sig 
göras så enkelt. 

Mentorsverksamhet är ytterligare ett inslag i hög-
skolans professionsinriktning där studenter har 
möjlighet att möta representanter från sitt blivande 
professionsområde och där utbildningen samtidigt 
får feedback på sin kvalitet och aktualitet. Verksam-
heten bedrivs i olika former vid olika program men 
det gemensamma syftet är att stödja studenterna in 
i sin blivande yrkesroll. Mentorerna är, till exempel 
inom lärarutbildningen, yrkesverksamma lärare som 
är väl förtrogna med och har kunskap om det prak-
tiska arbetet i den skolform studenterna valt för sitt 
yrkesfält. Studenterna träffar sin mentor tre gånger 
per termin under hela utbildningstiden. Träffarna 
är inte examinerande utan ska i första hand kom-
plettera den traditionella yrkesutbildningen och ge 
studenten en relevant bild av yrket. 

En styrka i lärandemiljön är också det frekventa 
utbytet av lärare mellan institutionerna där man tar 
tillvara varandras kompetenser och samverkar inom 
kurserna vilket ger studenterna en tvärvetenskaplig 
grund i sina studier. 

I samma anda har Forum forskning bildats. Det 
är en nystartad verksamhet som utgör en del av 
Högskolan i Borås forskningsorganisation där 
forskningssamordnare, forskningsledare och forsk-
ningssekreterare träffas cirka 2 gånger/termin. Några 
effekter av dess verksamhet går ännu inte att bedöma 
men avsikten är att forumet ska vara en mötesplats 
där aktuella forskningsfrågor kommuniceras och 
information sprids över organisatoriska gränser. 
Verksamheten bidrar också till att aktuell forskning 
används i grundutbildningen och därmed kommer 
studenterna till del.

Infrastrukturen, vid lärosätet som helhet, erbjuder
studenterna goda utrymmen att arbeta självständigt 
och i grupp och med god tillgång till datorer och 
utskriftsmöjligheter. Infrastrukturen är också 
tillfredsställande i den del som handlar om föreläs-
ningssalar, lektionssalar och grupprum även om 
ökningen av varierade arbetsformer ständigt efterfrå-
gar förändringar av lokalerna. Undantaget är Institu-
tionen Textilhögskolans snabba expansion som har 
inneburit en hård belastning på lokalerna. Olika 
kortsiktiga lösningar har inneburit att situationen 

har kunnat hanteras, men en större förändring är 
nödvändig och kommer att genomföras. Antingen 
genom expansion och förbättringar av befintliga 
lokaler eller genom att verksamheten flyttas till nya 
lokaler alldeles i närheten av övrig verksamhet. Detta 
innebär i så fall att ett ännu mer sammanhållet cam-
pus bildas. 

Med avstamp i Studentkåren i Borås vision om 
”Sveriges bästa högskola i Sveriges bästa studentstad” 
samarbetar Studentkåren i Borås med högskolan, 
Borås Stad och näringslivet för att vidareutveckla 
studiesituationen för studenter i Borås. Exempel på 
gemensamma projekt är mottagningsverksamhet för 
nya studenter, information till studenter och deras  
boendesituation i Borås. Hösten 2008 genomfördes 
en Studentbarometer (rapporten färdigställs i juni) 
vilken bekräftar att studenterna är nöjda med Borås 
som studentstad och sin studiemiljö vid Högskolan 
i Borås.

Systematisk insamling av 
information om utbildning-
arnas kvalitet
Rutiner och dialog
Rutiner för insamlande av information har vuxit 
fram under lång tid och i olika takt vid de olika 
institutionerna. Förutom den årliga inventeringen av 
det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs insamling av 
information om och analys av verksamhetens kvalitet 
på många skilda sätt. Processen med verksamhets-
plan och verksamhetsberättelse är tillsammans med 
årsredovisningen ett övergripande och väsentligt 
inslag när det gäller det systematiska arbetet med 
styrning, planering och uppföljning. Verksamhets-
berättelserna (e-bil. 33) redovisar utfall av föregående 
års verksamhet och verksamhetsplanerna (e-bil. 31 
och 32) har en tydlig fokus på de prioriterade sats-
ningarna för nästkommande år. En central uppgift 
i verksamhetsberättelserna är att ge en beskrivning 
av vilka strategiska steg som tagits när det gäller 
att utvecklas i linje med professionsprofileringen, 
den strategiska planens och regleringsbrevens mål. 
Gemensamma instruktioner avseende innehåll och 
kriterier i verksamhetsberättelserna medverkar till att 
skapa en gemensam bild av hela lärosätets kvalitet. 
Denna bild ligger ofta till grund för lärosätesövergri-
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pande utvecklingsinsatser samt formulering av poli-
cies och riktlinjer. Såväl verksamhetsplanerna som 
verksamhetsberättelserna och budget kommuniceras 
i dialoger mellan lärosätets ledning och institution-
ernas/enheternas. Dialogerna föregås av förankrings-
processer vid institutioner och enheter. Förankringen 
och implementeringen hos medarbetarna syftar till 
att göra planerna levande och eliminera risken att 
planerna blir oanvända pappersprodukter. Verksam-
hetsplanerings- och uppföljningsprocessen är ett 
betydelsefullt inslag i lärosätets styrmodell (e-bil. 7) 
vilken är en kombination av regelstyrning, resultat-
styrning och kompetensstyrning och grundar sig i 
högskolans styrfilosofi som utgår från en tradition av 
självständiga institutioner och enheter. Den baseras 
på principen att en ändamålsenlig styrmodell främjar 
en långtgående decentralisering av såväl beslut som 
ansvar. 

I skriften Styrmodell vid Högskolan i Borås (e-bil. 7) 
beskrivs också de nyckeltal som används för styrning 
och uppföljning av verksamheten. En brist har emel-
lertid identifierats avseende nyckeltal specifikt för 
uppföljning av kvalitet och kvalitetsarbetet. Därför 
pågår ett arbete med att utveckla nyckeltal med detta 
syfte vilket beräknas vara färdigt inför nästa upp-
följningsomgång.

Som ett lärosäte med verksamhetsidén att vara det 
kompletta professionslärosätet är naturligtvis stu-
denternas anställningsbarhet något som är av stor 
vikt. Därför genomförs regelbundet uppföljningar 
vilka hittills har visat att Högskolan i Borås faller 
mycket väl ut vid en nationell jämförelse. De senaste 
uppgifterna visar att cirka 75 % av studenterna har 
anställning inom adekvat område ett år efter avsluta-
de studier. Den rådande lågkonjunkturen kan dock 
komma att förändra denna positiva trend.

Uppföljning och återkoppling
Controllerfunktionen vid lärosätet består av en verk-
samhetscontroller och en ekonomicontroller. Orga-
nisatoriskt är de direkt underställda rektor och bistår 
henne i planering, uppföljning och utvärdering samt 
olika utvecklingsprojekt av lärosätesövergripande ka-
raktär. Stor kraft går åt till den årliga årsredovisnin-
gen (e-bil. 33) men de genomför också insamlande, 
analys och intern och extern återkoppling av relevan-
ta data. I det sistnämnda arbetet har de ofta stöd från 
handläggare inom gemensamma förvaltningen. I allt 
uppföljnings- och utvärderingsarbete är den statis-

tiska information som fortlöpande registreras i olika 
administrativa system till ovärderlig nytta. 

Den övergripande insamlingen av information om 
utbildningarnas kvalitet kompletteras med flera 
specifika uppföljningar och utvärderingar. Av de 
specifika inventeringarna av utbildningarnas kvalitet 
har kursutvärderingarna en central roll. 2005 antogs 
Policy för kursutvärdering vid Högskolan i Borås 
(e-bil. 8). I enlighet med såväl HF som den lokala 
policyn genomförs kursvärdering av alla lärosätets 
kurser. Policyn kräver dessutom en kursutvärdering 
genomförd i kurslaget och en kursrapport som ska 
innehålla:

l Sammanfattning av kursens examinationsresultat 
l Sammanfattning av kursvärdering från studenter 
   respektive medverkande lärare, eventuella praxis
   företrädare och administrativ personal
l Beskrivning av hur och för vilka delaktighetskravet 
   tillgodosetts 
l Eventuella förslag till förändringar avseende mål, 
   innehåll, arbetsformer, litteratur, examination och 
   organisation av kursen

Till stöd för policyns krav på rapportering från kurs-
ansvarig har rapportmallar skapats vid flera institu-
tioner. Studierektor är mottagare av rapporterna, och 
ansvarig för bevakning av kvaliteten i relation till 
kursplan och utbildningsplaner. Studentåterkopp-
lingen sker på olika sätt men mestadels via lärplatt-
formen Pingpong, där också de flesta kursvärderin-
garna genomförs. Trots kravet på återrapportering 
uttrycker studenter från alla institutionerna ofta 
avsaknad av densamma vilket också framgår av den 
nyss genomförda Studentbarometern. För att åtgärda 
denna upplevda brist har, bland andra, Institutionen 
för pedagogik valt att publicera alla kursrapporter 
på institutionens webbplats. Vid Institutionen 
Textilhögskolan väljer man istället att återkoppla till 
studenterna muntligt terminsvis. Vid denna åter-
koppling deltar studierektor, kursansvariga och rep-
resentanter för studenter från alla årskurserna. Med 
ett sådant förfaringssätt når institutionen såväl stu-
denter som genomfört kursvärderingen som de som 
ska följa kursen vid nästa tillfälle. Kursrapporterna 
och förslagen till förändring beaktas vid planeringen 
av kommande kurser vilket innebär en kontinuerlig 
kvalitetsförbättring i högskolans utbildningsutbud.
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Några av lärosätets institutioner, varav kan nämnas 
Institutionen för data- och affärsvetenskap samt In-
stitutionen för vårdvetenskap har, innan Ordning
för uppföljning av utbildningar vid Högskolan i Borås, 
(e-bil. 27) antogs, rutinmässigt genomfört program-
utvärderingar av alla program. Vid de övriga institu-
tionerna har programutvärderingar genomförts 
men med en oregelbundenhet som inte ger stadga i 
analyserna av resultatet. Vid flera institutioner pågår, 
för att effektivare möta nämndernas granskningar, 
förbättringsarbete inom detta område. Ansvariga för 
bibliotekarieprogrammet, som startade hösten 2007, 
har utvecklat en kvalitetsmodell som bygger på en 
uppdelning av kvalitetsarbetet i fyra aspekter. Dessa 
aspekter är strukturell kvalitet, pedagogisk kvalitet, 
vetenskaplig kvalitet respektive professionsrelevans. 
Programmet har ännu inte genomförts i sin helhet 
och modellen har därför inte utvärderats, men erfar-
enheterna talar för att modellen utgör ett kraftfullt 
stöd för att bibehålla och utveckla utbildningens 
kvalitet.

Lärosätets administrativa stödfunktioner har konti-
nuerliga avstämningsmöten med institutionerna som 
ibland kompletteras eller ersätts av enkätundersök-
ningar. I dialogerna diskuteras rekryteringsinsatser, 
informationsmaterial, antagningsprocessen, registre-
ringsprocessen och andra insatser som stödfunktion-
erna ansvarar för. En följd av en nyligen genomförd 
kundenkät resulterade till exempel i en helpdesk och 
förbättring av servicesystemet på IT-avdelningen. 

Samverkan
Högskolan i Borås har också ett väl utvecklat samar-
bete gällande verksamhetsförlagd utbildning inom 
både de utbildningar där detta ingår enligt examens-
ordningen (lärar- och sjuksköterskeutbildningarna) 
men också inom övriga utbildningar. Till stöd för 
effektivitet och transparens har ett nätbaserat pro-
gram för placering av studenterna utvecklats vid 
lärosätet. När programmet är fullt utbyggt och 
implementerat är meningen att studenter ska välja 
placering själva och lärare i verksamheterna ska 
kunna hämta information direkt från programmet. 
Ett sådant förfaringssätt förväntas medverka till en 
tryggare studiesituation som i sin tur stödjer stud-
enternas lärande. 

Högskolans alumner är, med sina erfarenheter av 
både studier och arbetsliv, en viktig resurs för hög-
skolans kvalitetsutveckling. De anlitas som gästlärare 

och handledare och ger utrymme för verksamhetsför-
lagda studier och tema för examensarbeten vid sina 
arbetsplatser. Deras professionskompetens används 
också för att få aktuell information som stödjer 
utvecklingen av befintlig utbildning, forskning och 
planering av nya utbildningar vid lärosätet. I gengäld 
ger högskolan ut en mindre tidskrift några gånger per 
år och arrangerar alumnföreläsningar 2 gånger/termin 
samt medverkar till nyrekrytering och uppdatering av 
en medlemsdatabas. 

Högskolan i Borås strategi att bedriva professionsin-
riktad utbildning och forskning i samarbete med oli-
ka aktörer innebär att samverkan med det omgivande 
samhället utgör en strategisk dimension för utveck-
ling av hela högskolans verksamhet. Gemensamt för 
såväl utbildningen som forskningen vid lärosätet 
är det nära samarbetet med aktörer inom specifika 
professionsområden och intresset för att ny kun-
skap förmedlas och nyttiggörs i näringsliv, kulturliv 
och offentlig verksamhet. Vid de arenor som utgör 
mötesplats för högskolan och samarbetspartners in-
samlas kontinuerligt information om de miljöer som 
utgör studenternas kommande arbetsplatser. Föru-
tom samarbete med det etablerade näringslivet och 
offentlig verksamhet sker samverkan med stiftelserna 
ESPIRA Tillväxtcenter och Drivhuset i Borås samt 
naturvetenskapligt centrum Navet. Därutöver finns 
det olika former av centrumbildningar och partner-
skap såsom Smart Textiles, Waste Refinery, FoU-
nämnden, Sjuhärad Välfärd, Centrum för Arbets-
vetenskap och Regionalt utvecklingscentrum (e-bil. 
33). Denna information och dessa samarbetsformer 
används som underlag för uppdatering, förbättring 
och utveckling av utbildningarna vid lärosätet.

Lokal inventering
Som tidigare nämnts genomför Högskolan i Borås 
sedan 2007 årligen en lokal inventering av kvalitets-
arbetet vid lärosätet. Syftet med inventeringen är att 
skapa en gemensam bild av hela lärosätets kvalitets-
arbete. I december 2008 genomförde högskolans 
kvalitetssamordnare också uppföljningsdialoger med 
alla institutioner och enheter. Uppföljningen visade 
att ambitionen att förbättra befintlig verksamhet är 
hög inom hela lärosätet. Förbättringsarbetet sker 
i huvudsak avseende synliggörande av rutiner och 
utvärdering av verksamheten samt dokumentation av 
utvärderingsresultat vilket tidigare varit den felande 
länken. Vid uppföljningen uttrycker många att 
utvecklings- och förbättringsarbete tar tid, vilket gör 
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det svårt att, efter att ett behov av förbättringsinsatser 
uppdagats, så snart kunna se något resultat (e-bil. 45). 

Information till
allmänheten
Information om högskolan kan delas in i några 
huvudgrupper; utbildningsinformation, forsknings-
information och varumärkesstärkande kommunika-
tion. Spridning av information om utbildningar 
sker genom utbildningskataloger och genom infor-
mation om utbildningar på högskolans webbsida 
och kompletteras med särskilda informationer från 
institutionerna som ett led i marknadsföringen av 
utbildningarna och rekrytering av studenter. Utbild-
ningsinformationen måste naturligtvis lyfta fram de 
positiva aspekterna med att studera vid Högskolan i 
Borås och särskilda kvaliteter i utbildningsprogram 
och kurser, samtidigt som informationen i alla delar 
måste vara saklig och korrekt. Högskolan lägger stor 
kraft på att klara att hantera dessa möjligtvis motstri-
diga intressen och konkurrerande värden. Det är ock-
så centralt att informationen ska vara lättillgänglig. 

En mängd aktiviteter görs i studentrekryteringssyfte i 
form av medverkan på utbildningsmässor, egna större 
arrangemang som vänder sig till presumtiva student-
er, besök på gymnasieskolor och personliga återkop-
plingar till antagna studenter. I allt rekryteringsar-
bete medverkar redan antagna studenter, så kallade 
studentambassadörer. En återkommande uppgift för 
studentambassadörerna är att ta kontakt via telefon 
med alla nyantagna studenter, hälsa dem välkomna 
till Högskolan i Borås och erbjuda dem information 
om allt de undrar över inför studiestarten.

Av verksamhetsidén följer naturligt att söka, utveckla 
och tillämpa olika former för information om ut-
bildning och forskning till allmänheten. En mängd 
informationsaktiviteter genomförs med syftet att 
sprida kunskap om Högskolan i Borås och utveckla 
kontakterna med det omgivande samhället. Akti-
viteterna är ett led i samverkan med det omgivande 
samhället och vår uppgift att svara för kompetens-
utveckling och bildning. 

I det här sammanhanget ska framförallt Filosofi-
caféet nämnas. Arrangemanget genomförs sex till åtta 
gånger per år och är en öppen kvällsföreläsning som 

vänder sig allmänheten. Caféet är mycket välbesökt 
och verksamheten har pågått sedan 2000. En pro-
jektverksamhet med fokus på risk och säkerhet har 
genom en seminarieserie, som riktats till allmänheten 
med dragplåster som Ingvar Carlsson och Leif GW 
Persson, marknadsfört sina intentioner. Sedan 2007 
har en särskild HB-dag genomförts. Dagen vänder sig 
till allmänhet och personal och är en redovisning av 
resultat från pågående och avslutad forskning inom 
högskolan. Hösten 2009 kommer den tredje HB-
dagen att gå av stapeln och därigenom är dagen för 
gott etablerad. Hösten 2008 medverkade Högskolan i 
Borås för första gången i EU-evenemanget European 
Researchers Night, ”Forskarfredag”. Utvärderingen 
visade att högskolan nått ut till många intressenter 
och beslut har fattats om att även fortsättningsvis 
delta i Forskarfredag. Inte minst uppskattades och 
utnyttjades inslaget ”Låna en forskare” av företag och 
förvaltning. 

Evenemang som engagerat tidigare studenter har varit 
arrangerade av Institutionen Textilhögskolan och 
Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/
Bibliotekshögskolan. Arrangemangen har erbju-
dits under namn såsom Stand up textil, designcafé 
respektive Stand up bibliotek och medarrangör har 
varit studentkåren. I kommunikationen av vad Hög-
skolan i Borås står för, används idag även ett flertal 
av kommunikationskanalerna inom sociala medier. 
Genom blogg, facebookgrupper och egna inslag på 
t.ex. YouTube, sprids kännedomen om högskolan och 
tanken bakom professionslärosätet.

Avslutning – styrkor 
och förbättringsområden
En successiv utveckling av formerna för att förbättra 
verksamheten har skett vid Högskolan i Borås. Ruti-
ner har implementerats och förbättringsåtgärder vid-
tagits. För den goda kvaliteten i utbildningarna vid 
Högskolan i Borås är det särskilt viktigt att nämna de 
återkommande systematiska lokala självvärderingarna 
som bidragit till att uppmärksamma och synliggöra 
den egna verksamhetens kvalitet. Dessutom vill vi 
särskilt nämna nämndernas arbete med kvalitets-
granskning, och den kvalitetsarbetsinventering som 
genomförs årligen med åtföljande uppföljning och 
resonemang kring behovet av åtgärder. Dessa akti-
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viteter bidrar tillsammans till att utveckla och skapa 
en kvalitetskultur vid Högskolan i Borås till gagn för 
ett kontinuerligt förbättringsarbete. 

En viktig egenskap vid Högskolan i Borås är den 
långtgående decentralisering som råder. Decentrali-
sering innebär en grundläggande och stark lokal 
drivkraft i utvecklingsarbeten och är en betydelsefull 
förklaring till den positiva utveckling som Högskolan 
i Borås uppvisar. Samtidigt är det viktigt att värna 
helhetsperspektivet och undvika suboptimeringar. En 
ständigt pågående dialog finns mellan ledning och 
verksamhet för att göra relevanta avvägningar för en 
gynnsam utveckling av högskolan i sin helhet. Samti-
digt som profilering av verksamheten är viktig måste 
helheten värnas. Viktiga medel i sammanhanget 
är den strategiska planen, forsknings- och utbild-
ningsstrategin, och den systematiska verksamhetsstyr-
ningen. Ett revideringsarbete pågår av den strategiska 
planen.

Styrmodellen vid Högskolan i Borås med verksam-
hetsplanering och dialoger under senvår och höst och 
en rad uppföljningsaktiviteter under vinter och tidig 
vår fungerar synnerligen väl. Det är en hög kvalitet på 
processen och på de dokument som sammanställs och 
som utgör underlag för bedömningar och beslut. 

Ett ständigt pågående arbete bedrivs för att åtgärda 
de brister som identifieras. Högskolan är i behov av 
ett samlat grepp på internationaliseringsfrågorna. Det 
finns behov av en utveckling av en gemensam kom-
petensutvecklingspolicy för samtliga medarbetare. 
För att få till stånd effektivisering och verksamhet-
sutveckling finns det också behov av en bättre samor-
dning mellan gemensam stödverksamhet och insti-
tutionernas stödverksamhet. Det är också viktigt att 
ständigt söka former för att informera om fastställda 
policies och planer och skapa goda förutsättningar för 
implementering. I sammanhanget ska också fram-
hållas de risker som en snabb expansion innebär för 
högskolan. Ledningen har ett stort ansvar för att en 
ökning av utbildningsuppdraget och omfattningen 
på forsk-ningsverksamheten inte sker för snabbt och 
innebär för stor belastning på medarbetare inom 
högskolan.

Utöver de ovan beskrivna starka sidorna bör av-
slutningsvis särskilt framhållas Bibliotek & lärande-
resurser med en stor samling media och med en 
omfattande service mot studenterna, etablering av 

och utveckling av StudentCentrum som förenklar 
och förbättrar mottagandet av studenter, den särskilt 
höga kvaliteten på verksamhetsförlagd utbildning, 
systematisk information och kunskapsöverföring till 
allmänheten och informella organisationer där verk-
samhetsutvecklingsfrågor fångas upp och kanaliseras 
vidare.

Det finns alltid saker och ting som kan göras bättre 
och ett sådant synsätt är viktigt att implementera. En 
risk är alltid att ansvaret för att sprida information 
och uppmärksamma kvalitetsbrister faller på för få 
händer. Eldsjälar är mestadels en tillgång i en utveck-
lingsbenägen organisation men problem kan uppstå 
om man bygger allt på dessa. Mångas aktiva delak-
tighet är istället avgörande. Därför verkar ledningen 
vid Högskolan i Borås för ett brett och engagerat 
deltagande i verksamhetsutvecklingen.

Bilagor

Obligatoriska bilagor

1a.  Styrelsens organisations- och beslutsordning

1b.  Organisationsskiss

2.  Policy för kvalitetsarbete vid Högskolan i Borås

3. Forsknings- och utbildningsstrategin 2009-2012

4.  Systematiskt kvalitetsarbete vid Högskolan i Borås 
     och riktlinje för lokal självvärdering 

5.  Strategisk plan för Högskolan i Borås 2006-2008

6.  Kvalitetsarbete - schematisk bild

E-bilagor

1.  Uppföljning av HSV:s granskning och bedömning 
     av kvalitetsarbetet vid Högskolan i Borås 2000

2.  Vetenskap för profession

3.  Rapportserie – Vetenskap för profession

4.  Ansökan om professionsuniversitet

5.  Bilagan utgår

6.  Rektors organisations- och beslutsordning
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7.  Styrmodell vid Högskolan i Borås

8.  Policy för kursutvärderingsarbetet vid Högskolan
     i Borås

9.  Riktlinjer för språktillämpning vid Högskolan 
     i Borås

10.  Effektiv administration – solokör eller kör i kör

11.  Policy för hållbar utveckling vid Högskolan 
       i Borås

12.  Handlingsplan för hållbar utveckling vid 
       Högskolan i Borås

13.  Handlingsplan avseende tillgänglighet vid 
       Högskolan i Borås

14.  Plan för jämställdhet och mångfald för anställda 
       vid Högskolan i Borås

15.  Handlingsplan för jämställdhet och mångfald för 
       anställda vid Högskolan i Borås

16.  Likabehandlingsplan för studenter vid Högskolan
       i Borås

17.  Handlingsplan för arbetet med jämställdhet och 
       mångfald för anställda vid Högskolan i Borås 
       2009, ej fastställd

18.  Handlingsplan för arbetet med likabehandling 
       av studenter och sökande vid Högskolan i Borås, 
       ej fastställd

19.  Policy för arbetet med jämställdhet och mångfald 
       för anställda vid Högskolan i Borås 2009, ej 
       fastställd

20.  Policy för arbetet med likabehandling av student-
       er och sökande vid Högskolan i Borås, ej
       fastställd

21.  Anställningsordning vid Högskolan i Borås

22.  Riktlinjer för meritportfölj

23.  Antagningsordning vid Högskolan i Borås

24.  Lokal examensordning vid Högskolan i Borås

25.  Riktlinjer för rättssäker examination 

26.  Förvaltning och pedagogiskt ledarskap - kursplan 

27.  Ordning för uppföljning av utbildningar vid 
       Högskolan i Borås

28.  Ordning för uppföljning av konstnärliga utbild-
       ningar vid Högskolan i Borås

29.  Ordning för kvalitetssäkring av 
       nya utbildningar vid Högskolan i Borås

30.  Riktlinjer för inställande och avvecklande av ut-
       bildning som leder till examen vid Högskolan i 
       Borås

31.  Verksamhetsplaner 2008-2011

32.  Verksamhetsplaner 2009-2012

33.  Högskolans årsberättelse 2008

34.  Kvalitetsarbetesinventeringen 2008, samman-
       fattande analys

35.  Kvalitetsarbetesinventeringen 2008

36.  Vägledning utformning av kursplan

37.  Mall för utformning av kursplan

38.  Vägledning utformning av utbildningsplan

39.  Mall för utformning av utbildningsplan

40.  Alumnundersökning

41.  Processkartläggning - kurs- och utbildningsplaner

42.  Pedagogiskt pris

43.  Medarbetarundersökning 2008

44.  FIKSA - projektrapport

45.  Uppföljning av kvalitetsarbetsinventering 2008

46.  Policy för publicering

Bilagorna finns på www.hb.se/wps/portal/svbilagor
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Inledning
Textilhögskolan karaktäriseras av en professionsin-
riktad och tvärvetenskaplig miljö, där studenter, 
forskare och lärare med olika utbildnings- och 
professionsinriktningar samverkar. Institutionens 
avancerade utrustning och maskinhallar erbjuder 
laborationer och experiment, där utbildning, konst-
närligt utvecklingsarbete och forskning integreras. 
Genom att studenterna under sin studietid deltar i 
och möter olika vetenskapliga och konstnärliga pro-
jekt sker kunskapsutveckling parallellt med en tydlig 
progression i professionsanknytningen. 

Textilhögskolan förverkligar därmed högskolans 
målsättning att utveckla en miljö där studenterna 
förbereds för en kvalificerad karriärutveckling i en 
föränderlig och internationellt präglad bransch. 
Det internationella arbetet har ökat genom nätverk 
av skolor samt ökat utbyte av lärare och studenter. 
Det höga söktrycket till institutionens program och 
kurser och det stora internationella intresset för 
Textilhögskolan ses som ett bra bevis på institution-
ens långsiktiga kvalitetsarbete för att bli en nationellt 
ledande tvärvetenskaplig institution inom textilområ-
det (bil. 1). Det ökade söktrycket har också medfört 
ökade antagningskrav på flera av utbildningarna.

Systematiskt kvalitetsarbete 
Det systematiska kvalitetsarbetet vid Textil-
högskolan utgår från högskolans övergripande 
kvalitetsdokument¹. Textilhögskolans ledningsfunk-
tioner har en viktig roll i kvalitetsarbetet för att styra 
institutionen mot bättre kvalitet i samtliga processer. 
Institutionen följer de riktlinjer som fastställts av 
FoU-nämnden, Nämnden för konstnärligt utveck-
lingsarbete (NKU), institutionsstyrelsen och pre-
fekten. Ansvarig för kvalitetsarbetet vid institutionen 
är prefekten med stöd av en samordnare för hållbar 
utveckling. Studenterna är delaktiga i kvalitetsarbetet 
genom representation i råd, nämnder och styrelser 
(bil. 4) samt genom utvärderingar. Kvalitetsarbetet 
under 2009 fokuserar framförallt på att beskriva och 
fastställa kvalitetssäkrande rutiner (bil. 2).

Regelbundet återkommande granskning 
och revidering av utbildningar
Textilhögskolan tillämpar den högskolegemensamma 
modellen för uppföljning med självvärdering vart 
tredje år och gemensam kvalitetsarbetsinventering 
med kartläggning av nuläge och förbättringsområden. 
Regelbunden granskning och revidering sker även vid 
utvärdering av kurser och program samt genom ut-
bildningsråd. Förutom att NKU granskar, fastställer 
och reviderar kursplaner och utbildningsplaner för 
kurser och program på konstnärlig grund finns 
Grundutbildningsnämnden som, på delegation av 
institutionsstyrelsen, beslutar i frågor som rör revider-
ing och system för utvärdering av övriga kursplaner 
och utbildningsplaner, examinatorslistor samt stud-
enternas rättsäkerhet vid examination.

Bedömning och examination av 
studerande
Utifrån högskolans riktlinjer för lärandemål² gran-
skas, fastställs och revideras kursplaner och utbild-
ningsplaner med respektive lärandemål av NKU och 
av Grundutbildningsnämnden. För att öka rättssäk-
erheten vid examination finns bl.a. ett system för att 
erbjuda studenter att avlägga tentamina anonymt. 
Betyg enligt ECTS-skalan används vid masterpro-
grammet i textil- och modedesign sedan 2006, och 
ett arbete med att införa en sådan betygsskala i övrigt 
påbörjades under 2008 genom samtal mellan lärare 
och studierektor och deltagande i högskolans utbild-
ningsserie ”I Bolognaprocessens kölvatten” (bil. 3a-c). 
Inom textilekonomprogrammet har revidering av 
examinationen på kurserna genomförts. Bland annat 
har nivån på kurserna kvalitetssäkrats, det indivi-
duella inslaget i examinationen betonats och försök 
med textjämförelsebaserade system som Urkund och 
Genuine Text genomförts. Bedömning av de konst-
närliga utbildningarnas examensarbete sker alltid med 
externa ämneskunniga. 

Personalens kompetens och möjlighet 
till kompetensutveckling
Utöver kursen i högskolepedagogik om 15 hp, finns 
vid institutionen tvärfunktionella förbättringsgrupper 
som arbetat med det pedagogiska utvecklingsarbetet. 
Drivkraften är en önskan att kontinuerligt skapa 
bättre kvalitet i utbildningarna och finna pedagog-
iska arbetssätt som svarar mot institutionens ökade 
studentantal. 

Fördjupningsmiljö: 
Institutionen Textilhögskolan

¹ ”Policy för kvalitetsarbete vid Högskolan i Borås” och ”Systematiskt kvalitetsar-
bete vid Högskolan i Borås och riktlinjer för lokal självvärdering”.
² ”Lokal examensordning”, ”Vägledning för utformning av utbildningsplaner”, 
”Vägledning för utformning av kursplan”.
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Den satsning på forskning och forskarutbildning, 
som startade år 2000, intensifierades under 2008. 
Satsningen är betingad av behovet att utveckla och 
konsolidera såväl professionell som vetenskaplig/
akademisk kompetens inom verksamheten och av 
det formella kravet på akademiskt meriterade lärare 
för examinationsrättigheter för masterprogram och 
forskarutbildning (bil. 3a-3c). Textilhögskolan har se-
dan tidigare konstnärligt masterprogram i textil- och 
modedesign samt magisterprogram i textilteknologi 
och textilt/fashion management och ett pågående 
arbete för utveckling av gemensamma masterprogram 
tillsammans med andra universitet.

Vid institutionen finns ett flertal medarbetare som 
samtidigt är verksamma utanför akademin. På så 
sätt nås en naturlig samverkan mellan akademi och 
profession. En blandning av empiriska och teoretiska 
fältstudier på olika nivåer i utbildningarna leder dess-
utom till ökad kontakt mellan studenter, företag och 
andra organisationer, vilket i sin tur bidrar till utveck-
ling av utbildningar och kompetensområden. 

Lärandemiljö, resurser och stöd till de 
studerande
Textilhögskolan är en unik utbildningsmiljö med 
tvärdisciplinär uppbyggnad och tillgång till fullskaliga 
verkstäder inom väv, trikå, färgning och beredning,
konfektion och mönsterkonstruktion, som ger stud-
enterna en verklighetsanknuten inlärning med 
kreativa element. Doktoranders medverkan i utbild-
ningarna knyter ihop utbildning på alla nivåer och 
bidrar till att teori och praktik integreras med ett kri-
tiskt reflekterande och konstnärligt förhållningssätt. 
Institutionens tekniker och verkstäder är involverade 
i kurser, så att praktik och teori varvas på ett naturligt 
sätt. Samtliga studenter har tillgång till studierum 
och datorsalar med adekvat programvara, och design-
studenter har tillgång till ateljéer och egna rum med 
plats att arbeta självständigt. Ateljéer, datorsalar och 
verkstäder utvecklas ständigt. Arbete pågår för att 
möta det ökade behovet av lokaler som uppstått på 
grund av senare års expansion.

Vid institutionen finns en internationell koordinator 
för stöd till in- och utresande studenter, en studie-
vägledarfunktion samt en lokal servicefunktion till 
studenterna. Nya studenter introduceras med olika 
former av aktiviteter, till exempel en gemensam
workshop med tillhörande modevisning och intro-
duktionskurser inom olika områden för design- och 
internationella studenter.

Systematisk insamling av information 
om utbildningarnas kvalitet
Alla utbildningsprogram har ett utbildningsråd 
där representanter för studenterna, lärarna och 
näringslivet diskuterar dagens och framtidens ut-
bildningar. Studenterna har därmed möjlighet 
att påverka, samtidigt som utbildningsledare och 
personal får god insikt i vad som efterfrågas från 
näringslivet. Enskilda studenters synpunkter på kurs-
er samlas in och sammanställs av kursansvarig genom 
kursutvärderingar. En gång per termin genomför 
studierektor, utbildningsledare samt studentrepre-
sentanter från varje årskull i respektive program ett 
kursutvärderingsmöte där föregående termins kurser 
diskuteras utifrån genomförda kursvärderingar. 
Utvärdering genomförs också genom möten med 
avgångsstudenter, med programmöten där både stud-
enter och personal deltar samt kontinuerliga portfo-
liosamtal för designstudenterna. Tidigare studenter 
vid institutionen återkopplar sina erfarenheter av 
utbildning och arbetsliv genom föreläsningar under 
namnet Stand up textil.

Information till allmänheten
Textilhögskolans webbplats är en allt viktigare 
kanal för information om arrangemang, program 
och kurser. Varje år uppdateras de broschyrer som 
används för informationsevenemang och rekryter-
ing, speciellt bör nämnas den samlade rikstäckande 
guiden över Sveriges textil- och designutbildningar. 
Institutionens forskningsresultat publiceras bl.a. 
genom CTF, Centrum för textilforskning, och 
dess tidskrift Nordic Textile Journal, som nu får en 
vetenskaplig status genom sakkunniggranskning (peer 
review), samt i böcker och genom seminarier, ”Textile 
Challenge”. Förutom utställningar i samband med 
examen arrangerar Textilhögskolan utställningar vid 
det egna galleriet i Stockholm och på andra platser, 
t.ex. hyllningsutställningen till Karin Larsson i Sund-
born sommaren 2009.  

Bilagor
1. THS Organisationsplan
2.  Verksamhetsplan för THS 2009-2012
3a.  Verksamhetsberättelse för THS 2008
3b.  Nyckeltal
3c.  Riskanalys
4.  Förteckning över råd och nämnder vid THS 

Bilagorna finns på www.hb.se/wps/portal/svbilagor
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Inledning
Institutionen för vårdvetenskap (VHB) har lång tra-
dition av att erbjuda professionsutbildningar och av 
ett fortlöpande systematiskt kvalitetsarbete med syfte 
att utveckla, förankra och kvalitetssäkra utbildningar 
på vetenskaplig grund. Detta sker i nära samarbete 
med företrädare för vårdverksamheterna. Bland an-
nat har det inneburit omfattande kvalitetsarbeten 
avseende ämnesutveckling, skapandet av kreativa 
forsknings- och lärandemiljöer, utveckling av utbild-
nings- och kursplaners målbeskrivningar och inne-
håll, undervisnings- och examinationsformer. Inte 
minst har det inneburit en målinriktad kompetens-
utveckling av och kompetenskrav på lärare och 
forskare vid institutionen. 2006 utvärderades 
sjuksköterskeprogrammet av Högskoleverket med 
bedömningen; mycket tillfredställande (se Rapport 
2007:23 s. 405-407).

VHB erbjuder både program och fristående kurser 
inom vårdområdet. Huvudämnet inom de flesta av 
VHBs utbildningar är Vårdvetenskap vilket vid VHB 
definieras som ett autonomt och patientcentrerat 
ämne med humanvetenskaplig inriktning vilket 
avspeglas i såväl utbildning som forskning (e-bil. 1). 
Merparten av den forskning som bedrivs vid VHB 
ingår i forskningsprogrammet Träffsäker vård ur 
patientens perspektiv (e-bil. 2).

VHBs kvalitetsarbete har sin givna grund i Hög-
skolan i Borås policydokument för kvalitetsarbete 
och i Lokala riktlinjer för VHBs kvalitetsarbete 
(bil. 1). Institutionsstyrelsen har det övergripande 
an-svaret för den strategiska utvecklingen vid VHB 
och kvalitetsarbetet leds av prefekten. Till prefektens 
stöd finns förutom Institutionsstyrelsens rådgivande 
funktion i kvalitetsfrågor, VHBs ledningsgrupp, sju 
utbildningsråd (bil. 2 s.3) och en regional respektive 
lokal samverksgrupp för planering av verksamhetsför-
lagd utbildning. Olika styr- och policydokument finns 
på VHBs hemsida såsom Institutionens organisations- 
och beslutsordning (bil. 2), Institutionshandboken  
(e-bil. 3), Verksamhetsplan (e-bil. 3a och 3b), Verk-

Fördjupningsmiljö:
Sjuksköterskeprogrammet 
vid Institutionen för
vårdvetenskap

samhetsberättelse (bil. 4) och Tjänstgöringsprinciper 
och arbetstidberäkning för lärare (e-bil. 4). Stor 
betydelse för kvalitetsarbete är att studenterna är rep-
resenterade i VHBs beredande och beslutande organ. 
Trots intensiva satsningar är det svårt att få studenter-
na engagerade och idag är de endast representerade i 
Institutionsstyrelsen.

Det systematiska kvalitetsarbetet 
avseende sjuksköterskeprogrammet
I ett föränderligt samhälle med föränderliga folkhäl-
soproblem, vårdbehov, ständig kunskapsutveckling, 
behov av  förbättrad kvalitet och kostnadseffektivitet 
kräver att VHBs utbildningar ständigt kvalitetsgrans-
kas och vidareutvecklas för att säkerställa det profes-
sionskunnande som behövs för att möta såväl dagens 
som morgondagens behov. Insamling av informa-
tion om utbildningens fortsatta kvalitetsutveckling 
möjliggörs bland annat genom externa ledamöters 
representation i Institutionsstyrelsen och utbildning-
sråd liksom yrkesverksamma professionsföreträdares 
medverkan i utbildningen.

Centrala styrdokument för sjuksköterskeprogrammet 
är således utbildningsplanen och kursplanerna (e-bil. 
5). Programmet består av såväl teoretiska kurser som 
professionskurser med integrering av teoretiska och 
klinisk/praktiska kunskaper. Arbetet med att Bologna-
anpassa sjuksköterskeprogrammet till en mer lärande- 
och studentcentrerad utbildningsprocess med tydliga 
lärandemål innebar att samtliga kursplaner kvalitets-
granskades och vidareutvecklades och externgran-
skades av företrädare för andra discipliner vid hög-
skolan och av FoU-nämnden.

Det kontinuerliga kvalitetsarbetet med kursplaner 
sker genom att förslag till plan från ämnes- och 
yrkeskompetenta lärare granskas i något av VHBs 
ämnesbaserade arbetslag. Dessa leds av erfarna 
lektorer. Planerna bearbetas innan de går till Bered-
ningsgrupp för kurs- och utbildningsplaner som 
granskar och bereder planerna inför Institutions-
styrelsen fastställande. Som underlag för revideringar 
gör studenterna kursutvärderingar på lärplattformen 
PingPong. och kursansvariga lärares dokumenterade 
avrapporteringar som publiceras på VHBs hemsida. 
Planerna och utvärderingarna av dessa har betydelse 
för ekonomiska och personella resursberäkningar för 
respektive kurs (e-bil. 4).
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Bedömning och examination av 
studenter i sjuksköterskeprogrammet
Ett omfattande kvalitetsarbete har genomförts för att 
kursplanernas lärandemål är formulerade så att de 
tydligt kommunicerar till studenter, handledare och 
lärare vad som bedöms och examineras i kurserna och 
vad som krävs för godkända kurser och legitimation. 
Förutom examensordnings mål och VHBs lokala mål 
styrs utbildningen av EES-avtal och Socialstyrelsens 
kompetenskrav för sjuksköterskor (e-bil. 5). Generel-
la och institutionsspecifika riktlinjer för rättssäker 
examination (bil. 5) finns tillgängliga på institutio-
nens webbplats. Bedömningar under verksamhets-
förlagda utbildningen (VFU) i sluten-, öppen och 
kommunal vård är baserade på kursplanernas mål och 
särskilt utformade bedömningsunderlag för program-
mets olika nivåer. I ett bedömningssamtal tillsam-
mans med kliniska handledare och lärare reflekterar 
studenten över egna förmågor och resurser, kopplat 
till de mål som ska vara uppfyllda inför mittbedömn-
ing respektive slutbedömning. Sista terminen skriver 
studenterna ett examensarbete och genomför kliniska 
slutexaminationer.

Personalens kompetens och 
möjligheter till kompetensutveckling
Personalstrukturen har de senaste åren förändrats vid 
VHB. Målsättningen är att öka andelen disputerade 
lärare och att lägsta nivå för adjunkter är magister-
kompetens. Vid utgången av 2008 fanns 4 profes-
sorer, 21 lektorer varav 2 med docentkompetens, 46 
adjunkter, 7 doktorander och 20 övriga personal. 
VHB har också 8 kliniskt adjungerade lärare. Under 
perioden 2008-2011 kommer 16 av institutionens 
medarbetare att fylla 65 år vilket medfört att en 
successiv generationsväxling har inletts. Detta har 
föranlett att en strategisk och långsiktig kompetens-
överföring påbörjats. Planering och utvecklingssam-
tal genomförs årligen. Utifrån en dokumenterad 
och kommunicerad kompetensutvecklingsplan har 
adjunkter haft möjlighet att ta ut 10-20 % av sin 
arbetstid för kompetensutveckling, för lektorer har 
siffran varit 30 %, docenter 40 % och för professorer 
50 % för egen forskning och forskningsrelaterade 
aktiviteter.

Ett tjänstefördelnings- och uppföljningssystemet har 
tagits fram vid högskolan i syfte att skapa förbätt-
rade förutsättningar för planering, uppföljning och 
verksamhetsstyrning. Verktyget innebär också ökad 

transparens för medarbetarna då alla har tillgång till 
detta.

Vid VHB finns även en lokal arbetsmiljökommitté 
inrättad sedan 2007. Skyddsombud och fackliga 
företrädare samt arbetsgivarrepresentanter ingår i 
arbetsmiljökommittén. Här sker systematiskt arbet-
smiljöarbete utgående från en beslutad hand-lingsp-
lan. Ett verktyg som arbetsmiljökommittén använder 
är resultatet av den årligen genomförda medarbe-
tarenkäten. Under 2007 framkom brister vad gäller 
det förebyggande hälsoarbetet. Detta ledde till att 
en rad aktiviteter genomfördes med positivt resultat 
vilket avspeglade sig i 2008 års medarbetarenkät.

Lärandemiljö, resurser och stöd till de 
studerande
Institutionen har som mål att skapa kreativa lärande-
miljöer på lärosätet och i de olika vårdverksamheterna 
i syfte att stödja studenternas kunskapsinhämtande 
till ett professionskunnande. De olika kompetensom-
rådena inom programmet kräver övervägda didak-
tiska principer och varierande arbetsformer.

I syfte att kvalitetssäkra relevansen i professionsut-
bildningen genomförs kliniska seminarier förlagda 
till såväl institutionen som vårdverksamheterna. Där 
medverkar såväl lärare, studenter som kliniskt verk-
samma sjuksköterskor. Färdighetsträning av kliniska 
färdigheter sker vid institutionens särskilt utrustade 
metodrum med en standard som råder inom vården. 
Här handleds och examineras studenterna av ad-
jungerade kliniska lärare/sjuksköterskor för att säker-
ställa aktuell praxis. Ytterligare en kvalitetssträvan är 
att institutionen erbjuder samtliga studenter en kurs, 
utöver det obligatoriska utbildningsprogrammet, 
handledning i yrkesmässig växt 7,5 hp. Dessutom 
ingår i det obligatoriska kursinnehållet en kurs i 
informationsvetenskap 7,5 hp. Undervisning sker av 
bibliotekarie från Bibliotek & läranderesurser.

Strategiska kvalitets- och utvecklingsfrågor gällande 
VFU kommuniceras i regional och lokal samver-
kansgrupp med företrädare från vårdverksamheter 
och övriga lärosäten i Västra Götalandsregionen. 
Den centrala kvalitetsutvecklingen för att säker-
ställa excellenta  lärandemiljöer i VFU har VHB 
utvecklat tillsammans med Södra Älvsborgs sjukhus 
och Alingsås kommun genom att inrätta fem ut-
bildningsvårdsavdelningar/enheter (UVA) (e-bil. 6). 
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Kontinuerlig utvärdering sker i en styrgrupp och en 
”utförargrupp”. Ytterligare enheter är under utveck-
ling. Målet är bland annat att på en vårdvetenskaplig 
grund stödja integreringen av teoretiska kunskaper 
med vårdpraxis. Här är reflektionen central i han-
dledningen, som på ett följsamt sätt formas efter 
studenternas erfarenheter och lärandebehov. Kom-
petensen hos handledarna följer en överenskommen 
handledarmodell (e-bil. 7)  På utbildningsvårds-
avdelningarna utvecklas modeller för handledning, 
reflektion, bedömning och examination som står 
förebild för övriga enheter. Där finns kliniska lärare 
anställda av institutionen i en omfattning av 50 % av 
en heltidstjänst. På övriga enheter gör institutionens 
lärare kontaktbesök i syfte att stödja handledare och 
studenter i undervisning och bedömning. Ett viktigt 
led i kvalitetssäkringen av VFU är de handledarträffar 
och handledarkurser som VHB anordnar.

Ett viktigt stöd för studenter är VHBs två studie-
vägledare, en för presumtiva studenter och en för 
studenter i programmet. Studievägledarna presenterar 
sin verksamhet och ansvarsområden på institutionens 
webbplats.

Under 2009 pågår fyra kvalitets- och utvecklings-
projekt:
 
l   Ett viktigt led i kvalitetsutvecklingen av sjuksköter- 
 skeprogrammet är utvecklandet av en arbetsform  
 som säkerställer kontinuitet och tydlig progression  
 mellan kurserna. 
l  Granskning och utveckling av förekommande   
 bedömningsunderlag under de verksamhetsför-  
 lagda studierna i syfte att öka bedömningskvali-
 teten och rättsäkerheten. 
l   Utveckling av modell för klinisk slutexamination. 
l   Utveckling av institutionsgemensamt instrument  
 för kursutvärdering.

Bilagor

Obligatoriska bilagor

1.  Lokala riktlinjer för kvalitetsarbetet vid VHB
2.  VHBs organisations- och beslutningsordning
3a.  Verksamhetsplan för VHB 2008-2011
3b.  Verksamhetsplan för VHB 2009-2012
4.  Verksamhetsberättelse för VHB 2008
5.  Riktlinjer för rättssäker examination VHB

E-bilagor

1.  Ämnesprofil vid VHB
2.  Forskning vid VHB
3.  Institutionshandbok
4.  Tjänstgöringsprinciper
5.  Utbildningsplan
6.  Överenskommelse
7.  Handledarmodell

Bilagorna finns på www.hb.se/wps/portal/svbilagor
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BILAGA V

Bilaga V. 

Allmän studieplan för forskarutbildning  
inom Handel och IT

Denna studieplan träder i kraft när FOU-nämnden fastställt densamma och Högskolan i 
Borås erhållit tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området. 

1. Utbildningens mål

Forskarutbildningens mål är att den studerande ska fördjupa sina kunskaper och färdigheter 
inom Handel och IT samt att göra den studerande väl förberedd för utföra självständiga 
insatser inom forskning och utvecklingsarbete. Målet är att därmed att den studerande 
ska tillgodogöra sig en förmåga att självständigt planlägga och genomföra en kvalificerad 
forskningsinsats samt att presentera och sprida sina forskningsresultat inom och utanför 
akademin. De studerande ska utveckla en god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift både i 
nationella och internationella sammanhang. 

Vidare syftar forskarutbildningen till att bidra till ämnets utveckling genom framställandet av 
en doktorsavhandling. Forskarutbildningen syftar också till att förbereda för yrkesverksamhet 
som självständig forskare eller för kvalificerat arbete avseende utbildning, utredning eller 
utveckling där forskarkompetens är av betydelse. Det innebär att utöver en vetenskaplig 
forskarutbildning så syftar även utbildningen till att förbereda för en professionsinriktad 
yrkesverksamhet. 

För att erhålla doktorsexamen skall den forskarstuderande uppnått 240 högskolepoäng inom 
ämnet Handel och IT samt förvärvat nedanstående angivna kunskaper och färdigheter. I 
övrigt gäller de krav som finns angivna i högskoleförordningen 1.

För doktorsexamen ska den forskarstuderande 

Kunskap och förståelse

• visa brett kunnande inom och en systematisk förståelse av forskningsområdet samt djup 
och aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av forskningsområdet,

•  visa  förtrogenhet  med  vetenskaplig  metodik  i  allmänhet  och  med  det  specifika 
forskningsområdets metoder i synnerhet och

• förvärvat en djup förståelse för samspelet mellan Handel och IT.
Färdighet och förmåga

• visa förmåga till vetenskaplig analys och syntes samt till självständig kritisk granskning 
och bedömning av nya och komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, 

•  visa  förmåga  att  kritiskt,  självständigt,  kreativt  och  med  vetenskaplig  noggrannhet 
identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder 
bedriva forskning och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och att 
granska och värdera sådant arbete,

• med  en  avhandling  visa  sin  förmåga  att  genom  egen  forskning  väsentligt  bidra  till 
kunskapsutvecklingen, 

•  visa  förmåga  att  i  såväl  nationella  som  internationella  sammanhang  muntligt  och 
skriftligt med auktoritet presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i 
dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt,

1 överordnat dokument till denna allmänna studieplan är de generella utbildningsmål som beskrivs i Högskoleförordningen, 
examensordningen, bilaga 2 samt SFS 2006:1053 
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• visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap, 

• visa förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra kvalificerade 
professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande 
och

•  visa  förmåga  att  på  ett  strukturerat  sätt  självständigt  leda,  planera,  genomföra  och 
värdera forskningsprojekt eller andra kvalificerade uppgifter/uppdrag

Värderingsförmåga och förhållningssätt
•  visa  intellektuell  självständighet  och  vetenskaplig  redlighet  samt  förmåga  att  göra 

forskningsetiska bedömningar samt
•  visa  fördjupad  insikt  om  vetenskapens  möjligheter  och  begränsningar,  dess  roll  i 

samhället och människors ansvar för hur den används.

2. Behörighetsvillkor och förkunskapskrav

För att bli antagen till forskarutbildning krävs grundläggande och särskild behörighet. 
Nedan beskrivna behörighetsvillkor och förkunskapskrav för grundläggande och särskild 
behörighet anses även uppfyllda av den som har avlagt motsvarande äldre examen.

2.1 Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet har, enligt Högskoleförordningen 7 kapitel § 39, den som 
1. avlagt en examen på avancerad nivå,
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng 

på avancerad nivå, eller

3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

2.2 Särskild behörighet

Särskild behörighet har sökande med kunskaper motsvarande 90 högskolepoäng i ämnet 
företagsekonomi, informatik eller motsvarande ämne. Sökande skall ha erforderliga 
kunskaper i svenska eller engelska som möjliggör aktivt deltagande i seminarieverksamhet 
och samverkan med forskningsmiljön i övrigt.

3. Antagning och urval

Antagning till forskarutbildningen sker genom särskild utlysning. Bedömningskriterier för 
behöriga sökande är bland annat den sökandes förmåga tillgodogöra sig en forskarutbildning 
och att utveckla en god vetenskaplig förmåga. Detta innebär en bedömning av i första hand 
egenskaper som kreativitet, analytisk skärpa, skriftlig och annan kommunikativ förmåga, 
självständighet och initiativkraft, integritet, samarbetsförmåga, arbetskapacitet och 
uthållighet. 

Vid bedömning av den sökandes lämplighet läggs särskild vikt vid inskickade akademiska 
arbeten (uppsatser). I övrigt bedöms den kortfattade avhandlingsplan som den sökande har 
uppmanats att skicka. 

4. Utbildningens innehåll, uppläggning och uppföljning

Doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng. Utbildningen består av kurser, 
seminarieverksamhet och eget forskningsarbete. Dessa aktiviteter syftar till att stödja den 
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studerandes arbete med att författa en vetenskaplig avhandling. Den studerande förväntas 
påbörja det vetenskapliga arbetet under första studieåret och parallellt bedriva studier inom 
ramen för kurser. 

Utbildningen för doktorsexamen består av en kursdel på 90 högskolepoäng och en 
avhandlingsdel på 150 högskolepoäng. Undervisning i forskarutbildning sker huvudsakligen 
i form av föreläsningar, seminarier och handledning. Den studerande förväntas att aktivt 
delta i vetenskapliga aktiviteter. Del av utbildningen kan genomföras vid annat nationellt 
eller internationellt lärosäte. Till exempel kan den studerande ges möjlighet att delta i 
undervisning och kunskapsprov vid annan fakultet eller annat lärosäte.

4.1 Insatser för att säkerställa avhandlingsarbetets progression och kvalitet

Särskilda insatser för att säkerställa avhandlingsarbetets kvalitet och progression kommer 
utföras löpande. Exempel på sådana insatser är ordinarie forskarseminarier där den studerande 
ges möjlighet att presentera resultat och få dessa belysta och kommenterade av övriga kollegiet. 
Dessutom ska avhandlingsarbetet behandlas vid särskilda forskningsseminarier vid minst tre 
tillfällen. Ett planeringsseminarium där en bedömning av avhandlingsprojektets inriktning 
och design granskas. Ett så kallat halvvägsseminarium (50 % av forskarutbildningen 
genomförd) och ett slutseminarium där ett i princip komplett manus ska bedömas. Utöver 
dessa insatser finns en kursdel som avser att stödja avhandlingsarbetets progression (se 
avsnitt 4.2)

4.2 Avhandlingsarbete

Avhandlingsarbetet syftar till att den studerande ska författa en vetenskaplig avhandling. 
För doktorsexamen omfattar avhandlingen 150 högskolepoäng. Avhandlingen baseras 
på ett självständigt arbete. Avhandlingens syfte och forskningsfråga bestäms tillsammans 
med handledare. Handledning beskrivs i avsnitt 5. Planering och uppföljning av 
avhandlingsprocessen dokumenteras i en individuell studieplan (se avsnitt 6). En plan 
för avhandlingen samt delresultat ska löpande presenteras, granskas och diskuteras på 
seminarium. 

Doktorsavhandling kan utgöras av en monografi eller sammanläggningsavhandling. 
Monografin utformas som ett enhetligt sammanhängande vetenskapligt verk. 
Sammanläggningsavhandlingen utformas som ett sammanhängande verk bestående av en 
kortfattad ramberättelse och artiklar. Ramberättelsen ska redogöra för respektive artikelns 
roll i en helhet samt visa hur artiklarna hänger samman. Artiklarna ska vara publicerade vid 
eller accepterade till vetenskapliga konferenser eller tidskrifter som tillämpar peer-review. 
Vid sammanläggningsavhandling ska den studerandes bidrag kunna särskiljas. Avhandlingen 
ska vara skriven på engelska eller svenska.

Doktorsavhandlingen skall försvaras vid en offentlig disputation. Regler om förfarandet vid 
disputation anges i Högskoleförordningen (1993:100) § 33-35. Utöver dessa tillkommer 
lokala tillämpningsbestämmelser som fastställts av högskolans styrelse (se bilaga X Riktlinjer 
för disputationsaktens genomförande). Doktorsavhandlingen bedöms av en betygsnämnd. 
Vid betygssättning tas hänsyn både till avhandlingens innehåll och till försvaret av 
avhandlingen. Avhandlingen skall bedömas med något av betygen godkänd eller underkänd.

4.3 Kurser

För doktorsexamen krävs kurser motsvarande 90 högskolepoäng. 45 högskolepoäng av dessa 
90 högskolepoäng utgör obligatoriska kurser och resterande 45 högskolepoäng utgör valbara 
kurser. De obligatoriska kurserna syftar till att generellt stödja den forskarstuderandes 
vetenskapsteoretiska och metodmässiga kunnande samt bredda och fördjupa den 
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forskarstuderandes kunnande inom Handel och IT. Obligatoriska vetenskapsteoretiska 
kurser och metodkurser kurser är: Vetenskapsteori, Kvalitativa metoder, Kvantitativa 
metoder, Vetenskapligt skrivande samt forskningsetik. Obligatoriska kurser inom 
området Handel och IT är: Framtidens e-handel, Affärssystem, Service Science samt 
Konsumtionsmönster på internet.

De valbara kurserna syftar till att specifikt stödja den forskarstuderandes avhandlingsprocess. 
Valbara kurser fastställs i samråd mellan forskarstuderande och huvudhandledare. Fastställda 
kurser ska framgå i den individuella studieplanen. 

5. Handledning

Den studerande har rätt till handledning motsvarande fyra års heltidsstudier. För varje 
studerande utses minst två handledare. En av handledare fungerar som huvudhandledare 
och övrig(a) handledare kallas för biträdande handledare. Huvudhandledare ska vara 
anställd vid Högskolan i Borås och lägst inneha docentkompetens. Biträdande handledare 
ska vara anställd vid eller adjungerad till Högskolan i Borås. Biträdande handledare ska ha 
avlagt doktorsexamen. En forskarstuderande som begär att få byta handledare ska ha ges 
möjlighet till det.

6. Individuell studieplan

For varje forskarstuderande ska det upprättas en individuell studieplan i samband 
med antagningen till forskarutbildningen. Planen upprättas av forskarstuderande 
och huvudhandledare tillsammans.  Planen skall följas upp minst en gång per år. I 
planen ska det framgå: avhandlingsämne, handledare, avsedd examen, studietakt, 
eventuell institutionstjänstgöring, planerade kurser, planerade handledningsinsatser, 
avhandlingsarbetets progression samt finansiering och tidplan. 

7. Examen

För godkänd doktorsexamen krävs godkänd doktorsavhandling samt godkända 
forskarutbildningskurser (minst 90 högskolepoäng). Doktorsexamen benämns filosofie 
doktor i Handel och IT. Examensbevis ansöks av doktoranden och utfärdas av Högskolan i 
Borås efter ansökan till examensenheten (se bilaga X Lokal Examensordning).  
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JENS ALLWOOD CV
PrOfESSOr LiNgViStik 100%

Doctoral degree: 
Ph.D. in General linguistics 1976 ”Linguistic Communication as Action and Coo-
peration”, University of Gothenburg

Qualification as associate professor:
Docent 1980

Current position
Professor General Linguistics, University of Gothenburg: Full professor sicne 1986 
(Acting professor from 1983), Director of interdisciplinary center SCCIIL (SSK-
KII) which offers

Previous positions and periods of appointment:  
Lecturer,1976-80
Docent, 1980-83
Professor 1983-86 (acting)

Distinctions
Member of the ”Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg”
Nominated as one of three finalists for ”Kunskapspriset”
Number of people awarded doctorates for whom the main applicant has been a su-
pervisor

Main tutor of 21 completed and Ph.D. theses:
Pierre Javanaud 1981, Sven Strömqvist 1984, Elisabeth Ahlsén 1985, Sally Boyd 
1985, Richard Hirsch 1989, Sören Sjöström 1990, Anders Eriksson 1991, Anders-
Börje Andersson 1992, Joakim Nivre 1992, Kaarlo Voionmaa 1993, Mats Dahllöf 
1995, Torbjörn Lager 1995, Karl Erland Gadelii 1997, Kerstin Nelfelt 1998, Åsa 
Abelin 1999, Bilyana Martinovsky 2000, Åsa Wengelin 2002, Ylva Hård af Seger-
stad 2002, Jean-Michel Saury 2004, Magnus Gunnarsson 2006, Nataliya Berbyuk 
Lindström 2008.

National and international assignments of importance
External Examiner: University of Malaya, Kuala Lumpur, 1990–95, 95–98.
Guest Professor: University of Texas, Austin, Spring term 2000, Fall 2001
Scientific Journals (editorial board): 
Journal of Pragmatics, 1976 
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Journal of Semantics, 1982–88
Linguistics, 1976–85
Systems Research, 1984–
Language and Context, 1986–
Pragmatics and Cognition, 1991–
Journal of Modern Languages, 1995–

Editor in Chief: 
Journal of Interculural Communication, 2000–

Memberships in societies 
1.  Nordic Association of Linguistics (NAL). Chairman, 1987–90; 1990–93.  
2.  Linguistics Society of America
3.  Societas Linguistica Europeica
4.  AILA
5.  Society of General Systems
6.  European Psycholinguistics Society.  Co-founder
7.  Association for cultural contact and intercultural communication (KIK) –   
 – Chairman 1983–88
8.  Royal Academy of Science, 1988–
9.  Nordic Network for Intercultural Communication (NIC),  Co-founder,  
 member of Steering Commitee, 1994– 
10. Gothenburg Author’s Society 1996–
11. SIGdial , SAC 1997–1999

Qualifications with respect to collaboration and communication of research findings
Centers and Institutes: 
1.  Center for studies on cultural contacts and international migration (KIM) –  
 Co-founder, Chairman(1977–1988)
2.  Immigrant Institute, Borås. Chairman 1988 –
3.  SSKKII Interdisciplinary Center (for studies of Language,     
 Semantics,Cognition, Communication, Interaction and Information),  
 Cofounder, Director 1990–
4.  Göteborg International Institute Foundation, Chairman, 1995–
5.  Center for Studies of International Working Life (IAS). Cofounder, member  
 of Steering Commitee, 1994–  
6.  Göteborg University Center for Studies of East and South East Asia
     (GESEAS), Cofounder, member of Steering Commitee, 1994

Examples of international cooperation:
University of Texas at Austin, University of Malaya, Kuala Lumpur, Katholic 
University of Brabant, Tilburg, Copenhagen Business School, Uiversity of South 
Africa, Pretoria
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Externally funded research projects: 
1. Logical Grammar, research assistant (HSFR)
2. Anthropological Linguistics, Director (HSFR)
3. Natural Resources in a Cultural Perspective, Co-director (FRN)
4.  Ecology of Adult Language Acquisition, Co-director (FRN)
5. Aphasia and Spoken Interaction, Director (FRN; HSFR)
6. Better Terminal Use, Director (IBM)
7. Linguistic Situation of Deaf Children,Director (W&MLundgren) 
8. Text Comprehension, Co-director (Valand)
9. Understanding Attitudes, Workplace Communication Director (Work  
 environment fund.)
10. Work -place Communication, Director (DEIFO)
11. Patient-Doctor Communication, Director (Apotekarsocieten)
12. Semantics and Spoken Interaction, Director (HSFR)
13. Cultural Models of Conflict and Conflict Resolution, Codirector (SAREC)
14. A Pragmatic Language Understanding System, National Co- director  
 (ESPRIT)
15. Trust as a resource in achieving rationality , Codirector (RJ)
16. Social Activity and Spoken Language, Director (RJ)
17. Databases for Communication and Cooperation, Codirector  (AMFO)
18. Intelligent Instruments for Information, Codirector (NUTEK)
19. Information Visualization and Exploration Systems, Director (NUTEK)
20. Rootlex, Director (NUTEK)
21. TREE, Codirector, (Language Engineering, EU)
22. VISAT, Director, (FRN)
23. Interactive Narratives, Director, (HSFR) 
24. A Platform for Multimodal Spoken Language Corpora, Director (NUTEK,   
 HSFR) 
25. Cultural Variation and Communication Technology, Director (KFB)
26. NORDTALK, Director (NORFA) 
27. SWEDANE, Director (NORFA) 
28. Spoken language corpora for the 9 official African languages of South Africa,  
 Codir. (Sida/Sarec)
29. Foreign Doctors in Swedish health care, director (FAS)
30. EIW, National director, (Leonardo)
31. Nelralec, National director, (EU)
32. Embodied feedback, director (VR)
33.  Linguistic Survey of Nepal, director (VR)
34. NOMCO, Director, (Nordcorp, NoS-H)
35. Häst och Hälsa, Director, Västra Götalandsregionen
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BJÖrN BrOrStrÖM CV
PrOfESSOr fÖrEtAgSEkONOMi 100%

Examina
•  Studentexamen, Uddevalla, 1972
•  Ekonomexamen, Göteborgs universitet, 1977
•  Ekonomie doktor, Göteborgs universitet, 1982 
•  Docent i företagsekonomi, Göteborgs universitet, 1989

Anställningar
•  Forskningsassistent, forskarassistent, vik universitetslektor, Företagsekonomiska 

institutionen, Göteborgs uni-versitet, 1977-1989
•  Universitetslektor,  Företagsekonomiska  institutionen,  Göteborgs  universitet, 

1989-1996
•  Föreståndare, Kommunforskning i Västsverige, 1989-1996
•  Professor, Göteborgs universitet med placering vid Förvaltningshögskolan, 1996-

2007
•  Prefekt, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet, 2000-2006 
•  Biträdande koordinator för Vårdalinstitutet vid Göteborgs och Lunds universitet 

jan–april, 2002 
•  Föreståndare  och  programansvarig,  Kommunforskning  i  Västsverige  (20  %), 

2003-
•  Prorektor, Högskolan i Borås, nov 2006 – 
•  Professor, Högskolan i Borås, sept 2007-

Uppdrag som handledare, ledamot i betygsnämnder samt sakkunnig
Handledaruppdrag för doktorsexamen
Huvudhandledare
1. Viveka Nilsson, ”Empati och distans” Förvaltningshögskolan, Göteborgs univer-

sitet, 1999
2. Sven Siverbo, ”Reformer och regler. Om att spara och förändra i offentliga organi-

sationer”, Förvaltningshög-skolan, Göteborgs universitet, 2001 
3. Stellan Malmer, ”Ett pris blir till. Om förklaringar av kommunala avgifter och 

taxor”. Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet, 2003 
4. Glenn Fihn, ”Normer och reformer”, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universi-

tet, 2005 
5. Nomie Eriksson, ”Friska vindar i sjukvården. Stöd och hinder vid förändringar i 

professionella organisationer”, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet, 2005 
6. Eric Carlström, ”I skuggan av ädel – integrering i kommunal vård och omsorg”, 

Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet, 2005 
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7. Gustaf Kastberg, ”Kundvalsmodeller. En studie av marknadsskapare och markna-
der i kommuner och lands-ting”, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet, 
2005 

8. Tobias Johansson, ”Förvaltningens gräns mot marknaden. Om mekanismer bak-
om och effekter av kommunernas marknadsutnyttjande” Förvaltningshögskolan, 
Göteborgs universitet, 2006 

9. Johan Berlin, ”Beställarstyrning av hälso- och sjukvården – Om människor, mar-
ginaler och miljoner”. Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet, 2006 

10. Leif Anjou, ”Politisk styrning av kommunal tjänsteproduktion i egen regi”, Fö-
retagsekonomiska institutionen, Göteborgs universitet, 2008

Biträdande handledare 
1. Håkan Bohlin ”Aktieägarna och årsredovisningen”. Företagsekonomiska institu-

tionen, Göteborgs universitet, 1987
2. Stefan Schiller ”Redovisningssystem – användning och utformning”. Företags-

ekonomiska institutionen, Göte-borgs universitet, 1987
3. Rolf Solli, ”Ekonomi för dem som gör något”. Företagsekonomiska institutionen, 

Göteborgs universitet, 1991
4. Staffan Johansson, ”Verksamhetsbedömning i mjuka organisationer”. Företags-

ekonomiska institutionen, Göte-borgs universitet, 1995
5. Pär Falkman, ”Statlig redovisning”. Förvaltningshögskolan, Göteborgs universi-

tet 1998
6. Stefan Pauli, ”Betalningsflödesrapportering”. Förvaltningshögskolan, Göteborgs 

universitet 1999

Huvudhandledaruppdrag för licentiatexamen 
1.  Mats Hugosson 1989
2.  Lennart Jansson 1995
3.  Viveka Nilsson 1995
4.  Glenn Fihn 1995
5.  Stellan Malmer 1995
6.  Sven Siverbo 1998
7.  Katarina Orrbeck 1999
8.  Ylva Mühlenbock 1999
9.  Bo Hallin 2000
10. Nomie Eriksson 2001
11. Conny Pettersson 2002
12. Leif Anjou 2003
13. Tobias Johansson 2004

Fakultetsopponent
1. Anders Hytter, ”Den idémässiga dimensionen”. Doktorsavhandling vid Lunds 

universitet i mars 1991 
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2. Erik Bergquist, ”Belöningar och prestationer i offentlig verksamhet”. Doktorsav-
handling vid Stockholms universitet i september 1994

3. Maria Blomgren, ”Pengarna eller livet”. Doktorsavhandling vid Uppsala universi-
tet i november 1999 

4. Åge Johnsen, ”Performance Measurement in Local Government”. Avhandling 
för doktorsgrad vid Norges Handelshögskola i Bergen i februari 2000 

5. Ulrika Wallén, ”Effektivitet i grundskolan i anslutning till stadsdelsnämndsrefor-
men”, Handelshögskolan i Stockholm i september, 2003

6. Roland Almqvist,”Icons of New Public Management”. Doktorsavhandling vid 
Stockholms universitet i april 2004

7. Fredrika Wiesel, ”Kundorientering och ekonomistyrning i offentlig sektor”. Dok-
torsavhandling vid Stockholms universitet, 2009

8. Pete Demediuk, ”The form and function of local government community engage-
ment initiative – Swedish Case Studies”, Professionsavhandling, Victoria Univer-
sity Melbourne, skriftlig bedömning, 2010 

Betygsnämnder, ledamot och ordförande vid disputationer
1.  Anders Grönlund, ”Lokal ekonomi”. Företagsekonomiska institutionen, Göte- 

 borgs universitet, 1989
2.  Rolf Solli, ”Ekonomi för dem som gör något”. Företagsekonomiska institutio- 

 nen, Göteborgs universitet, 1991
3.  Staffan Johansson, ”Verksamhetsbedömning i mjuka organisationer”. Företags- 

 ekonomiska institutionen, Göteborgs universitet, 1995
4.  Alf Sundin, ”Självstyrelsens paradoxer”. Statsvetenskapliga institutionen Göte- 

 borgs universitet, 1997
5.  Ulf Ramberg, ”Utformning och användning av kommunala verksamhetsmått”,  

 Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet, 1997
6.  Tomas Blomquist och Johann Packendorff, ”Ekonomisk styrning för föränd- 

 ring”. Företagsekonomiska institu-tionen, Umeå universitet, 1998
7.  Grétar Thór Eythórsson, ”Kommunindelningspolitik i Island”. Statsvetenskap- 

 liga institutionen, Göteborgs universitet, 1998
8.  Pär Falkman, ”Statlig redovisning”. Förvaltningshögskolan, Göteborgs univer- 

 sitet, 1998, ordförande
9.  Stefan Pauli, ”Betalningsflödesrapportering”, Förvaltningshögskolan, Göteborgs  

 universitet, 1999, ordförande
10. Viveka Nilsson, ”Empati och distans” Förvaltningshögskolan, Göteborgs uni- 

 versitet, 1999, ordförande
11. Gunnar Wahlström, ”Nya förutsättningar för reglering av externredovisning”,  

 Företagsekonomiska institutionen, Göteborgs universitet, 2000
12. Ewa Wickström ”Projekt och produktiv kommunikation”, Företagsekonomis- 

 ka institutionen, Göteborgs universitet, 2001
13. Anna Cregård, ”Förvaltningschefers styrning. En studie av praktik och repre- 

 sentation i skolans värld”, Förvalt-ningshögskolan Göteborgs universitet, 2001  
 (ordförande)
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14. Sven Siverbo, ”Reformer och regler. Om att spara och förändra i offentliga orga- 
 nisationer”, Förvaltningshög-skolan Göteborgs universitet, 2001 (ordförande)

15. Gudrun Baldvinsdottir, Management Accounting and the Institutionalisation  
 of Trust, Företagsekonomiska institutionen, Göteborgs universitet, 2001

16. Per Skålén, Kvalitetsidén möter praktiken – institutionalisering, meningsska- 
 pande och organisationskultur, Karl-stads universitet, 2002

17. Carina Löfström, ”Hur posten blev ett företag. Om reformer och översätt- 
 ning”, Företagsekonomiska institutio-nen, Göteborgs universitet, 2003

18. Annika Svensson, ”Samtala både länge och väl. Deliberativ demokrati i tre för- 
 äldrakooperativ och dess effekter på deltagarna”, Förvaltningshögskolan, Göte- 
 borgs universitet, 2003

19. Stellan Malmer, ”Ett pris blir till. Om förklaringar till kommunala avgifter och  
 taxor”, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet, 2003 (ordförande)

20. Jenny Palm, ”Makten över energin – policyprocesser i två kommuner 1997– 
 –2001”. Linköpings universitet, 2004

21. Eva Johansson, ”Åtagande och återberättelse. En studie av styrelsens arbete i  
 fyra bostadsbolag”, Företagseko-nomiska institutionen, Göteborgs universitet,  
 2004

22. Glenn Fihn, ”Normer och reformer”, Förvaltningshögskolan, Göteborgs uni- 
 versitet, 2005 (ordförande)

23. Eva-Lisa Hultberg, “Co-financed collaboration between welfare services – Ef- 
 fects on staff and patients with musculosketal disorders”, Sahlgrenska akade- 
 min, Göteborgs universitet, 2005

24. Nomie Eriksson, ”Friska vindar i sjukvården. Stöd och hinder vid förändringar  
 i professionella organisationer”, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet  
 2005 (ordförande)

25. Eric Carlström, ”I skuggan av ädel – integrering i kommunal vård och omsorg”,  
 Förvaltningshögskolan, Göte-borgs universitet 2005 (ordförande)

26. Gustaf Kastberg, ”Kundvalsmodeller. En studie av marknadsskapare och mark- 
 nader i kommuner och lands-ting”, Förvaltningshögskolan, Göteborgs univer- 
 sitet 2005 (ordförande)

27. Karolina Andersson, “Swedish Pharmaceutical Benefit Reforms – Analyses of  
 implemenatation, pharmaceutical sales patterns and expenditures”, Sahlgren- 
 ska Akademin, 2006

28. Tobias Johansson, ”Förvaltningens gräns mot marknaden. Om mekanismer  
 bakom och effekter av kommuner-nas marknadsutnyttjande” Förvaltningshög 
 skolan, Göteborgs universitet, 2006 (ordförande)

29. Johan Berlin, ”Beställarstyrning av hälso- och sjukvården – Om människor, 
 marginaler och miljoner”. Förvalt-ningshögskolan, Göteborgs universitet,  
 2006 (ordförande)

30. Fauziah Rabbani, ”Balanced Scorecard in Low Income Countries” Skriftlig  
 bedömning, Karolinska institutet, 2009

31. Nasrine Olsson, Taken for granted : the construction of order in the process of  
 library management system decision making, 2010
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Sakkunniguppdrag
1.  Sakkunnig på adjunktstjänst vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet  

 1991
2.  Sakkunnig på högskolelektorat vid Högskolan i Ronneby/Karlskrona, 1993
3.  Sakkunnig på lektorat vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet, 1996
4.  Utvärdering av Centrum för Kommunstrategiska Studier (CKS), Linköpings  

 universitet, 1999
5.  Utvärdering av Förvaltningsprogrammet vid Erasmusuniversitet i Rotterdam,  

 2002
6.  Utlåtande över ansökan till oavlönad docent vid Stockholms universitet, 2002
7.  Sakkunnig på lektorat vid Karlstads universitet, 2002
8.  Utlåtande över ansökan till oavlönad docent vid Karlstads universitet, 2003
9.  Sakkunnig på lektorat vid Högskolan i Trollhättan/Uddevalla, 2003
10. Utlåtande över ansökan till oavlönad docent vid Växjö universitet, 2004
11. Utlåtande befordran till universitetslektor vid statvetenskapliga institutionen,  

 Göteborgs universitet, 2004
12. Utvärdering av förvaltningsprogrammet i Leuven, 2005
13. Utvärdering av förvaltningsprogrammet Twente, 2006
14. Utlåtande över ansökan till oavlönad docent vid Uppsala universitet, 2007
15. Utlåtande över ansökan till oavlönad docent vid Högskolan i Halmstad, 2008
16. Utlåtande över ansökan om befordran till professor vid Växjö universitet, 2009
17. Utlåtande över ansökan till oavlönad docent vid Stockholms universitet, 2010 

Vetenskapliga konferenser 1996-
1.  Accounting in Public Sector, Edinburgh, 1996
2.  Accounting, Auditing and Management in Public Sector, Stockholm 1996
3.  Företagsekonomiska ämneskonferensen, Bodö1997 (paper och presentation)
4.  ”Managing the Big City”, Göteborg1997, seminarieordförande
5.  Accounting in Public Sector, Edinburgh, 1997 (paper och presentation)
6.  Seminarium vid kommunvetenskapliga institutionen, Tammerfors 1998 (pre- 

 sentation)
7.  Företagsekonomiska ämneskonferensen, Helsingfors 1999 (paper och presenta- 

 tion)
8.  Government Financial Officers Association årliga konferens, Nashvill 1999
9.  Western Decision Sciences Institute, Maui 2000 (paper och presentation)
10. Företagsekonomiska ämneskonferensen (hälso- och sjukvårdstema), Uppsala  

 2001, (paper, presentation och seminarieordförande,)
11. Accounting in Public Sector, Edinburgh, 2001 (paper och presentation)
12. Problematisering av utvärderingssamhället, konferens i Göteborg i samband  

 med Kvalitetsmässan, 2001 (välkomstanförande och seminarieordförande) 
13. European Association for Evolutionary Economics – konferens, Aix en Proven- 

 ce, 2003
14. Företagsekonomiska ämneskonferensen (hälso- och sjukvårdstema) Rejkavik,  

 2003 (temaarrangör och seminarieordförande)
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15. Problematisering av utvärderingssamhället, konferens i Göteborg i samband  
 med Kvalitetsmässan, 2003 (arrangör och välkomstanförande)

16. Företagsekonomiska ämneskonferensen i Ålborg, 2005
17. Kommunforskningskonferens i Alvesta, 2005, arrangör och ordförande under  

 konferensen
18. Kvalitetsmässan i Göteborg, 2007 och särskilt Göteborg Public Management  

 Seminar
19. Kommunforskningskonferens i Alvesta, 2008, arrangör och ordförande under  

 konferensen
20. Design for Prosperity, workshop Högskolan i Borås, 2009, (ordförande)
21. Accounting in Public Sector, Edinburgh, 2009 (paper och presentation)

Utöver det ovan redovisade ska också nämnas att jag varit huvudansvarig för pla-
nering och genomförande av För-valtningshögskolans dag som genomförs årligen 
sedan 2001 fram till och med 2006. Jag har också med undantag av några enskilda 
år varit huvudansvarig för planering och genomförande av KFi-dagen som genom-
förs årligen sedan 1989. Dessa aktiviteter är också uttryck för samverkansambitio-
ner. Vid Högskolan i Borås har jag bland annat ansva-ret för genomförandet av den 
så kallade HB-dagen där forskningsverksamheten redovisas för en bredare publik

Utbildning – kursansvar, varierande omfattning
•  Redovisning och budgetering, 5 p, Företagsekonomi, A-nivå
•  Offentlig redovisning, 5p, Företagsekonomi, C-nivå
•  Examensarbete, 10 p, Företagsekonomi, C-nivå
•  Förvaltningsekonomi, 5p ,Förvaltningshögskolan, basblocket
•  Extern redovisning, 10 p, Förvaltningshögskolan, fortsättningsnivå
•  Redovisningsteori och finansiell bedömning, 5p, Förvaltningshögskolan, fördjup-

ningsnivå
•  Samhällsvetenskaplig metod, 5 p,  Förvaltningshögskolan, fördjupningsnivå
•  Examensarbete, 20 p, Förvaltningshögskolan, fördjupningsnivå 
•  Människan i systemet, 5p, Företagsekonomi, forskarutbildning
•  Redovisningens utvecklingslinjer, 5p, Förvaltningshögskolan forskarutbildning
•  Omvärld  och  ekonomisk  utveckling,  5p,  Förvaltningshögskolan,  forskarutbild-

ningen
•  Institutionell teori, 5 p, Förvaltningshögskolan, forskarutbildningen
•  Problemformulering och forskningsmetod inom samhällsvetenskapen, 10 p, För-

valtningshögskolan, fors-karutbildningen

Uppdrag i styrelser och kommittéer (ett urval av aktuella och tidigare uppdrag)
Två forskningsrelaterade uppdrag är:
•  Redaktör för tidskriften ”Kommunal Ekonomi och Politik” 1996–2009
•  Redaktör för rapporterserien ”Vetenskap för profession” 2007–
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Som prorektor vid Högskolan i Borås är jag ställföreträdare för rektor, vilket inne-
bär ett flertal olika uppdrag. Jag är adjungerad i styrelsen och ledamot i ledningsrå-
det och var ordförande under läsåret 2007/2008. Jag arbetar aktivt med högskolans 
strategi- och profileringsarbete och leder bland annat arbetet med framtagning av 
budgetunderlaget till regeringen. Jag är ordförande i Forum forskning, vilket bland 
annat innebär att jag leder arbetet med våra ansök-ningar om examensrättigheter på 
forskarnivå. Jag är också sedan höstterminen 2009 ordförande i Forum utbildning 
och därigenom ansvarig för utveckling av utbildning på grundläggande och avance-
rad nivå.

Några övriga uppdrag: 
•  Kvalitetsrådet Högskolan i Borås, ordförande, 2007–
•  Styrgrupp för forskningsprojektet Smarta textilier, 2008
•  Styrgrupp forskningskonsortiet Waste Refinery, 2007–
•  Styrgruppen för FoU Sjuhärad, 2009–
•  Styrelsen för Kommunforskning i Västsverige, 2001–

Några tidigare uppdrag
•  Prefekt Förvaltningshögskolan, 2000–2006
•  Institutionsstyrelsen, Förvaltningshögskolan, ordförande 2000–2006
•  Rådet  för  förstärkt  förvaltningsforskning  och  mer  kvalificerad  förvaltnings- 
 utbildning i Västsverige, föredragande 1996–2006
•  Lärarförslagsnämnden vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, 1999–2002, 2006 
•  Docenturnämnd vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, 1999–2002
•  Ledamot av fakultetsrådet vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, 2001-2003
•  Programnämnden för Folkhälsovetenskap inom Sahlgrenska akademin, 2001– 
 2006
•  Styrgruppen för Idrottshögskolan vid Göteborgs universitet, 2004–
•  Arbetsgrupp för utbildningsstruktur och organisation vid Samhällsvetenskapliga 
  fakulteten, Profilgruppen, 2000–2001 
•  Arbetsgrupp för anställningsbenämningar vid Samhällsvetenskapliga fakulteten,  
 oktober 2000–2001
•  Styrgruppen för PA/HR-system vid Göteborgs universitet, 2002–2006
•  Styrgruppen för nytt ekonomistödsystem (NEKST) vid Göteborgs universitet,  
 2003–2006
•  Styrgruppen för nytt resurs- och kostnadsfördelningssystem vid Göteborgs uni- 
 versitet 2004–2005
•  Förvaltningsgruppen för datalager vid Göteborgs universitet, ordförande, 2006
•  Styrgruppen för utvärdering av Västra Götaland 1998–2004
•  Styrgruppen för ledarutbildningar inom Västra Götalandsregionen, 2000–2006
•  Styrgruppen för demokratiforum i Göteborgsregionen, 1996–2003
•  Styrgruppen för Kvalitetsmässan i Göteborg 1994–2006
•  Rådet för Kommunal redovisning, expertgruppen, 1997–2003
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•  Espira Tillväxt AB, ledamot 2008–2009
•  EAPAA  (European  Association  for  Public  Administration  Accreditation),  
 Accreditation Committee (uppdraget är att bedöma utbildningar i offentlig ad- 
 ministration i Europa), 2002–2010
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OLOf BrUNNiNgE CV
Ek Dr, LEktOr fÖrEtAgSEkONOMi 100% (DOCENt)

Nuvarande anställning
Universitetslektor i företagsekonomi (management), 100% 

Examina
1998 Ek Mag i Företagsekonomi
2005 Ek Dr i Företagsekonomi

Pedagogiska meriter
1998– Lärare vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping, grund- och 
 avancerad nivå
2000–2008 Extern lärare vid Stockhom School of Economics in Riga, grund- och  
 avancerad nivå
2005  Ansvarig för benchmarkingprojekt avseende magisteruppsatsproces- 
 ser vid Internationella Han-delshögskolan i Jönköping, Linköpings  
 Universitet och Handelshögskolan i Stockholm
2005–2007 Programledare Master of Entrepreneurial Management Programe, In- 
 ternationella Handelshögsko-lan i Jönköping 2009 
2007–2009 Studierektor sektionen Entrepreneurship, Marketing & Manag- 
 ement, Internationella Handelshög-skolan i Jönköping
2008–2009 Extern lärare vid Groupe ESSCA/Angers, avancerad nivå
2008– Extern lärare vi Steinebeis Universität Berlin, avancerad nivå
2010– Biträdande handledare för Naveed Akhter, Internationella Handels- 
 högskolan i Jönköping
2010–  Ansvarig för organisering av rekryteringsprocessen för nya doktoran- 
 der vid sektionen Entrepreur-ship, Strategy, Organization & Leader- 
 ship vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping
2011– Lärare på forskarutbildningskurs ”Introduction to Academic Work,  
 7,5hp”, Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Akademiska uppdrag
2006 Reviewer, Scandinavian Journal of Management (1 manuskript)
2006–2010 Reviewer, Small Business Economics (3 manuskript)
2007 Reviewer, Corporate Reputation Review (1 manuskript)
2007 Reviewer, Entrepreneurship & Regional Development (1 manuskript)
2007 Reviewer, European International Business Association Conference  
 (2 paper)
2007 Reviewer, European Academy of Management Conference (2 paper)
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2008–2011 Reviewer, Journal of Organizational Change Management (2 manu- 
 skript)
2009 Reviewer, International Small Business Journal (1 manuskript)
2009–2011 Reviewer, Management Research Review (2 manuskript) 
2009 Opponent, Kaisa Lunds doktorsavhandling, mellanlägesseminarium,  
 Växjö Universitet 
2009 Reviewer, Industrial and Corporate Change (1 manuskript)
2010 Reviewer, Social Sciences and Humanities Research Council of  
 Canada (1 projektansökan)
2010 Opponent, Linda Höglunds doktorsavhandling, mellanlägessemi- 
 narium, Örebro Universitet
2011 Opponent, Kaisa Lunds doktorsavhandling, slutseminarium, Linné- 
 universitetet
2011 Utlåtande över ansökan till “tenure and promotion to Associate Pro- 
 fessor” vid University of Alberta/Augustana, Canada
2011 Reviewer, Long Range Planning (1 manuskript)
2011 Reviewer, Family Business Strategy (2 manuskript) 
2011 Reviewer, M@n@gement (1 manuskript)
2011 Reviewer, Journal of Small Business Management (1 manuskript)
2011 Reviewer, Journal of Business Governance and Ethics (1 manuskript)

Övriga uppdrag
2009–2011 Ledamot, SACO-S-föreningens styrelse, Internationella Handels-  
 högskolan i Jönköping
2010–2011 Huvudskyddsombud, Internationella Handelshögskolan i Jönköping
 Forskningsprojekt
2005–2009 Tillväxtföretages strategi, organisering och entreprenörskap (projekt- 
 deltagare). Finansierat av Han-delsbankens Forskningsstiftelser.
2010– Leda med värderingar (projektdeltagare). Finansierat av Söderbergs- 
 stiftelserna.

Medlem i nätverk/kollegium/sammanslutning etc
2011– Académie de l’Entrepreneuriat et de l’Innovation, Groupe Théma- 
 tique Entrepreneuriat International
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StEfAN CrONHOLM CV
PrOfESSOr iNfOrMAtik, 100%

Nuvarande anställning
Professor i informatik, 100%

Examina
1998  PhD in Information Systems Development, Linköping University
1994  Licentiate of Philosophy in Information Systems Development, Lin- 
 köping University
1990  Bachelor of Science in Information Systems Analysis, Linköping Uni- 
 versity

Pedagogiska meriter
kurser
2003  Universitetspedagogik, steg 3b, Linköpings universitet
1999  Forskarhandledarutbildning, Linköpings universitet
1992  Pedagogisk handledning av studenter, Linköpings universitet
1991  Pedagogisk introduktionskurs för undervisare, Linköpings universitet

Handledning
Huvudhandledare
• Hannes Göbel, 2010–
• Dan Fristedt, 2008–
• Hanna Broberg, 2007–2009 (PhD 2009)
• Göran Hultgren, 2004–2007, (PhD 2007)

Bihandledare
• Hanna Broberg, 2005–2006, (Lic. thesis 2006)
• Fredrik Karlsson, 2003–2005, (PhD 2005)
• Emma Eliasson, 2001–2003, (Lic. thesis 2003)
• Stefan Holgersson, 2000–2003, (Lic. thesis 2003)
• Anders Hjalmarsson, 2000–, (Lic. thesis 2004, PhD 2009)
• Karin Hedström, 1999–2004, (Lic. thesis 2000, PhD 2004)
• Pär Ågerfalk, 1999–2003, (Lic. thesis 1999, PhD 2003)
• Ulf Seigerroth, 1999–2003, (Lic. thesis 1998, PhD 2003)
• Eva Braf, 1999–2001, (Lic. Thesis 2000)

Ansvarig forskarutbildningskurser och seminarier
• avhandlingseminarier
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• kvalitativ analys och teoriutveckling
• action research
• utvärdering av informationssystem

Akademiska uppdrag
editor
Associate editor, 19th European Conference on Information Systems (ECIS), Hel-

sinki, South Africa, 9–11 June, 2011
Associate editor, 18th European Conference on Information Systems (ECIS), Pre-

toria, South Africa, 6–9 June, 2010
Associate editor, 17th European Conference on Information Systems (ECIS), Ve-

rona, Italy, 8–10, June 2009

reviewer of journal and conference papers
Journal of Systems, Signs & Action, Special Issue on Practice Research, 2011
Journal of the Association for Information Systems (JAIS), 2011
1st International and Interdiciplinary Workshop on Practice Research, Helsinki, 

Finland, June 8, 2011.
22nd Conference of the Australian Computer-Human Interaction Special Interest 

Group (CHISIG) of the Hu-man Factors and Ergonomics Society of Australia, 
Brisbane, November 22–26, 2010.

6th Nordic Conference on Human-Computer Interaction (NordiCHI), Reykja-
vik, Iceland, October 16–20, 2010

Journal of Information, Information Technology, and Organizations (JITTO), 
2010

1st Workshop on Business and IT Alignment (BITA 2010), Berlin, Germany, May 
3–5, 2010

European Journal of Information Systems, 2010
18th European Conference on Information Systems (ECIS), Pretoria, South Africa, 

June 6–9, 2010
21st Conference of the Australian Computer-Human Interaction Special Interest 

Group (CHISIG) of the Human Factors and Ergonomics Society of Australia, 
Melbourne, November 23–27, 2009.

12th IFIP Conference on Human-Computer Interaction, Interact, Uppsala, Swe-
den, August 24–28, 2009

17th European Conference on Information Systems (ECIS), Verona, Italy, June 
8–10, 2009

15th Americas Conference on Information Systems, San Francisco, California, Au-
gust 6–9, 2009

25th Information Systems Education Conference (ISECON), Phoenix, Arizona, 
Nov 6–9, 2008

16th European Conference on Information Systems (ECIS), Galway, Ireland, June 
9–11, 2008
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15th European Conference on Information Systems (ECIS), St Gallen, Switzerland, 
June 7–9, 2007

23th Information Systems Education Conference (ISECON), Dallas, Texas, Nov 
2–5, 2006

2nd International Conference on Qualitative Research in IT (QUALIT), Brisbane, 
Australia, Nov 23–25, 2005

22nd Information Systems Education Conference (ISECON), Columbus, Ohio, 
Oct 6–9, 2005

14th Information Systems Development (ISD), Karlstad, Sweden, August 15–17, 
2005

2nd International Conference on Action in Language, Organisations and Informa-
tion Systems (ALOIS), Linköping University, 2004

1st International Workshop on Action in Language, Organisations and Information 
Systems (ALOIS), Linköping University, 2004

IDA Doctoral Conference, Linköping University, Sweden, 2001

Conference assignments
Session chair, International Conference on Knowledge Management and Informa-

tion Sharing (KMIS). Madeira, 6–8 October, Portugal, 2009
Co-track chair, European conference on European Conference on Research Metho-

dologies (ECRM), Reading, England, 2004
Session chair, European conference on European Conference on Research Metho-

dologies (ECRM), Reading, England, Apr 29–30 2004
Session chair, European conference on Information Technology Evaluation (ECI-

TE), Amsterdam, The Nether-lands, Nov 11–12 2004
Organisation committee, 2nd International Conference on Action in Language, 

Organisations and Information Systems (ALOIS), Linköping University, Swe-
den, 2004

Organisation committee, 1st International Workshop on Action in Language, Or-
ganisations and Information Systems (ALOIS), Linköping University, Sweden, 
2003

Betygsnämnd
Jenny Öhman, PhD Dissertation ” The Obvious & The Essential: Interpreting Soft-

ware Development & Organizational Change ”, Uppsala University, 2008

Sakkunniguppdrag
Expert adviser for the position as senior lecturer/associate professor in informatics, 

University of Gothenburg, 2011
Expert adviser for the position as associate professor, Linköping University, 2010
Referee for the position as senior lecturer in information systems, Royal Melbourne 

Institute of Technology, 2010
Expert adviser for the position as senior lecturer in information systems, Borås Uni-

versity, 2002
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Expert adviser for the position as senior lecturer in information systems, Växjö Uni-
versity, 2001

Expert adviser for the position as lecturer in information systems, Karlstad Univer-
sity, 1999

Övriga uppdrag
2011– Responsible for the research discipline Informatics, University of Borås
2010  Visiting professor at Shandong Jiaotong University, China
2009  Visiting professor at Royal Melbourne Institute of Technology  

 (RMIT), Australia
2009  Evaluation of the governmental e-service: Applications of permission  

 for construction of wind power sta-tions. Assigner: The Swedish En- 
 ergy Agency and National Board of Housing

2009– Member of COST Action ICO294 European Intergovernmental  
 Network: Towards the Integration of Transsectorial IT Design and  
 Evaluation (TWINTIDE)

2008  Invited speaker, Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT).  
 Title: A Comparison of Qualitative and Quantitative Research  
 Methodologies

2007  Visiting professor at Royal Melbourne Institute of Technology  
 (RMIT), Australia

2005  Guest teacher at at Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT),  
 Australia

2008–2009 Member of COST-294 European Intergovernmental Network:  
 Towards the Maturation of Informa-tion Technology Usability Eva- 
 luation (MAUSE)

forskningsprojekt
Design of e-services for social inclusion – support for different consumer and citizen 

behaviour, 2010, funded by University of Borås
Efficient IT-service management, 2010–2012, funded by the knowledge foundation 

(KK-stiftelsen)
Collaboration about competence supply, 2010, funded by Sjuhärad Association of 

Local Authorities
Innovationlab – a research environment for innovative IT-solutions, 2009–1010
Group based refinement of practical knowledge, 2008–2010, funded by VINNOVA
Workplace supported IT-systems within medical treatment and care, 2007–2009
The planning portal, 2006–2009, funded by VINNOVA
Process driven e-services for development of business within municipalities 2006–

2009, funded by VINNOVA
Establishing project oriented student work, 2005, funded by Swedish Agency for 

Higher Education
Development of professionalism of students in information systems, 2006–2007, 

funded by Arts and Sciences’ Faculty Board
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Information systems’ actabilty – through evaluation and redesign, 2001–2003, fun-
ded by Swedish Council for Working Life

Knowledge supported IT-systems within elder care, 2000–2003, funded by VIN-
NOVA

Development of computer-support for design of information systems, 1994–1998, 
funded by Riksbankens Jubile-umsfond

CASE tools and method support – situational analyis and development, 1993–1995 
Principles for method customization and CASE tools (PRIMCASE), 1991–1993

Medlem i nätverk/kollegium/sammanslutning etc
Member of Association of Information Technology Professionals (AITP)
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ANDErS EDStrÖM CV
PrOfESSOr fÖrEtAgSEkONOMi 20%

Nuvarande anställning
Seniorprofessor i företagsekonomi, 20%

Examina
1963 Civilekonom 
1965 Master of Science in Industrial Administration
1968 Ekonomie Licentiat
1970 Ekonomie Doktor
1975 Oavlönad docent
1976 Professorskompetens

Pedagogiska meriter
1976–1978 Associate professor European Institute for Advanced Studies
 in management, Bryssel. Ansvarig för vissa forskningsseminarier och
 handledning.
1978–1982 Kursansvarig samt lärare i kurser för deltagare från näringslivet
1982–1988 Forskningsledare vid Rådet för Företagsledning och arbetslivsfrågor
1995–2001 Centrumchef för Center for Organizational Renewal vid Chalmers –  
 en renodlad forskningsorganisation
 Huvudhandledare och bihandledare för 12 doktorander. Senast Nick- 
 las Salomonson, Johan Hagberg, Torbjörn Ljungkvist och Sara Hjelm- 
 Lidholm

Akademiska uppdrag
 Opponent på två doktorsavhandlingar
 Flertal gånger medlem i betygsnämnder för doktor
1999 Sakkunnig och bedömare av ansökningar för Rådet för Arbetslivs- 
 forskning
 
forskningsprojekt
2002–2004 Projektledare för användning av internet i nya affärsmodeller inom
 distanshandel. KK-stiftelsen. Höög-projekt
2008–2011 Forskningsprogram om företagande, traditioner och förnyelse i Sjuhä- 
 radsbygden.
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kAriN M. EkStrÖM CV
PrOfESSOr fÖrEtAgSEkONOMi 100%

Positions
Current position
University of Borås, Sweden
Professor in Marketing, Jan 1, 2009–

Previous university positions
School of Business, Economics and Law at University of Gothenburg, Sweden
Professor in Business Administration, July 1, 2008–June 30, 2009
Director and initiator, Center for Consumer Science (www.cfk.gu.se), 2001–Feb 1, 

2008
Associate professor in Business Administration, 2001–
Assistant professor in Business Administration, 1996–2001

Degrees
Ph.D. Business Administration, School of Economics and Commercial Law at Uni-

versity of Gothenburg, Sweden, 1995. Dissertation title: “Children’s Influence in 
Family Decision Making; A study of Yielding, Consumer Learning and Consu-
mer Socialization”.

MBA Washington State University, Washington, USA, 1986. 
Selected to study as exchange student at Hull University, England. Studied, marke-

ting, strategic planning and management, 20 credits, 1982/1983
Bachelor in Business Administration, focus on accounting, Linköping University, 

Sweden, 1982.
10 credits ADB (computer science), Linköping University, Sweden, 1982.

teaching qualifications
15hp credits Pedagogics for University Teaching, University of Gothenburg, 1993

Advisor of Doctoral students
Lena Hansson, business administration, School of Business, Economics and Law at 

University of Gothenburg, “Universal design – a marketable or utopian concept?, 
defense June 16th, 2006, externally funded, major advisor

Pernilla Jonsson, business administration, School of Business, Economics and Law 
at University of Gothenburg, “Capturing the elusive simplifier” dissertation on 
voluntary simplicity, defense June 17, 2006, externally funded, major advisor

Oskar Christensson, business administration, University of Borås/Lund Universi-
ty, Sustainable personal transportation, research proposal planned to December 
2011, major advisor.
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Kamran Rousta, School of Engineering, University of Borås, Social Aspects in Mu-
nicipality Solid Waste Management, currently working on research proposal, ma-
jor advisor.

Torbjörn Hjort, social work Lund University, “Nödvändighetens pris; Konsumtion 
och knapphet bland barnfamiljer”, defense Sept 24, 2004, second advisor.

Major Advisor of licenciate student
Marcus Gianneschi, business administration, School of Business, Economics and 

Law at University of Gothenburg, licenciate thesis “Varor och märken – om att 
vara och märkas”, September 3, 2007, externally funded.

teaching – doctoral courses
“Theoretical Perspectives in Contemporary Business Administration Research”, 7,5 

hp, School of Business, Economics and Law at University of Gothenburg (Au-
tumn 2007, 2006) teaching.

“Forskningsfronter” (Research frontiers), 7,5 hp, School of Business, Economics and 
Law at University of Gothenburg (Autumn 2005), course development, course 
responsibility and teaching.

“Distributionsekonomi and marknadsföring” (Distribution economy and marke-
ting), 7,5 hp, School of Business, Economics and Law at University of Gothen-
burg (Autumn 2002, Autumn 2003), certain course development, shared course 
responsibility and teaching. Taught the section on consumer behavior (Autumn 
1997, Spring 1997, Autumn 1999, Autumn 2000, Autumn 2004).

”Avhandlingar i marknadsföring” (Dissertations in marketing), 7,5 hp, School of 
Business, Economics and Law at University of Gothenburg (Spring 2000). Cour-
se development, course responsibility and teaching.

“Samhällsvetenskapliga metodproblem” (Methodological problems in social scienc-
es), 7,5 hp, School of Business, Economics and Law at University of Gothenburg 
(Autumn 1996, Autumn 1997, Autumn 1998, Autumn 1999). Certain course de-
velopment, shared course responsibility and teaching.

Doctoral workshop at Gullholmen, feedback on doctoral dissertation planning re-
ports in progress, May 23, 2008.

Undergraduate and graduate courses
“Fashion consumer behavior”, 7, 5 ECTS (equivalent to 5 credits) master degree 

course, University of Borås, teaching and course responsibility, Spring 2010
“Consumer Behavior”, C/D course (taught in Swedish), combined undergraduate 

and graduate course 5 credits, School of Business, Economics and Law at Univer-
sity of Gothenburg (Autumn 2003), teaching.

“Consumer Behavior” C/D course (taught in Swedish), combined undergraduate 
and graduate course 5 credits, School of Business, Economics and Law at Univer-
sity of Gothenburg (Autumn 2002, Autumn 2001), course development, course 
responsibility and teaching.

“Consumer Behavior” C/D course (taught in English), combined undergraduate 
and graduate course 5 credits, School of Business, Economics and Law at Univer-
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sity of Gothenburg (Autumn 2000, Autumn 1999, Autumn 1998, Autumn 1997, 
Autumn 1996, Spring and Autumn 1995, Spring and Autumn 1994, Autumn 
1993, Spring 1992, Autumn 1991), course development, course responsibility and 
teaching.

“Konsumentbeteende” (consumer behavior) C-course, undergraduate course, 5 cre-
dits, School of Business, Economics and Law at University of Gothenburg (Au-
tumn 1991, Spring 1990), course development, course responsibility and teaching. 

“Konsumentekonomi”, undergraduate course, 9 credits, Department of Home Eco-
nomics (Autumn 2000, Autumn 1999, Autumn 1998), course development and 
teaching of the section called “Marknadsföring och reklam” (marketing and ad-
vertising).

“Marknadsföring II” (marketing II), C-course, undergraduate course, 10 credits,
 University of Karlstad (Spring and Autumn 1995, Spring and Autumn 1994, Au-

tumn  1990, Spring 1989, Autumn 1988) , course development and teaching and 
course  responsibility for the section called “Konsumentbeteende” (consumer be-
havior).

“Mediekunskap och kommunikationseffekter” (media knowledge and effects of 
communication), undergraduate course, 6 credits, School of Design and Crafts, 
University of Gothenburg (Spring 1989, Autumn 1988), certain course develop-
ment, course responsibility and teaching.

“Marknadsföring” (marketing), undergraduate course, 2 credits, School of Design 
and Crafts, University of Gothenburg (Spring 1988, Autumn 1987), certain cour-
se development, course responsibility and teaching.

“Masskommunikation” (mass communication), undergraduate course, 1 credit, 
School of Design and Crafts, University of Gothenburg (Spring 1988, Autumn 
1987), certain course development, course responsibility and teaching.

interdisciplinary course
“Det aktiva barnet i en globaliserad värld” (The active child in a global world), 20 

credits, Interdisciplinary course involving Humanities (ethnology, film science), 
School of Economics and Commercial Law (business administration), Medical 
Science and Queen Silvia’s child and youth hospital (Autumn 2001, 2002, 2003, 
2004). Certain course development and teaching.

Courses abroad
Consumer behavior, 3 credits, undergraduate course, School of Family Resour-

ces and Consumer Sciences, University of Wisconsin, Madison, USA (Summer 
1995). Course responsibility and teaching.

Behavioural Science in Marketing, 5 credits, MBA course, Thammasat University, 
Bangkok, Thailand (Summer 1995), Shared course responsibility and teaching 
consumer behavior.

Management, 5 credits, undergraduate course, Washington State University, Pull-
man, USA (Spring 1985,1986,Autumn 1985,1986), teaching.
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Lectures at other universities
Chalmers University of Technology, University College of Borås, Linköping Uni-

versity, Lund University, Stockholm University, Uppsala University, Konstfack 
Stockholm, SIK (Institutet för Livsmedel och Bioteknik), Odense University, 
Danmark, Aarhus University, Danmark, University of Nebraska, Lincoln, USA, 
University of Wisconsin, Madison, University of Edinburgh, Scotland, Handels-
högskolan BI, Oslo, Exeter University, England.

Advising of Undergraduate and graduate Thesis
Experience of advising students writing undergraduate and graduate thesis at the 

School of Business, Economics and Law at University of Gothenburg.

Academic Assignments
Opponent/External examiner for dissertation
Alice Grönhöj’s dissertation ”Miljövänlig adfärd i familien: Et studie af familiemed-

lemmernes involvering og sociale interaktion”, School of Business, Aarhus Uni-
versity, Danmark, November 1 2002.

Maria Frostling-Henningsson’s dissertation “Internet Grocery Shopping: A Neces-
sity, A Pleasurable Adventure, Or an Act of Love”, Stockholm University, June 
13, 2003.

Hanna Hjalmarson’s dissertation “Yngre konsumenter: Studie av nöjdheten på en 
växande marknad” Stockholm School of Economics, June 8, 2007.

Nia Hughes’s dissertation “Experiencing mediated lives: Consumption experiences 
and practices of collectors in a familial, social and cultural world”, Lancaster uni-
versity, Management School, England, July 8, 2008.

A.J. Gothan’s dissertation “A critical appraisal of the customer service and service 
quality in appliance sales departments in prominent South African retail stores, 
Faculty of Natural and Agricultural Sciences, Department of Consumer Science, 
University of Pretoria, South Africa, Summer 2009.

Evaluation committee for dissertation 
Johan Anselmsson’s dissertation ”Customer-perceived service quality and technolo-

gy-based self-service”, Ekonomihögskolan, Lund University,  September 28, 2001.
Ulrika Holmberg’s dissertation “Nöjd och trogen kund? Konsumenters lojalitet 

mot dagligvarubutiker”, Department of Business Administration, School of Busi-
ness, Economics and Law at University of Gothenburg, March 26, 2004.

Kristine Thorsted’s dissertation “IT-retorik og hverdagsliv – et studie af e-handel af 
födevarer”, Department of Sociology, Lund university, March 18, 2005. 

Dino Viscovis’s dissertation “Marknaden som mönster och monster. Ekonomiska 
experter och nyheter om ekonomi i Rapport 1978–1998. Department of Journa-
lism and Mass Communication, University of Gothenburg, November 25, 2006.

Marcus Persson’s dissertation “Mellan människor och ting; En interaktionistisk 
analys av samlandet”, Department of sociology, Lunds university, May 11, 2007.



144 högskolan i  borås

Marie Grusells’s dissertation “Reklam en objuden gäst? Allmänhetens uppfattningar 
om reklam i morgonpress och tv”, Department of Journalism and Mass Commu-
nication (JMG), University of Gothenburg, March 28, 2008.

Evaluation committee for licenciate thesis
Göran Erasmie’s licenciate thesis, “Marknadsföring i förändring, från 60-tal till 90-

tal”, May 15, 2003.
Malin Sundström’s licenciate thesis, “Ungdomars attityder till postorder – Tre 

överraskningar i en”, School of Economics and Commercial Law at University of 
Gothenburg, April, 1 2004.

Visiting researcher
Visiting researcher, Institut for Afsætningsøkonomi, Odense university, Denmark,  

Spring 1998. Scholarship from Nils Eric Svenssons fund at the Bank of Sweden 
Tercentenary Foundation.

Visiting doctoral student, School of Business, University of Wisconsin – Madison, 
USA, 1989/1990, studying doctoral courses

reviewer for academic positions
Reviewer for position as guest professor in business administration, in particular 

marketing and organizations intercultural communication, Linköping Univer-
sity, Summer 2009.

Evaluation of research organization
Evaluated SIFO, which resulted in report: Ölander, Folke, Karin M. Ekström, Aksel 

Hatland, Tone Haraldsen, Karl-Erik Brofoss (2006), Statens institutt för forbruks-
forskning (SIFO), en evaluering, Oslo: Norges Forskningsråd, www.forskningsra-
det.no/publikationer.

Editorial review board member-journals
Journal of Macromarketing (manuscript review board) 2008–
Consumption, Markets and Culture 2006–
Academy of Marketing Science Review, http://www.amsreview.org (previously called 

the Journal of Consumer and Market Research, http://www.jcmr.org), 1999–
Journal of Consumer Behaviour 2006–
Young Consumers 2006–

Editorial board member – encyclopedia
Encyclopedia of Consumer Culture, published by Sage Publications 2011.

Editor for special issue
Consumption, Markets and Culture, special issue on Family consumption, Septem-

ber 2004.
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Kulturella perspektiv, svensk etnologisk tidskrift nr 1. 2003, special issue on “Konsum-
tion och kultur” (Consumption and culture), together with Magnus Mörck and 
Helene Brembeck.

Editorial board – special issue
Nordic textile journal – member of editorial board for a special issue on fashion 

communication, Spring 2010

Journal article reviewer
British Journal of Sociology
European Journal of Marketing
Applied Ergonomics
Scandinavian Journal of Management
Journal of Marketing Theory and Practice, “A Special Issue on Children’s Issues in 

Marketing”
Journal of International Business Studies
Telecommunications Policy
Journal of Consumer Behavior
Childhood
Journal of Business Research

reviewer – conference papers/abstracts 
Consumer Culture Conference CCT1, August 2006, Chicago.
Second International Conference on Pluridisciplinary Perspectives on Child and 

Teen Consumption, April 27–28, 2006, Copenhagen 
IFSAM 2004
European Advances in Consumer Research, Dublin, 2003.
Advances in Consumer Research, Toronto, 2003.
17th Nordic Conference on Business Studies, Consumer Culture Track, 14–16th of
   August 2003, Reykjavik. 
Advancing the Consumer Interests, 1996, published by American Council on
  Consumer Interests, ed. Rima Apple.

Reviewer – research proposals
Danish Agency for Science, Technology and Innovation (Forskningsstyrelsen),   
  Köpenhamn
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS), review of scholarship 
  application.
Jan Wallander och Tom Hedelius stiftelse
Norweigan Research Council
Bank of Sweden Tercentenary Foundation.
Sage Publications, 2006 (book proposal)
Antonides, Gerrit and W. Fred van Raaij (1998), Consumer Behaviour – A Euro-

pean 
 Perspective, West Sussex, England: John Wiley and Sons, specific chapter(s).
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Henry Assael’s Consumer Behavior and Marketing Action, evaluating disposition 
for a seventh edition, Spring 2000.

international Conferences 
Leadership
Initiator and co-chair, the European Association for Consumer Research conference, 

together with Helene Brembeck, June 15–18, 2005 in Göteborg. In total, 260 par-
ticipants from 25 different countries.

Initiator and co-chair, the conference Elusive Consumption; Tracking New Research 
Perspectives, together with Helene Brembeck, June 23–26th of June 2002, at the 
School of Economics and Commercial Law. In total, 70 participants from 8 dif-
ferent countries. 

Initiator and chair for conference track Consumer Culture – track, 17th Nordic Con-
ference on Business Studies, Reykjavik, 14–16th of August 2003, involving about 
20 papers.

Discussion leader of roundtable together with Silvia Gonzalez, ITESM, Mexico and 
Carlos Ballesteros, Comillas University Spain. The title of the roundtable was The 
Role of Family in Latin American Consumption, Latin American Association for 
Consumer Research conference, January 2006, Monterrey, Mexico.

Initiator and discussion leader of roundtable with the title Rethinking Family Con-
sumption – Tracking New Research Perspectives, at the Association for Consumer 
Research conference, October 2004, Portland, USA.

Initiator and discussion leader of roundtable together with Suraj Commuri, Uni-
versity of Missouri-Columbia. The title of the roundtable was Toward an agenda 
for research on family consumption behavior, Association for Consumer Research 
conference, October 2000, Salt Lake City, USA.

Initiator and discussion leader of roundtable together with Suraj Commuri, Uni-
versity of Missouri-Columbia. The title of the roundtable was Research on Hous-
ehold Consumption Behavior at the Association for Consumer Research confe-
rence, October 2001, Austin, Texas, USA.

Scientific committee
Member of scientific committee, Second International Conference on 
Pluridisciplinary Perspectives on Child and Teen Consumption, the Center for Mar-

keting Communication, Copenhagen Business School in Copenhagen April 
27th–28th 2006.

Member of committee organizing Nordic Consumer Policy Research Conference, 
Helsinki, October 3–5, 2007.

Member of planning committee for Formas book Konsumera mera –  dyrköpt lycka, 
Stockholm: Formas Fokuserar 2007.
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Conference chair and discussant
Discussant for Expert Meeting by the Social Trends Institute “Being Human in 

Consumer Society”, March 31–April 2, 2011.
Chair for a session at Child and teen consumption conference, Norrköping June 21–23.
Discussant for workshop on sustainable consumption, Manchester, January 2009
Chair for special session, Children’s Discretionary Snacking, Second International 

Conference on Pluridisciplinary Perspectives on Child and Teen Consumption, the 
Center for Marketing Communication, Copenhagen Business School in Copen-
hagen April 27th–28th 2006.

Chair for special session, “New Perspectives on Collecting – Focusing on Fabric, 
Paper and Glass,” European Association for Consumer Research conference, June 
15–18, 2005, Göteborg

Discussant for competitive session: Collectors and Online Buyer-sellers, European 
Association for Consumer Research conference, June 15–18, 2005, Göteborg

Chair for a session 32nd European Academy of Marketing Conference, Glasgow, 21–
23rd of May 2003.

Other appointments
On-going internal positions
Ledningsgrupp
Member of departmental management team, School of Business and Informatics, 

University of Borås, 2009–

On-going external positions/board membership
Konsumentverkets vetenskapliga råd 2003–

Appointed member of the Swedish Consumer Agency’s scientific committee 
when it was established in December 2003. Appointed chairperson 2010–

SOM institute advisory board 2011–
Appointed member of an advisory board, SOM institute, University of Gothen-
burg, 2011–

Government commission “Utredningen om framtidens stöd till konsumenter” Ju 2011:06
Appointed member of an expert group giving advice to a government commission 
working on consumer policy issues, 2011

Kungliga vetenskaps- och vitterhetssamhället 2005–
Appointed member of the Royal Society of Arts and Sciences in Göteborg in De-
cember 2005.

Måltidsakademien 2009–
Appointed member of Måltidsakademien 2009–

Peer review college of the Danish Council for Strategic Research 2008–
Appointed member in July 2008, membership involves review of research proposals

Centrum för textilforskning vid Textilhögskolan, Högskolan i Borås 2009–
Appointed member at Textile innovation and competence center, University of 
Borås 2009–
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Previous external positions/board membership
Konkurrensverkets råd för forskningsfrågor 2009–2011

Appointed member of the Swedish competition authority’s scientific committee 
in 2009–2011.

Member of Strategic Advisory Board, Handelshögskolan i Bodö, Norge, 2008–2011
Handelns Utvecklingsråd’s scientific committee 2007–2009

Appointed as member in Handelns Utvecklingsråd’s scientific committee, 2007–
2009

Nordisk kommitte för konsumentforskning 
Appointed to represent Sweden in Nordic committee for consumer research at 
the Nordic council of ministers (Sweden has two representatives). 

Nordic network on consumption culture
Representing Center for Consumer Science in ”Nordic Network for Research in 
Consumer Culture” (a network coordinated by Odense University which have 
received funding from the Nordic council of ministers), meeting in Copenhagen, 
Autumn 2002.

Steering group, Meeting Place Design
Representing Center for Consumer Science in Meeting Place Design, a project 
involving industry, authorities and researchers, organized by Business Region Gö-
teborg and funded by Knowledge foundation (KK-Stiftelsen), 2004–2007

Glasshouse Forum
Participating in meeting in London the 24th of January 2008, arranged by Glass-
house Forum (www.glasshouseforum.org), in a program called “A consumed 
society?”.

FIK –CONRIN
Initator and coordinator of FIK (Forskarnätverk för interdisciplinary konsument-
forskning), an interdisciplinary consumer research network 1997–2001. Research 
seminars were organized and members received a news bulletin. The network (to-
day named CONRIN – Consumer research interdisciplinary network) has been 
coordinated by a program assistant after CFK was established in 2001. About 320 
Nordic consumer researchers are members of CONRIN today.

CONRID  
Initiator to a national database, CONRID (Consumer Research Interdisciplinary 
Database) at Center for Consumer Science. The database was launched in Spring 
2004 and is a knowledge bank that gives information about consumer researchers, 
research projects and publications. Since 2006, CONRID is a Nordic database 
coordinated by CFK, today involving 320 Nordic consumer researchers, their re-
search project and publications.

invited lectures 
Keynote lecturer, preliminary title “Development of consumer behaviour research 

over time”, Finnish Association of Consumer Research, November 11.
Keynote lecturer “Researching financially vulnerable families in an affluent society”, 

Seminar at Manchester Business School, University of Manchester, November 23, 2011.
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Keynote lecturer “Conformity and distinction in a society of overflow” –  Tema re-
search at Linköping University celebrates  30 years, University of Linköping, Dec. 
13, 2010.

Panelist for “The design of prosperity 2009; the sustainability of our present future”,
University of Borås, November 2, 2009
 “Participating in the Catwalk of Consumption”, seminar Children and Media – 

Empowering the Young in a New Media Landscape, House of Sweden, Swedish 
Embassy, Washington, Sept 12th 2007.

“A collector’s identity?” Economic and Social Research Seminar series on Identities 
and Consumption, Goldsmith’s College, University of London, December 11th 
2006

“Keeping up with the children”, keynote speaker, Child and Teen Consumption 
2006, 2nd international conference on pluridisciplinary perspectives on child and 
teen consumption, the Center for Marketing Communication, Copenhagen Busi-
ness School in Copenhagen April 27th–28th 2006.

“Energy efficiency from the consumer’s perspective” in seminar on Smart Growth 
– Strategy for Sustainable Development, based on 3rd report by ESPD, European 
Panel on Sustainable Development, Brussels, April 26, 2006.

Consumer kids and keeping up with the children, public lecture, University of Edin-
burgh, Scotland, Northern Scholars scheme, September 2005.

”Children as Consumers in Commercial Cultures: Victims or competent consume-
rs?”, public lecture, University of Wisconsin-Madison, USA, Spring 2004.

“Consumer kids”, public speech at the Royal Society, London, England, invited by 
the Cultures of consumption program, February 20, 2004.

“Presentation av Centrum för konsumentvetenskap”, Regeringens råd för konsu-
mentfrågor (The government’s council on consumer issues – research councils, 
authorities and governmental departments invited), invited by Agriculture and 
Consumer Minister Ann-Christin Nykvist, Autumn 2003.

“Customer orientation – a prerequisite for successful product development and 
marketing” – National Agricultural Research, Extension, Education, and Econo-
mics Advisory Board (an advisory board for Department of Agriculture regarding 
funding and policy for research, extension and education), Washington D.C., 
USA, Autumn 2001.

“A consumer perspective on sustainable consumption”, Research and Policy Seminar 
on Sustainable Development, including the EU commissioner for the Environme-
nt, Margot Wallström, Brussels, Autumn 2001.

research projects
Strategic funds from University of Borås, 2011–2014 ”Design av e-tjänster för alla 

– stöd för olika konsumentbeteenden och användargrupper”, 2.800.000 sek, main 
applicants are Stefan Cronholm and Karin M. Ekström, University of Borås.

Handelns uvecklingsråd, 2010–2013, Återanvändning och återvinning av kläder – 
utveckling av kunskap och lösningar för hållbar handel, 4.100.000 sek, main appli-
cant (the project involves in total 4 researchers from University of Borås)
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Konsumentverket, 2009–2010, ”Konsumtionens mening(ar) i ekonomisk utsatthet”, 
main applicant, Torbjörn Hjort co-applicant, 207.000 sek.

Handelns utvecklingsråd, 2009–2010, Socialt hållbar konsumtion av livsmedel på 
den mångkulturella marknaden, main applicant, 998.000 sek.

Energimyndigheten, 2007–2008, Energi förändring, John Holmberg main appli-
cant, Karin M. Ekström, co-applicant, 4.140.000 sek

Bank of Sweden Tercentenary Foundation, 2001–2003, The Meaning of Consump-
tion and Consumer’s Relations to Artefacts, main applicant, 1.725.000 sek.

Bank of Sweden Tercentenary Foundation, 2002–2005, Commercial Cultures, pro-
ject leader (three project leaders in total) for the eight projects involving my own 
project on ”Collecting of artefacts in families”, co-applicant, 10.000.000 sek.

Electronic cinema project Digitial houses as experiential rooms, 2003, an interdisci-
plinary project involving architecture, ethnology, marketing, and sociology”, pro-
ject leader, main applicant, 109.000 sek.

SIDA-project 1999–2002, project Family life and food related activities in households 
in the transitional Russian society, collaboration with the Department of Home 
Economics, University of Gothenburg and the Novgorod Institute of Change 
and Increase Qualification Specialists in Agriculture, b) Department of Vocation-
al Education, Educational Committee of Novgorod the Great Administration, 
c) The Institute of Pedagogics, Department of Pedagogics of Technologies and 
Craft, Novgorod State University, Russia, co-applicant 1.825.000 sek.

Scholarships
Söderbergska handelspriset 2011, shared with professor Magnus Söderlund, School of 

Economics, Stockholm. 
Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser 2011, Rhösska som modemuseum, co-appli-

cant.
Jan Wallander and Tom Hedelius foundation 2011–2012, Embarras de richesse? 

Change of wealthy consumers’ lives in a welfare state, project that is part of the 
research program Managing overflow led by Barbara Czarniawska who is the main 
applicant.

Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser 2006, Svensk glasdesign och varumärkesbyg-
gande i ett konsumentperspektiv, main applicant.

Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser 2005, Unga konsumenter och varumärken, 
main applicant for funding of doctoral student.

Wallander research scholarship, post-doctoral studies, 1996–1999, main applicant.
Tekn. dr Marcus Wallenbergs Fond för utbildning i internationellt industriellt före-

tagande, 1985, MBA studies, main applicant
Externally financed funding of admin. of Centre for Consumer Science
Ministry of Justice, Ministry of Agriculture, Ministry of Integration and Gender 

Equality, main applicant, 1.500.000 sek (2001), 1.100.000 sek (2002), 1.100.000 
sek (2003), 1.100.000 sek (2004), 1.590.000 sek (2005), 1.590.000 sek (2006), 
1.590.000 (2007), 700.000 (2008)
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Ministry of Justice, main applicant, 800.000 sek (2002–Information officer)
Dean, University of Gothenburg, main applicant, 100.000 sek (2001)
Göteborgs Universitet, main applicant, 500.000 sek (2006), 1.500.000 (2007)
Dean, Chalmers University of Technology, main applicant, 100.000 sek (2001)
Handelshögskolan, main applicant, 500.000 sek (2006)
Stiftelsen Richard C. Malmstens Minne, main applicant, 100.000 sek (2001)
Stiftelsen Göteborgs Handelshögskolefond, main applicant, 100.000 sek (2002)
Erik Malmstens gästprofessur, main applicant, 200.000 sek (2002)
Erik Malmstens gästprofessur, main applicant, 195.000 sek (2004)
Erik Malmstens gästprofessur, main applicant, 180.000 sek (2005)
Erik Malmstens gästprofessur, main applicant, 230.000 sek (2007)
Stiftelsen Ekonomisk Forskning i Västsverige, main applicant, 320.000 sek (2005 

– EACR conference)
Stiftelsen Ekonomisk Forskning i Västsverige, main applicant, 110.000 sek (2005 

–EACR conference)
Handelshögskolans fakultetsnämnd, main applicant, 20.000 sek (2005 –EACR 

conference)
Nordic council of ministers, main applicant, 75.000 sek (2002 – CONRID data-

base)
Nordic Councils of Ministers, main applicant, 498.000 sek (2006 –CONRID da-

tabase)
Västra Götalandsregionen, main applicant, 1.000.000 sek (2006), 2.000.000SEK 

(2007)
KK-stiftelsen, Mötesplats Design-ADA, co-applicant, 2.250.000 sek (2004)

Member of network/college/association etc.
Member of Association for Consumer research
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OLOV fOrSgrEN  CV
PrOfESSOr iNfOrMAtik 100%

Current position 
2003– Professor

Degrees 
1988  Phd Informatics
1998  Mid Sweden University Informatics (Docent) Associate research Pro- 
 fessor 

Evaluations of competence for University positions
2003,  Professor in Informatics, Mid Sweden university “Top candidate  
 among four professor competent candidates”
2003,  Sjuhärad Swedbank distinguished Professor in Informatics, Univer- 
 sity college of Borås “Top candidate among three professor competent  
 candidates

teaching qualifications 
1985 Granskning av utbildningsmaterial för bred datautbildning, Civil- 
 departementet Ds C 1985:15
1995  Datapedagogiskt Forum: En miljö för lärande om kompetensutveck- 
 ling och distansutbildning, Informatik, Umeå universitet (Member)
1995 The research programme Northlab and a vision of a design art gallery.  
 In Social contexts of hypermedia 16-17th of feb 1995,  (pp. 54-60).  
 Umeå: Department of in-formatics.(Leader)
2003 Teaching Post-graduate level at University College of Borås  (Design  
 methods)
2004–2010  Member of the common board for development of research and edu- 
 cation, Boras
2007 Integrated Development, Use and Learning in a Co-design Setting:  
 Experiences from the Incremental Deployment of e-Me, eChallenges  
 e-2007, The Hague, The Netherlands.
2010  Course coordinator for the post-graduate course ”Co-Design of Bu- 
 siness and IT, 7.5 credits”, School of Business and Informatics.

textbooks for teaching purposes
Forsgren O,. Ivanov K.(1987). Persson, S. Så tuktas en dator. Stockholm: Liber
Grönlund, Å., & Forsgren, O. (1999). Portalbyggarens klokbok-från hemsida till 

portal. Stockholm: Nutek
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Grönlund, Å., & Forsgren,O., ao. (2000). Managing electronic services. London: 
Springer.

Forsgren, O. (2006). Invited Preface/Introduction. In P. Rittgen (Ed.), Enterprise 
Modeling 

Forsgren, O. (2007). Invited Preface/Introduction. In Rittgen, Peter (ed.): Hand-
book of Ontologies for Business Interaction, Hershey, PA: IGI Global and Com-
puting with UML. Hershey, PA: Idea Group.

New contributions to the pedagogical environment at the university of Boras
Brorström, B., O. Forsgren, et al. (2007). Forskning vid Högskolan i Borås Om för-

hållningssätt, innehåll, profil och metod Vetenskap för profession. (Vol .1), Borås, 
Högskolan i Borås  (Integrerad design)

Brorström, B., O. Forsgren, et al. (2008). Nydanande doktorsutbildning för verk-
samma inom offentlig förvaltning. Borås, University college of Borås

Forsgren, o. (2010). Det samskapande universitetet. In m. lindh & j. sundeen (Eds.), 
Från högskolan i Borås till Humbolt (Vol. 15). Borås: Högskolan i Borås

Academic Assignments 
1970–1976 University of Umeå. Research assistant (Forskningsassistent)
1985  IIASA-Advanced Computer Lab Vienna, Austria, Visiting researcher.
1976–1988 University of Umeå. Assistant lecturer (universitetsadjungt)
1986 University of Berkeley California, Visiting professor at the school of  
 economics (Hosted by C West Churchman)
1989–1991 University of Umeå. Assistant professor (Forskarassistent)
1988–1989 + a number of shorter periods University of Southern California, Los  
 Angeles. Visiting Prof. at Centre for Crisis Management (Ian I Mit- 
 roff)
1991–1997 University of Umeå. Associate Prof. at the department of Informatics  
 Umeå university(Lektor)
1986–2000  Southern Metodist University, Dallas Texas (six shorter periods  
 2weaks–2month Visit-ing Prof. (Hosted by Richard Mason).
1998–2000 Mid Sweden University)  Associate research Profesor.(Forsknings- 
 lektor med docentkompetens)
2000–2003  Örebro university. Associate research Professor (Docent)
2003– University of Borås, UCB. Sjuhärad Swedbank Distinguished Professor
2010 Stockholm university. Guest professor
2010 Asian Institute of technology, 3 month Visiting professor

Other appointments 
1998  Board member, CIRN AB
2000  Board Member, Unusual Systems AB
2008 Board Member, Baamm AB
2008 Research Responsible, Innovation Impact AB
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research projects 
1989–1993  Leader North Lab (Vinnova) Budget 1 M SEK yearly.
1991–1995  Research responsible for the Informatics part of the R/D project  
 MARS with Social-styrelsen and Unusual Systems. Budget 10 m sek.
1993–1996  Initiator and Research coordinator of the national research consor- 
 tium MIT-2000 (Market oriented information technology). 5 mil- 
 lion sek yearly. 
2000–2002  Research leader for the project “Din sida” in Göteborg  Budget 2 m sek
1994–1997  Research coordinator of the Swedish part of the European project  
 INFOSOND in-cluding eight countries. Total Budget 50 m sek.
1998–2000  Research coordinator of the project ”IT and regional development”  
 Kista, Blekinge and Dalarna in a benchmarking approach. Budget  
 12 m sek. 
2000–2002  Research coordinator of the project “e-parliament in Kista”. Budget  
 2 m sek, 
2000–2002  Research coordinator of the project “Smart card” in Stockholm” Bud- 
 get 2,5 m sek, 
1999–2003  Research coordinator of the Swedish part of the European project Cy- 
 bervote Main contractor MATRA/Paris. Total budget 26 m sek
2001–2003  Research coordinator of the Swedish part of the European project Av- 
 anti Main con-tractor London/Lewisham. Total budget 54 m sek
2000–2003  Leader of the research program “Electronic business and logistics”  
 (e-service space) at the Örebro University. Budget ca 4 m sek per year.
2005–2007  Research leader project Co-design Platforms. (KK) Budget 7 m sek
2005–2007  Research leader project E-student Passport.(Vinnova). Budget 6 m sek
2005–2009  Research leader of the Borås site of the EU project Naturalhy Budget  
 50 m sek
2008–2011  Research leader of the Borås site of the EU project e-Clic, Budget 60  
 m sek
2008–2011  Research leader project ISSI (Vinnova), Budget 7,6 m sek
2008–2011  Research leader project Arenovation (Vinnova), Budget ca 3 m sek

Member of the network / college / association etc 
1990 Member of ISSS 
1995 Alumni member of IIASA 
2000 Member of ASC 
2004  Member of IFIP WG 8.2, 
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ULf JOHANSSON CV
tEkN Dr, LEktOr iNfOrMAtik 100% (DOCENt)

Current position 
PhD, Associate professor in Informatics 100% 

Degrees 
2007 PhD in Computer Science, Institute of Technology, Linköping Uni- 
 versity. Thesis title: Obtaining Accurate and Comprehensible Data  
 Mining Models
2004 Licentiate of Engineering in Computer Science, Institute of Techno- 
 logy, Linköping University. Thesis title: Rule Extraction – the Key to  
 Accurate and Comprehensible Data Mining Models
1996 Master of Education for the Upper Secondary School. Subjects: Mathe- 
 matics, Electrical Science and Technology, Göteborg University.   
 (Gymnasielärarexamen med behörighet inom matematik, eltekniska  
 ämnen och teknologi.) 
1993 Master of Science in Computer Science and Computer Engineering,  
 Chalmers University of Technology, Göteborg. (Civilingenjörsexa- 
 men datateknik.)

teaching qualifications 
2008 Supervising PhD and Master students (7.5HP), course given by Cen- 
 tre for Learning and Teaching at University of Borås. 
1996 Master of Education for the upper secondary school. Subjects: Mathe- 
 matics, Electrical Science and Technology, Göteborg University.  
 [Swedish: Gymnasielärarexamen med behörighet inom matematik,  
 eltekniska ämnen och teknologi.] 

Bachelor and master level
Ulf Johansson has supervised more than twenty bachelor and master theses at School 
of Business and Informatics, University of Borås. A majority of theses supervised are 
in the field of Artificial intelligence. 

Ph. D. level
Secondary advisor (bihandledare) for the following Ph. D. students:
Tuve Löfström, Universities of Borås and Skövde. Enrolled at Örebro University. 

Main supervisor is Professor Henrik Boström, University of Skövde and Stock-
holm University. Licentiate thesis Utilizing Diversity and Performance Measures 
for Ensemble Creation, presented at a licentiate seminar March 23, 2009.
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Rikard König, Universities of Borås and Skövde. Enrolled at Örebro University. 
Main supervisor is Professor Lars Niklasson, University of Skövde. Licentiate the-
sis Predictive Techniques and Methods for Decision Support in Situations with 
Poor Data Quality, presented at a licentiate seminar May 8, 2009.

Cecilia Sönströd, University of Borås. Enrolled at Stockholm University. Main su-
pervisor is Professor Henrik Boström, University of Skövde and Stockholm Uni-
versity.

2010– Assistant coordinator (biträdande ämnesföreträdare) for Informatics  
 at University of Borås
2007– Member of the council for Library & Learning Resources at Univer- 
 sity of Borås
2006– Joint program director (utbildningsledare) for System Architect stu- 
 dy program at University of Borås
2002–2006 Member of the board (institutionsstyrelsen) for School of Business  
 and Informatics, University of Borås

Academic Assignments 
2010 Opponent at Johan Eklund’s mock defense (slutseminarium) for his  
 doctoral thesis “Efficient text categorization: a comparative study of  
 the performance of nonlinear programming algorithms in the imple- 
 mentation and use of support vector machines”, Swedish School of  
 Library and Information Science, University of Borås. 

Editorial Board
2008– Human IT – Journal for Information Technology studies as a Human  
 Science
2005 Guest editor, Artificial Intelligence special theme of Human IT (7:3),  
 University of Borås. www.hb.se/bhs/ith/3-7.

Program committees (selection)
2010 International Conference Machine Learning (ICML)
2007 Program chair for the 24th Annual Workshop of the Swedish Arti- 
 ficial Intelligence Society.
2002 2nd International Conference on Application and Development of  
 Computer Games

review assignments (selection)
2010 International Conference on Data Mining (DMIN) (5 papers)
2010– International Conference on Hybrid AI Systems (HAIS) (4 papers)
2010 International Conference Machine Learning (ICML) (5 papers)
2009– IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (journal) (4  
 papers).
2008– Neural Computing and Applications (journal), Springer Verlag (2 pa- 
 pers).
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2008– IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC) (8 papers). 
2006– IEEE Transactions on Neural Networks (journal) (7 papers).
2006– International Conference on Computational Intelligence for Model- 
 ling, Control and Automation (CIMCA) (10 papers).
2006– IEEE International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN)  
 (20 papers). 
2003 International Conference on Artificial Neural Networks and Inter- 
 national Conference on Neural Information Processing (ICANN- 
 ICONIP) (5 papers).

research projects 
2010–2012 Project: Sales Forecasting Using Data Mining Techniques. Total  
 grant of 1.2 msek from University of Borås. Project manager. Level of  
  participation: 10% on a yearly basis. Industrial partner is ICA Hand- 
 larna AB.
2008–2010 Project: INFUSIS – Information fusion for in silico modelling in  
 pharmaceutical research. Total grant of 3.0 msek from the Knowledge  
 Foundation. Project manager is Professor Henrik Boström, Univer- 
  sity of Skövde. Level of participation is 35% on a yearly basis. Indu- 
 strial partners are Astra Zeneca R&D and Lexware Labs.
2007 Pilot study: Information Fusion for drug discovery, 95 ksek from  
 University of Skövde (strategic funds). Project manager was Professor  
 Henrik Boström, University of Skövde. Level of participation was ap 
  proximately 5% on a yearly basis. Industrial partner was Astra Zeneca  
 R&D.

Member of the network/college/association etc 
2009– Co-founder of Computer Science Labs @ Borås Sweden (CSL@BS),  
 University of Borås.
2005–  Member of the Information Fusion Research Platform, University of  
 Skövde. 
2004– Head of the Artificial Intelligence and Mining (AIM) research group,  
 University of Borås.
2004– Member of Swedish Artificial Intelligence Society (SAIS).
2000– Member of Skövde Artificial Intelligence Lab (SAIL), University of  
 Skövde. (Earlier Connectionist Research Group and Artificial Intel- 
 ligence Group.)
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MikAEL LiND CV
fiL Dr. LEktOr iNfOrMAtik 100% (DOCENt)

Education
1991  Bachelor of Social Science, Computer and Systems Sciences applied to  
 Industry and Commerce, University of Borås
1996  Licentiate of Philosophy, Information Systems Development, Linkö- 
 ping University
2001  Doctor of Philosophy, Information Systems Development, Linkö- 
 ping University
2006  Docent (Associate Professor), Information Systems Development,  
 Linköping University

Academic positions
1990–2002  Lecturer in Computer Science/Informatics, University of Borås, Sweden
Fall 1998  Visiting researcher at Faculty of IT, University of Brighton, England
2001–2006  Research fellow (part of the faculty) at IDA, Linköping University,  
 Sweden
2002– Senior Lecturer (full time) in Informatics, University of Borås, Sweden
2007–2009  Associate professor (part time) in Informatics, Jönköping Internatio- 
 nal Business School, Sweden
2009– Research Manager Sustainable Transports (part time) at Viktoria In- 
 stitute, Gothenburg, Sweden

Academic assignments (selected)
1993– Responsible for and facilitator in approx. 30 national and regional  
 action-research projects involving industrial, municipal and govern- 
 ment organisations (such as Ericsson, H&M, Guldfynd, Hemtex,  
 TotalLogistik, NetonNet, Haléns, Volvo IT, Ministry for foreign  
 affairs, Redcats Nordic, Intersport, Marks Kommun, Mecenat, Telia,  
 SAS, ABB Infosystems )
1994–1998  Assistant director of studies, University of Borås
1995–1998  Co-ordinator of the International Organisation at the School of Busi- 
 ness and Informatics, University of Borås
1996– Co-ordinator of the research group VITS at University of Borås
1996– Organiser of 14 international research conferences (e.g. Language/Ac- 
 tion, Pragmatic Web)
1999– PC-member (reviewer) of international conferences/journals at approx.  
 80 occasions.
2002– PhD-tutor of several licentiate and doctorial thesises, Linköping Uni- 
 versity & JIBS



159

2002–  Member of diverse boards for research education and department man- 
 agement
2002– Acting head, informatics, school of business and informatics, Univer- 
 sity of Borås
2003– Associate editor for Systems, Signs & Actions (Sysiac) and member of  
 ALOIS steering committee
2006– Founder of InnovationLab at University of Borås (www.Innovation- 
 Lab.se)
2006– Project manager of the Vinnova financed e-Me project (www.e-me.se)
2008– Co-founder of the Graduate School of Informatics (GSI)
2008  Co-founder and treasurer of AIS Special interest group on Pramatist  
 IS Research (SIGPRAG)
2009–2011  Faculty board, University of Borås

Other assignments (selected)
1986  Consultant within systems- and business innovation
2002–2004  Member of the board at Nordiska etikettbolaget
2003–2004  Strategic advisor for NetOnNet and Total Logistik
2004–2010  Coach for ”cluster of textile companies” and ”cluster of logistic mana-
gers” (assignment of Western Swedens Chamber of Commerce)

research areas and research productivity
Overall orientation: Pragmatist IS research on Co-design of Business and IT. Specia-

lisation: Business Process Man-agement, e-Service Innovation, Method Enginee-
ring, and Research Methods for Information Systems Development. Publications 
as nine journal articles, two books, eleven book chapters, 48 peer-reviewed inter-
national conference publications, 13 conference publications (accepted on abst-
ract), 17 other publications, 12 editorials, nine publications in review (5 journal 
articles, 3 conference papers), and 18 technical reports

Awards
Best paper award at EUNIS 2008, PragWeb 2008, e-challenges 2007, QualIT – 

Challenges for Qualitative Research 2005, and International Conference on 
TQM and Human Factors 1999. Project manager for the e-Me project that recei-
ved two entrepreneurial prices (Western Sweden and Germany) and 2nd place in 
Swedish Design Awards.

Exceptional achievements within technical education by Ångpanneföreningens 
foundation for research and educa-tion 2008. Best speaker at the yearly IRM con-
ference in 2001. AAIS Best Theoretical Paper Award 2010

research projects (recent selected)
Promote IT (2000–2009) (8 msek financed by KK), Processes and co-ordination 

in customer-intensive settings (2002–2004) (3 msek, Financed by KK), Deve-
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lopment of third-party logistics (2003–2006) (150 ksek, Financed by Compa-
nies), Development of methods for development organisations (2002–2004) 
(150 ksek, Financed by Companies), Service encounter 2015 at Gothenburg En-
ergy (2007–2008) (550 ksek, Financed by GE research foundation), Co-design 
Platforms (2005–2007) (3 msek, Financed by KK), e-student platform (2005–
2007) (8 msek, Financed by Vinnova and companies), Development of Munici-
pal Service Encounters (2007) (120 ksek, Financed by Marks Kommun), Inter-
net Shopping Collaboratory (2006) (150 ksek, Financed by CCI/UCB), Show-
room (2007–2008) (300 ksek, Financed by UCB), e-Clic (2008-2010) (3 msek, 
Financed by EU), e-Me for everyone (2008–2009) (1400 ksek financed by Vin-
nova and UCB), Innovation Lab – a research environment for inno-vative IT-so-
lutions (2009) (300 ksek, Financed by UCB), The preferable service encounter 
– balancing selfservice technology and inter-personal contacts (2009–2010) (845 
ksek, Financed by UCB)

keynotes (selected)
4th Ministerial eGovernment Conference (19th of September, 2007),Lisbon, Por-

tugal; Offentliga Rummet (2nd–4th of June, 2008); Kunnskapstinget (18th of 
September, 2007), Oslo, Norway; International Council for Information Tech-
nology in Government Administration (9th–11th of October 2007), Dublin, Ire-
land

teaching experience
More than 3.000 hours of teaching on undergraduate and graduate level in the field 
of business informatics. Guest lecturer at several Swedish Universities. Tutor of 7 
PhD students (1 finished PhD, 3 finished Ph. Lic), Talks at ap-prox. 50 research se-
minars. Talks for practicioners at approx. 100 occasions
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rikArD LiNDgrEN CV
PrOfESSOr Of iNfOrMAtiCS, 50%  

Current position 
Professor of Informatics, 50% 

Degrees 
1999 MSc degree in Systems Analysis, Umeå University
2002  PhD degree in Informatics, University of Gothenburg
2005  Associate Professor of Applied IT, IT University of Gothenburg
2008  Professor of Informatics, University of Gothenburg

teaching qualifications
2005  Supervisor of Christian Hardless with Doctoral thesis title Designing  
 Competence Development systems 
2006  Supervisor of Mathias Klang with Doctoral thesis title Disruptive  
 Technology: Effects of Technology Regulation on Democracy
2007  Supervisor of Magnus Andersson with Doctoral thesis title Hetero- 
 geneous IT Innovation: Developing Industrial Architectural Know- 
 ledge
2010  Co-supervisor of Katrin Jonsson (supervisor Jonny Holmström) with  
 Doctoral thesis title Digitalized Industrial Equipment: An Investiga- 
 tion of Remote Diagnostics Services
2011  Co-supervisor of Elisabeth Frisk (supervisor Jan Ljungberg) with   
 Doctoral thesis title Evaluating as Designing: Towards a Balanced IT  
 Investment Approach

Academic assignments 
2005  Opponent, Anders Forsman Licentiate dissertation, University of  
 Linköping
2005–2012 Associate editor/reviewer/track chair ECIS, ICIS, IFIP WG 8.2
2005–2010 Reviewer European Journal of Information Systems, Information Sys- 
 tems Journal, Information Systems Research, Information Tech- 
 nology & People, Journal of Information Technology, MIS Quarterly 
2006 Grading committee, Ann-Christin Pålsson Doctoral dissertation,  
 Chalmers University of Technology
2007 Grading committee, Per Oscarson Doctoral dissertation, University  
 of Linköping
2007–2010 Editorial board member Scandinavian Journal of Information Sys- 
 tems
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2008 Grading committee, Nicklas Lundblad Doctoral dissertation, Uni- 
 versity of Gothenburg
2009–2012 Editorial board member Information Systems Research
2009 Grading committee, Annika Lantz-Andersson Doctoral dissertation,  
 University of Gothenburg 
2009 Grading committee, Carl Johan Orre Doctoral dissertation, Umeå  
 University
2010 Opponent, Vahid Mirza Beiki Licentiate dissertation, Chalmers Uni- 
 versity of Technology
2011 Grading committee, Henrik Wimelius Doctoral dissertation, Umeå  
 University

research projects 
2003–2004  Mobile services in cars and trucks, funded by SITI
2003–2007 Value-creating IT for road haulage firms, funded by VINNOVA
2006–2008 Network innovation through vertical standards, funded by VINNOVA
2007–2008 IT services for rail-based transports, funded by SWICT
2007–2009 Innovating customer-oriented IT-based services, funded by Swedish  
 Rail Administration
2007–2009 ITS support for combined transport solutions, funded by Swedish  
 Road Administration
2010–2012 Innovating sustainable everyday travel, funded by VINNOVA
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JAN NOLiN CV
PrOfESSOr BiBLiOtEkS- OCH iNfOrMAtiONSVEtENSkAP 
100%

Current position
Professor, Swedish School of Library and Information Science, University of Borås, 
2010– , 20% research

Degrees
B.A., 1987, Theory of Science 
Ph.D., 1995, Theory of Science, Ozonskiktet och vetenskapen: En studie av post-nor-

mal vetenskap, supervisor: Aant Elzinga, 

Academic merits
Docent, 2007
Previous positions: Ph.D. student position at the Department of Theory of Science, 

University of Gothenburg (1989–1994), University lecturer and Director of Stu-
dies, Science and Technology Studies unit, University of Gothenburg (1995), 
Research associate, European project “CIRCITER”, University of Gothenburg 
(1996–1998), Research associate, various projects, University of Gothenburg 
(1998–2000), Senior university lecturer, Swedish School of Library and Informa-
tion Science University of Borås, 2000–2010

Research pause: On parental leave April–July 1995 and altogether six months 1998–
2000. On 100% sickleave March 2001–April 2002, on part-time sick leave April 
2003–December 2005. Since March 2001 I have been troubled by severe pains 
in my arms which have disallowed conventional usage of the computer. I have 
handled the computer with dictation software. During a number of years, up until 
2006, I could not write research texts due to insufficient software.

Main supervisor to completed PhD: Nasrine Olsson,  2010
Second supervisor to completed PhD: Dick Kasperowski, defended in 2003, Krister 

Johanesson, defended 2009, Ulrika Badenfelt, defended in 2010
 Supervisor to ongoing PhD-student projects: Veronica Johansson, expected defense 

2011, Jonas Söderholm, expected defense 2014, Maria Lindh, expected thesis de-
fense 2015, Ola Pilerot, expected defense 2016, David Gunnarsson, expected de-
fense 2017

Membership of PhD evaluation committees: Johan Kärnfeldt, 1999, Frances Hult-
gren, 2009, Åsa Söderqvist, 2009, Malin Nilsson, 2009, Johan Söderberg, 2011
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PEtEr rittgEN CV
PrOfESSOr iNfOrMAtik, 100% 

Current position 
Professor in Business Informatics, 100 %

Degrees 
1983  MSc in Computer Science and Computational Linguistics
1997  PhD in Business Administration and Economics 

PhD supervision/examination 
1997–2002  Michael Prasse – Development and Formalization of an Object- 
 Oriented Language Model as a Basis for MEMO-OML, University  
 Koblenz-Landau, DE
2001–2003  Daniel Walther – Economics of Certification Authorities in Germa- 
 ny, TU Darmstadt, DE
2004–2005 Jan Olausson – Configurable Standard Processes, Linköping Univer- 
 sity, SE
2007–2008 Marielba Silva Zacarias – A Conceptual Framework based on Agents  
 and Contexts for the Alignment between Individuals and Organiza- 
 tions, Technical University Lisbon, PT
2009–2010 Ken Decreus –  Policy-Enabled Goal-Oriented Requirements Engine- 
 ering for Semantic Business Process Management, Ghent University, BE
2011– Denis Ssebuggwawo – Analysis and Evaluation of Collaborative Mo- 
 deling Processes, University of Nijmengen, NL

Academic Assignments 
Editorships
Current International Journal of Electronic Commerce (Associate Editor)
Current Informing Science Journal (Associate Editor)
Current International Journal of Organisational Design and Engineering (Edi- 
 torial Board Member)
2011 International Conference on Information Systems (Associate Editor)
2010 International Journal of e-Collaboration (Guest Editor)
2010 European Conference on Information Systems (Associate Editor)
2009 European Conference on Information Systems (Associate Editor)
2008 Handbook of Ontologies for Business Interaction, Hershey, PA: IGI  
 Global
2006 Enterprise Modeling and Computing with UML, Hershey, PA: IGI  
 Global
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Conference Chairs
2012 Hawaii International Conference on System Sciences (Mini-track co- 
 chair)
2009 International Workshop on Enterprise and Organizational Modeling  
 and Simulation (Co-chair)
2008 International Workshop on Enterprise and Organizational Modeling  
 and Simulation (Co-chair)
2007 Enterprise Modeling and Information Systems Architectures (Work- 
 shop Co-chair)
2007 International Conference of the Information Resources Management  
 Association (Track Chair)
2002 Informing Science (Track Chair)
2001 Informing Science (Track Chair)

Special Interest Group Chair
Current AIS Special Interest Group on Modeling and Simulation (SIG-MAS)  
 (Vice Chair)

Review assignments (journals)
2010 Information Systems Journal
2010 European Journal of Information Systems
2010 International Journal of Information Management
2010 Data & Knowledge Engineering
2009 Information Resources Management Journal
2009 European Journal of Information Systems
2008 Information Systems
2008 Information Systems Journal
2008 Information & Software Technology
2008 Journal of Electronic Commerce Research
2008 Information Resources Management Journal
2008 International Journal of Business Process Integration and Manage- 
 ment
2008 Applied Ontology
2008 Information Research

Review assignments (conferences)
2010 Americas Conference on Information Systems (AMCIS)
2010 Enterprise and Organizational Modeling and Simulation (EOMAS)
2009 Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS)
2009 Americas Conference on Information Systems (AMCIS)
2009 International Conference on Information Systems (ICIS)
2009 Wirtschaftsinformatik (WI)
2009 International Workshop on Organizational Design and Engineering  
 (IWODE)
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2009 Enterprise Modeling and Information Systems Architectures (EMISA)
2009 Enterprise and Organizational Modeling and Simulation (EOMAS)
2008 International Conference on Information Systems (ICIS)
2008 Americas Conference on Information Systems (AMCIS)
2008 Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS)
2008 European Conference on Information Systems (ECIS)
2008 Action in Language, Organisations and Information Systems  
 (ALOIS)
2008 Business Process Modeling, Development, and Support (BPMDS)
2007 Mediterranean Conference on Information Systems (MCIS)
2007 European Conference on Information Systems (ECIS)
2007 Ereignisgesteuerte Prozessketten (EPK)
2007 Exploring Modeling Methods in Systems Analysis and Design (EMM- 
 SAD)
2007 Enterprise Modeling and Information Systems Architectures (EMISA)
2007 Business Process Modeling, Development, and Support (BPMDS)
2007 International Conference of the Information Resources Management  
 Association (IRMA)
2007 Workshop on Vocabularies, Ontologies, and Rules for the Enterprise  
 (VORTE)
2007 Informing Science and Information Technology Education Joint Con- 
 ference (InSITE)
2006 Workshop on Vocabularies, Ontologies, and Rules for the Enterprise  
 (VORTE)
2006 Data Warehousing (DW)
2006 International Conference of the Information Resources Management  
 Association (IRMA)
2006 Informing Science and Information Technology Education Joint  
 Conference (InSITE)
2006 International Conference of the International Business Information  
 Management Association (IBIMA Summer)
2006 International Conference of the International Business Information  
 Management Association (IBIMA Winter)
2005 International Conference of the Information Resources Management  
 Association (IRMA)
2005 Informing Science and Information Technology Education Joint  
 Conference (InSITE)
2005 International Conference of the International Business Information  
 Management Association (IBIMA Summer)
2005 International Conference of the International Business Information  
 Management Association (IBIMA Winter)
2004 International Conference of the International Business Information  
 Management Association (IBIMA Winter)
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2004 Informing Science and Information Technology Education Joint  
 Conference (InSITE)
2003 Ereignisgesteuerte Prozessketten (EPK)
2003 International Conference of the Information Resources Management  
 Association (IRMA)
2002 International Conference of the Information Resources Management  
 Association (IRMA)
2001 International Conference of the Information Resources Management  
 Association (IRMA)
2000 Americas Conference on Information Systems (AMCIS)
2000 European Conference on Information Systems (ECIS)
1999 European Conference on Information Systems (ECIS)

research projects 
2010–2012 Collaborative Process Improvement and Innovation (funded by  
 IWOIB Brussels & Ideas@Work)
2009–2011 Expanding the Business Developer’s Toolbox (funded by FoU Hög- 
 skolan i Borås)
2008–2009 Process Innovation through Intelligence (funded by Flanders DC)
2007 Business Process Analysis and Requirements Elicitation for a Ware- 
 house Management System of the Customer Distribution Centre  
 (funded by Högskolan i Borås and Ericsson AB)
2005–2007 e-Me – an Electronic Student Assistant (funded by Vinnova, Micro- 
 soft, Visa. Intel, Telia)
2005–2006 Co-design Platforms (funded by Vinnova, Microsoft, Visa. Intel, Telia)
2005 Standard Processes to Satisfy Unique Customer Requirements (fun- 
 ded by Total Logistik)
2004 Optimizing Interorganizational (funded by Total Logistik and Hemtex)
2004 Open Application Sharing (funded by Microsoft)
1999–2001 Electronic Commerce Modeling (ECOMOD) (funded by DFG,  
 Germany)
1995–1996 Flexible Organization of Distributed Agents (FLODAG) (funded by  
 DFG, Germany)
1992–1994 Distributed Reasoning Support System (DRSS) funded by DFG,  
 Germany)

Member of the network / college / association etc 
2007– Member of the Special Interest Group Enterprise Modeling and In- 
 formation Systems Architectures of the GI, Germany 
 



168 högskolan i  borås

LArS SANDMAN CV
PrOfESSOr VårDVEtENSkAP 75%

Nuvarande anställning
Etisk rådgivare (25%), Prioriteringscentrum, Linköping, 2008– 
Oavlönad docent i praktisk filosofi, Göteborgs Universitet, 2009– 
Professor i vårdvetenskap med inriktning mot vårdetik (75%), Högskolan i Borås, 

2009– 
Etisk rådgivare (20%), Västra Götalandsregionen, 2010– 

Examina
1989 Fil Kand från Fysikerlinjen
2002 Fil Dr i Praktisk filosofi

Pedagogiska meriter
2011  Kursansvarig för och utveckling av ny forskarutbildningskurs i Forsk- 
 ningsetik 7,5 Hp, Högskolan i Borås
2007– Huvudhandledare till Karin Högberg med avhandlingsämne kring webb- 
 baserad vårdrelation, Högskolan i Borås/Hälsohögskolan i Jönköping. 
2007–2008  Kursansvarig för och utveckling av ny forskarutbildningskurs i Nor- 
 mativ etik med inriktning mot vårdande 7,5 Hp, Högskolan i Borås  
 och Växjö universitet
2007 Forskarhandledningskurs, Högskolan i Borås
2007 Kommunikation och samtal relaterade till handledning av doktoran- 
 der, endagskurs, Växjö universitet
2005–2012  Huvudhandledare till Anders Bremer  med avhandlingsämne Vård- 
 etiska prioriteringar inom ambulanssjukvården, 2005–, licentiatex- 
 amen under 2008 med avhandlingen När livet skakas om – patienters  
 och närståendes erfarenheter av hjärtstopp utanför sjukhus. Planerad  
 disputation januari 2012. Högskolan i Borås / Linnéuniversitetet.
2005 Kursansvarig för och utveckling av ny forskarutbildningskurs i Forsk- 
 ningsetik med fokus på vård och omsorg 7,5 Hp, Högskolan i Borås  
 och Karlstads Universitet
2003–2004 Högskolepedagogisk kurs, 15hp, Högskolan i Borås
2003–2004 Bihandledare till Anders Nordmark (huvudhandledare Kerstin Sege- 
 sten) med avhandlingsämne Vårdetiska prioriteringar inom ambu- 
 lanssjukvården, avbruten forskarutbildning av personliga skäl. Hög- 
 skolan i Borås / Karlstads universitet.
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Akademiska uppdrag
2011  Halvtidsbedömning, Maja Wessel, Karolinska Institutet
2010 Betygsnämnd för Marie Eneman, Göteborgs Universitet.
2010  Halvtidsbedömning, Anna Lindblad, Karolinska Institutet
2010 Ledare för organisationskommittéen för konferensen Health Care  
 Priority Setting – Making Sense of Justice, Linköping.
2009–2010 Ansvarig för forskarutbildningsansökan vid Institutionen för vårdve- 
 tenskap, Högskolan i Borås.
2009  Mittgranskare Marie Rusner, Växjö universitet
2009  Slutgranskare Kina Hammarlund, Växjö universitet
2009 Ledamot i elektorsförsamlingen för Vetenskapsrådets styrelse och  
 ämnesråd
2008 Halvtidsbedömning, Gustav Tinghög, Linköpings Universitet
2008  Slutgranskare Elisabeth Björk Brämberg, Växjö universitet
2007–  Deltar i Rektors organ för review av särskilda etikärenden – forsknings- 
 etisk granskning av projekt finansierade av USA-federala medel vid  
 Göteborgs universitet.
2006– Referee för  bl.a. Nursing Ethics, Medicine, Health-Care and Philoso- 
 phy,  British Medical Journal, Journal of Medical Ethics.
2006 Referee av abstrakt till konferensen Nordiska symposiet i ledarskap och  
 vårdkultur i vårdande verksamhet, Borås.
2006  Halvtidsbedömning, Lena Holmberg, Malmö Högskola
2005 Referee av abstrakt till konferensen Nordiska symposiet i ledarskap och  
 vårdkultur i vårdande verksamhet, Mariehamn, Åland.
2004–  Vetenskaplig sekreterare, Regionala etikprövningsnämnden (övrig  
 forskning), Göteborg.

Övriga uppdrag
2010– Ledamot av Program och prioriteringsrådet, Västra Götalandsregionen
2010– Ledamot av Expertgruppen för Patientdatalagsfrågor, Västra Götalands- 
 regionen
2010 Etisk rådgivare, projekt kring Allvarlig sjukdom, Socialstyrelsen
2009–2010 Etisk konsult, Nationella riktlinjer för lungcancer, Socialstyrelsen.
2009–2010  Etisk konsult, Indikationsprojektet, SKL, Socialstyrelsen, Svenska Lä- 
 karsällskapet, SBU.
2004–2007 Etisk konsult, Nationella riktlinjer för bröstcancer, kolorektal cancer  
 och prostatacancer, Socialstyrelsen, Stockholm.

forskningsprojekt
2007–2008 Patientcenterad vård. Finansierat av rektorsmedel, Göteborg Univer- 
 sitet
2004–2008 Implementering av palliativt vårdprogram i en komplex organisato- 
 risk kontext (projektledare). Finansierat av REKO Sjuhärad.
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2003–2008 Vårdetiska prioriteringar inom ambulanssjukvård (projektledare). Fi- 
 nansierat av Etikprogrammet.
2001–2002 Hemmets betydelse som den sista vårdplatsen – etik i hemmets och  
 institutionens livssfär. Finansierat av Etikprogrammet.
1998–2001 Palliative care ethics. Finansierat av Europeiska komminssionens forsk- 
 ningsfonden (ref. nr BMH4-Ct98-3440) och Socialvetenskapliga  
 forskningsrådet.

Medlem i nätverk/kollegium/sammanslutning etc
2010 Ledamot i Management Committee för International Society on Prio- 
 rities in Healthcare.
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LiSBEtH SVENgrEN HOLM CV
PrOfESSOr i fASHiON MANAgEMENt, DESigN  
OCH kOMMUNikAtiON 10%

Utbildning
2009 Meriterad som professor i Design Management, september 2009
2006 Docent vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, november
1995 Ekonomie doktorsexamen 3 mars 1995
 Titel på doktorsavhandling: Industriell design som strategisk resurs.  
 En studie av designprocessens metoder och synsätt som del av företags  
 strategiska utveckling. (Industrial design as a strategic resource. A stu- 
 dy of methods and approaches of the design process as a part of com- 
 panies’ strategic development) Handledare: Professor Per Olof Berg

Nuvarande anställningar
2010 Professor i Fashion Management, design och kommunikation vid 
 Textilhögskolan vid Högskolan i Borås, tillsvidareanställd sedan feb- 
 ruari 2010 (tjänstledig 10 procent)
2006 Gästforskare vid Lunds universitet, institutionen för designvetenskaper, 
 Industridesign sedan februari 2006 (10 procent)

tidigare anställningar
1998–2010 Universitetslektor vid Stockholms universitet, företagsekonomiska 
 institutionen. Tjänstledig på deltid sedan 2006. 
2007–2009  SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign. Ansvarig för forskning och 
 utbildning på deltid. 
2006  Innehavare av Lise Meitner-professuren vid Lunds universitet, LTH 
 under höstterminen 2006. 
1988–1991 Research Fellow vid Design Management Institute, Boston, USA

forskningsprogram och -projekt
2011– Baltic Fashion. An EU financed project including all countries in the  
 Baltic Sea Region. Focus on research is innovation in fashion SMEs.
2007– ”Innovationskompetens och tillväxt hos små och medelstora företag.  
 En studie av samarbetet och relationen mellan designkonsulter och  
 små och medelstora kundföretag.” 
 Projektet ingår i PIE-p (Product Innovation Engineering program,  
 under ledning av KTH) och är del av ett doktorandprojekt vid avdel- 
 ningen för industridesign vid institutionen för designvetenskaper,  
 LTH. Jag medverkar som projektledare och handledare. Doktorand:  
 Magnus Olsson. Projektet är finansierat av Vinnova och av PIE-p.
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2006– ”Globaliseringen av industridesignkonsultföretag”. 
 Finansierat av avdelningen för industridesign vid institutionen för  
 designvetenskaper, LTH och IKEA Stichting Foundation. Eget forsk- 
 ningsprojekt i samarbetar med forskare i Finland, Italien och England.
2004–2006  EU/ASIA Link Design Management Network
 Forsknings och utvecklingsprojekt under ledning av Dr. Alex Willi- 
 ams, Salford University College, UK. Jag medverkade som forskare  
 och kursutvecklare. Projektet finansierades av EU/ASIA Link. Avslu- 
 tades i mars 2006 med en internationell forskarkonferens. 
2001–2005 ”Nya relationslogiker i strategiskt innovationsarbete” 
 Forskningsprojekt i samarbete med Ulla Johansson, Växjö Universi- 
 tet, Ekonomihögskolan, finansierat av Vinnova. Vi delade projektan- 
 svaret; Ekonomihögskolan, Växjö universitet ansvarade för administ- 
 rationen. Projektet avslutades med en forskarkonferens i Växjö 2006.  
 En bok med resultatet publicerades av Studentlitteratur 2008.
2000–2004 ”Design Against Crime”
 Forskningsprojekt under ledning av Professor Rachel Cooper, Salford  
 University College, och Professor Mike Press, Sheffield Hallam Uni- 
 versity, UK. Projektet fi-nansierades av Design Council, UK and Bri- 
 tish Department of Trade and Industry, och Home Office. Jag med- 
 verkade som forskningsledare för fallstudier i Sverige.

Övriga meriter
Lisbeth Svengren Holm har varit biträdande handledare för tre doktorander som 

disputerade 2005 (Clemens Thornquist), 2006 (Anna Rylander) och Theresa Di-
gerfeldt-Månsson (2008) och är nu huvudhandledare för fem doktorander (De-
spina Christoforidou, Carl Lidgard, Magnus Eneberg, Robert Meeder och Eva 
Wängelin).

Lisbeth Svengren Holm har varit medlem i flertalet betygskommittéer och oppo-
nent på doktorsavhandlingar i Danmark och England. Hon har också varit anlitad 
som sakkunnig för forskningsansökningar vid FRN, Academy of Finland, Hög-
skolan i Borås och för lektorsansökningar. Hon har varit medlem vid Institutions-
styrelsen vid Stockholms universitet, företagsekonomiska institutionen, Swedish 
Design and Research Network; Centrum för Textilforskning vid Högskolan i 
Borås; the International Committee of the European Academy of Design (EAD) 
och tidigare vid SCOS (Standing Conference on Organization and Symbolism).

Lisbeth Svengren Holm har organiserat och medverkat till att organisera flertalet 
nationella och internationella forskarkonferenser i Sverige och en internationell 
forskarkonferens i Shanghai 2006 (del av EU/Asia Link projekt). Hon har också 
organiserat tracks vid flertalet internationella forskarkonferenser, t.ex. European 
Academy of Design, Nordcode Seminars, Nordes Research Conference, Nordiska 
Ämneskonferensen och European Academy of Management. 
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MOHAMMAD tAHErZADEH  CV
PHD, PrOfESSOr iN BiOPrOCESS tECHNOLOgy 100% 

Degrees 
1991  MSc in Chemical Engineering 
1999  PhD in Bioscience 

teaching qualifications 
1. Isfahan University of Technology (1992–1994 & 2001–2004):
 a. Mass Transfer Operation 
 b. Chemical Engineering Thermodynamics
 c. Process Design and Economical Evaluations of Chemical Processes
 d. Fundamental of Biotechnology
 e. Biochemical Engineering
 f. Biology and Technology for Ethanol Production
 g. Microbiology
2. Chalmers University of Technology (1995-2001):
 a. Bioprocess Design and Economical Evaluation
 b. Technical Biology
 c. Bioprocess Technology
3. University of Borås (2003-)
 a. Bioprocess Design and Economical Evaluation
 b. Bioethanol process
 c. Environmental Biotechnology
 d. Biopolymers
 e. Biofuels and biological treatment of wastes
4. Courses for industries in chemical engineering:
 a. Literature survey for improvement the process
 b. Technical and economical feasibility of a new process

Academic Assignments 
1999–  Reviewer of mauscripts for 34 different international scientific jour- 
 nals, including editorial board of a journal 
2009–  Reviewer for applications for Swedish Research Council, Hong Kong  
 Research Council, and The Netherlads Organization for Scientific  
 Research, 
2010–  Director of Resource Recovery Research Profile, University of Borås. 
2006–  Founder of “Waste Recovery – International Partnership”  
 (www.wasterecovery.se) 
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Other appointments 
2008–  Board Member, Cewatech AB 
2008–  Head of Managing Board, Scandir AB, 

research projects 
Year Project and Financer
2001–2002 Cultivation of Rhizopus oryzae 
 Kristina Stenborgs Foundation
2002–2004 Continuous cultivation of dilute acid hydrolyzates to ethanol
 Energimyndigheten
2002–2003 Building a new laboratory for research in biotechnology 
 Isfahan University of Technology
2002–2004 Biological separation of zinc oxide from iron oxides 
 Isfahan Steel mill complex
2003 Biological degradation of MTBE in groundwater 
 Isfahan University of Technology
2003–2005 Coal bio- & chemical desulfurization 
 Isfahan Steel mill complex
2005–2006 Antimicrobial superabsorbent with zygomycetes 
 KK Stiftelsen
2006 Indonesian waste materials and application of Swedish technology 
 SIDA
2006–2009 Teacher and student exchange with Univ. Matanzas Cuba  
 Programkontoret
2006 Teacher exchange with Univ. of Tehran Iran 
 Programkontoret
2007 Production of ethanol from waste materials 
 Swedbank Sjuhärad
2007 Development of biopolymer research at Högskolan i Borås 
 FoU Högskolan i Borås
2007 Pretreatment for more biogas 
 Sjuhärad kommunalförbund
2007 Ethanol from wastes 
 Waste Refinery
2007–2008 Characterization of zygomycetes cell walls 
 KK Stiftelsen
2008 Ethanol and biogas from citrus wastes 
 Sjuhärad kommunalförbund
2008–2009 Pretreatment for improving digestion to biogas 
 Waste Refinery
2009–2010 Textile wastes to ethanol and biogas 
 Swedbank Sjuhärad
2009–2012 Biological superabsorbents 
 FoU Högskolan i Borås
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2009–2010 Ethanol by zygomycetes 
 Energimyndigheten
2009–2010 Ethanol by encapsulated yeasts 
 Energimyndigheten
2009 Technology transfer to Indonesia in waste treatment 
 Sjuhärad kommunalförbund
2009–2010 Energy integration in bioethanol process 
 Swedbank Sjuhärad
2010 Technology transfer to Southeast Asia in waste treatment 
 Sjuhärad kommunalförbund
2010–2013 Rapid digestion by flocs (doktorandsfinansiering)
 Borås Energi & Miljö AB
2010–2012 Macroencapsulation of cells  
 Vetenskapsrådet
2010 Utställning hållbara staden 
 Sparbanken
2011 Waste Recovery: Aktörssamverkan med Brasilien om avfall till Energi 
 Energimyndigheten
2011–2013 Bioconversion of fruit wastes into biogas 
 SIDA
2011 Brazil-Sweden Waste Recovery 
 VINNOVA
2011 Waste Recovery:Sydostasien 
 Sjuhärad kommunalför-bund
2011–2012 Developing rapid digestion bioreactors for biogas production
 Sparbanken
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HåkAN tOrStENSSON CV
PrOfESSOr, trANSPOrt SAfEty AND LOgiStiCS, 100%

University degree 
1970 M.Sc.Eng. (civilingenjör) Engineering Physics, Chalmers

Doctoral degree 
1979 Theoretical and applied mechanics. Title of thesis: Deformations of  
 a cord-reinforced rubber belt around a circular cylinder. Supervisor:  
 Prof. Bengt Holmberg, Chalmers

Current position, period of appointment, time for research in the position
 Professor, Transport safety and logistics, Högskolan i Borås – Univer- 
  sity of Borås, 2001 – (100 % since 09/2003). Research in risk manage- 
 ment and resilience, (fashion) logistics systems and (textile) supply  
 chains. Supervising doctorate students. Teaching logistics, logistics in- 
 formation technology, packaging technology, risk assessment, reco- 
 very engineering, supply and demand chain management, applied tex- 
 tile management. Member of the board of the School of Engineering  
 2001–2004. Deputy head of school, School of Textiles, 2008–. Mem- 
 ber of the research and education board of UB 2006–2009. Allocated  
  research percentage 50%.

Previous positions and periods of appointment 
2007–2010 Region of West Sweden (Västra Götaland), board member, Agricul- 
 tural Education Board
2001–2003  Swedish National Testing and Research Institute
 Project Manager, Transport Technology
1998–2001  SSPA Maritime Consulting/SSPA Sweden
 Project Manager, Research Department
1997–2000  Chalmers University of Technology
 Adjoint professor, cargo damage prevention
1986–1997  Swedish National Testing and Research Institute
 Department manager, Mechanics Department
1984–1986  Swedish National Testing Institute
 Section manager, Mechanical Function and Safety section
1979–1984  Swedish National Testing Institute
 Senior test engineer
1979  Chalmers University of Technology.
A ssistant lecturer and lecturer, Division of Mechanics
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1977–1978  California State University Long Beach
 Assistant Professor, Mechanical Engineering
1971–1977  Chalmers University of Technology.
 Assistant lecturer and lecturer, Division of Mechanics

Distinctions 
2000 SEES – Swedish Environmental Engineering Society, medal of honour

People awarded doctorates for whom the applicant has been the main supervisor
 Joanne Ellis, licentiate 2001 (PhD 2011, other main supervisor)
 Jonas Larsson, licentiate 2009, expected PhD 2011
 Roy Andersson, licentiate 2007, PhD 2009
 Daniel Ekwall, licentiate 2007, PhD 2009
 Klas Hjort, licentiate 2010, expected PhD 2012
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BILAGA VII – cV för öVrIGA dIsputerAde LärAre och forskAre

BJÖrN ABELLi CV
fiL Dr, LEktOr iNfOrMAtik 100%

Nuvarande anställning
Universitetslektor i informatik 100 % 

Examina
2002 Fil Mag i Data- och systemvetenskap
2004 Fil Lic i Industriell ekonomi och organisation
2007 Fil Dr i Industriell ekonomi och organisation

Pedagogiska meriter
 Göteborgs Universitet, Pedagogik 20p
 Mälardalens högskola, Högskolepedagogik, steg 1
 Mälardalens högskola, Handledarutbildning i PBL
 Högskolan i Borås, Högskolepedagogisk kurs, 15hp
 Högskolan i Borås, Utbildning i handledning av doktorander
Vid Mälardalens högskola undervisade jag 1997–2007 på ett femtiotal kurser, varav 
jag hade utvecklat och var kursansvarig på ett tjugotal. Handledde ett fyrtiotal kan-
didatuppsatser inom informatik.
2007–  Studierektor  i  informatik  (50%),  Handels-  och  IT-högskolan  vid  
 Högskolan i Borås
2008– Ledamot av CLU-rådet (Centrum för Lärande och Undervisning),  
 Högskolan i Borås
2008– Utbildningsansvarig, Systemvetarutbildningen, Handels- och IT- 
 högskolan vid Högskolan i Borås,
2009– Utbildningsansvarig, Masterutbildning i informatik, Handels- och  
 IT-högskolan vid Högskolan i Borås,
Vid Högskolan i Borås har jag undervisat på ett tjugotal kurser, varav jag har utveck-
lat fyra och varit kursansvarig på ett tiotal. Handlett ett tiotal kandidatuppsatser 
samt ett par magisteruppsatser inom informatik.

Akademiska uppdrag 
2001 Opponent, Licentiatavhandling, Kalmar Universitet
2008 Granskare, utbildningsplan för Webbredaktörutbildningen, HB/BHS
2008 Extern granskare, examensarbeten vid JIBS (9 st)
2010 Reviewer, European Conference on Information Systems 2011 (2 full  
 papers)

Medlem i nätverk/kollegium/sammanslutning etc
2004– Medlem i International Association for Development of the Informa- 
 tion Society
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gLENN fiHN CV
Ek Dr, LEktOr fÖrEtAgSEkONOMi 100%

Nuvarande anställning
Universitetslektor i företagsekonomi (redovisning) 100 %

Examina
1989 Ekonomie kandidat företagsekonomi
1994 Ekonomie licentiat företagsekonomi
2005 Ekonomie doktor offentlig förvaltning

Pedagogiska meriter
2006   Högskolepedagogisk kurs, 15hp, Högskolan Väst
2010– Inriktningsansvarig redovisning Civilekonomprogrammet
2011– Ordförande utbildningsutskottet vid Institutionen Handels- och IT- 
 högskolan

Övriga uppdrag
2011–  Institutionsstyrelseledamot Institutionen Handels- och IT-högskolan
2011–  Institutionsstyrelseledamot Institutionen för pedagogik
2011–  Skyddsombud Institutionen Handels- och IT-högskolan

forskningsprojekt
2009–2011  Redovisning enligt IFRS (delvis tillsammans med Hossein Pashang).  
 Gällande mig är projektet internt finansierat.

Medlem i nätverk/kollegium/sammanslutningar etc.
1990–  Kommunforskning i Västsverige
Publikationer
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HELgi-VALUr friDrikSSON CV
Ek Dr, LEktOr fÖrEtAgSEkONOMi 100%

Nuvarande anställning
Universitetslektor i företagsekonomi, inriktning marknadsföring 100 % 

Examina
2008  Ph.D. i Företagsekonomi vid. Jönköping International Business School
 Titel: Learning processes in an inter-organizational context. A study  
 of krAft project. 
1995 Högskolan i Östersund – Linjen för Personal- och arbetslivsfrågor 
 MSc. i Företagsekonomi, Högskolan i Östersund
 Titel D-uppsats: Att leda för kompetens – En fältstudie
 Titel C-uppsats: Affärsdriven kompetensutveckling. 

Pedagogiska meriter
2005–2006 Högskolepedagogisk kurs, 15hp, Högskolan i Jönköping
2011 Forskarhandledningskurs, Högskolan i Borås
1998–2001 Bifröst University, Iceland, Undervisning på grund- och avancerad  
  nivå. (75 %), projekt 25 %
2001–2010 Jönköping Internationella Business School, undervisning på grund-  
 och avancerad nivå. 
2010–2011  Högskolan i Skövde, utbildning på grundnivå. 
1996–1997 Lärare hos IBM:s ekonomiskola (KY utbildning),  
2009,  Mars Undervisning  I Nankai University i Tianjin, Kina, 15 timmar i kan- 
 didatprogram , 15 timmar i master program, och 12 timmar i dokto- 
 randprogram (Supply chain Management och Strategy management)
2008, Feb. Undervisning i Western Cape University i Cape Town, South Africa,  
 30 timmar i master program (Strategy Management)

Akademiska uppdrag
2008 Reviewer, Nofoma Konferens i Jönköping (8 full paper)
2007 Opponent, Jenny Balkows Research proposal, Jönköping Internatio- 
 nal Business School
2006 Opponent, Anna Jenkings Research propsal, Jönköping International  
 Business School
2005 Opponent, Benedikte Borgströms Research proposal, Jönköping In- 
 ternational Business School
2002 Reviewer, International Journal of Physical Distribution and Logis- 
 tics Management (1 full papers)
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Övriga uppdrag
2009–2010 Program Manager för Master program of International logistics and  
 supply chain management.
2009–2010 Arbetade med Nässjö kommun om EU ansökan för att stärka Nässjö  
 och regionen som logistik region.  
2008–juni Ansvarig för utbildningskonferens på NOFOM.  Ledamot av veten- 
 skapskommitén för NOFOMA. 
2007–2011 Styrelseledamot i ”Advisory board at CeLS”. I styrelsen sitter folk  
 ifrån akademin och företag för att diskutera utveckling och möjlighe- 
 ter för att en bättre organisation av samarbete i och mellan företag  
 som jobbar med logistik och flödesekonomi.  
2003–2010 Styrelseledamot i SACO-S på IHH, Ordförande 2008, februari–2010,  
 juni.  
2008–2010  Styrelseledamot i IHH:s styrelse
2002–2005 Styrelseledamot i Inpilio, doktorandföreningen på IHH,
1992–1994     Styrelseledamot studentkåren i Östersund

forskningsprojekt
2007 Forskningsstipendium från Vinnova, Syfte: Study about integration  
 of supply chains, Outsourcing to increase international growth. Till- 
 sammans med forskare ifrån CeLS
2008 Post doc. stipendium från ”The Swedish School of Management and  
 Information technology” MIT. 
2009 Forskningsstipendium från Handelns utvecklings råd. Syfte: Study  
 about flexibility and postponement in Supply chain, med Susanne  
 Hertz, Anna Nyberg and Hamid Jafari. 

Medlem i nätverk/kollegium/sammanslutning etc
2007– pågår  Medlem i forskningscentret Logistik and Supply chain management  
 (CeLS) i  Jönköping. Co-director 2008–2010. 
2007–2011 Medlem i HUMLOG forskningsgrupp. Forskningsgrupp som foku- 
 serar på humanitär hjälp. Andra universitet i gruppen är Hanken i  
 Helsinki, BI i Oslo, och Cardiff University.
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ANDErS giDENStAM CV
PHD, SENiOr LECtUrEr iN iNfOrMAtiCS 100%

Current position 
PhD, Senior Lecturer in Informatics 100%

Degrees 
2001  MSc in Computer Science and Engineering
2005  PhLicentiate in Computer Science 
2007  PhD in Computer Science

teaching qualifications 
2002–2006 Course assistant at course “Operating Systems, 5 (old) credits”, School  
 of Computer Science and Engineering, Chalmers University of Tech- 
 nology.
2002–2005 Course assistant at course “Computer Communication, 5 (old) cred- 
 its”, School of Computer Science and Engineering, Chalmers Univer- 
 sity of Technology.
2009– Course coordinator for the course “Data- och programstrukturer, 7.5  
 credits”, School of Business and Informatics, Högskolan i Borås.
2009– Teacher at course “Utveckling av mobila applikationer, 7.5 credits”,  
 School of Business and Informatics, Högskolan i Borås.
2009– Teacher at course “Computer Graphics, 7.5 credits”, School of Busi- 
 ness and Informatics, Högskolan i Borås.
2009– Teacher at course “Datorkommunikation, 7.5 credits”, School of  
 Business and Informatics, Högskolan i Borås.
2009– Teacher at course “Programmering och programspråk, 7.5 credits”,  
 School of Business and Informatics, Högskolan i Borås.
2009– Teacher at course “Webbprogrammering, 7.5 credits”, School of Busi- 
 ness and Informatics, Högskolan i Borås.
2010– Teacher at course “Game Programming, 7.5 credits”, School of Busi- 
 ness and Informatics, Högskolan i Borås.
2010– Course coordinator for the course “Visuell programutveckling med  
 C#, 7.5 credits”, School of Business and Informatics, Högskolan i  
 Borås.
2010– Course coordinator for the course “Webbprogrammering, 7.5 cred- 
 its”, School of Business and Informatics, Högskolan i Borås.

Academic Assignments 
2003 Reviewer, Journal of High Speed Networks. (1 full paper).
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2003 Reviewer, 7th International Conference On Principles of Distributed  
 Systems (OPODIS). (3 full papers).
2004 Reviewer, 24th International Conference on Distributed Computing  
 Systems (ICDCS). (2 full papers).
2004 Reviewer, 9th Scandinavian Workshop on Algorithm Theory (SWAT).  
 (1 full paper).
2004 Reviewer, 25th IEEE Real-Time Systems Symposium. (1 full paper).
2004 Reviewer, 18th Annual Conference on Distributed Computing  
 (DISC). (4 full papers).
2004 Reviewer, 8th International Conference On Principles of Distributed  
 Systems (OPODIS). (4 full papers).
2005 Reviewer, Real-Time Systems Journal. (1 full paper).
2005 Reviewer, 8th International Symposium on Parallel Architectures, Al- 
 gorithms, and Networks (I-SPAN). (1 full paper).
2006 Reviewer, 26th International Conference on Distributed Computing  
 Systems (ICDCS). (1 full paper).
2006  Reviewer, 2nd International Workshop on Algorithmic Aspects of  
 Wireless Sensor Networks. (1 full paper).
2006 Reviewer, 20th International Symposium on Distributed Computing  
 (DISC). (2 full papers).
2006 Reviewer, 8th International Conference on Distributed Computing  
 and Networking (ICDCN). (1 full paper).
2006 Reviewer, 8th International Symposium on Stabilization, Safety, and  
 Security of Distributed Systems. (1 full paper).
2006 Reviewer, 10th International Conference On Principles Of Distribu- 
 ted Systems (OPODIS). (3 full papers).
2007 Member of the program committee, IADIS International Conference  
 APPLIED COMPUTING. (6 full papers).
2007 Vice program cochair for the distributed algorithms’ track, the 13th  
 International European Conference on Parallel and Distributed  
 Computing (Euro-Par). (14 full papers).
2007 Reviewer, IEEE Transactions on Computers. (1 full paper).
2007 Reviewer, 9th International Symposium on Stabilization, Safety, and  
 Security of Distributed Systems. (2 full papers).
2008 Member of the program committee, IADIS International Conference  
 APPLIED COMPUTING. (6 full papers).
2008 Reviewer, IEEE Transactions on Computers. (1 full paper).
2008 Reviewer, 11th Scandinavian Workshop on Algorithm Theory  
 (SWAT). (2 full papers).
2008 Reviewer, 13th ACM SIGPLAN Symposium on Principles and Prac- 
 tice of Parallel Programming (PPoPP). (3 full papers).
2008 Reviewer, 16th Annual European Symposium on Algorithms (ESA). (1  
 full paper).
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2008 Reviewer, 22nd International Symposium on Distributed Computing  
 (IPDPS). (3 full papers).
2010 Reviewer, 30th International Conference on Distributed Computing  
 Systems (ICDCS). (2 full papers).

research projects 
2009–2011 Adaption and optimization of lock-free data structures (project).   
 Funded by the Swedish Research Council.

Member of network/college/association etc 
2004– Member of the IEEE Computer Society.
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EVA gUStAVSSON
LEktOr fÖrEtAgSEkONOMi 100% (DOCENt)

Education
PhD in Business Administration, Department of Business Administration, School 

of Business, Economics and Law, University of Gothenburg, Sweden, 2000.
Licentiate in Business Administration, Department of Business Administration, 

School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg, Sweden, 
1996.

B.Sc. in Business Administration (Civilekonomexamen). The Hotel and Restaurant 
Management program (HRE). School of Business, Economics and Law, Univer-
sity of Gothenburg, Sweden, 1991.

Professional experience
Positions
2010– Follow researcher, Smart Textiles (part-time) Vinnovas ‘Vinnväx’ pro- 
 gramme: Smart Textiles, THS, University of Borås.
2009– Lecturer IDA, University of Borås.
2007– Researcher, GRI, School of Business, Economics and Law, University  
 of Gothenburg
2004–2007 Malmsten Post-doc, GRI, School of Business, Economics and Law,  
 University of Gothenburg
2000–2003 Researcher (part-time), GRI, School of Business, Economics and Law,  
 University of Gothenburg
2000–2003 Lecturer (part-time), Department of Business Administration, School  
 of Business, Economics and Law, University of Gothenburg
1996 Lecturer Department of Business Administration and Economics,  
 University of Karlstad.
1991–1996 Research assistant, GRI, School of Business, Economics and Law,  
 University of Gothenburg
1990–1991 Student counsellor and lecturer (part-time), Department of Business  
 Administration, School of Business, Economics and Law, University  
 of Gothenburg

Visiting Assignments
2006 Dec External examiner, The Executive MBA program (IEMBA), Stock- 
 holm School of Economics in St Petersburg, Russia

grants
2010-10-28   (with Malin Sundström) received planning grant (90 000 SEK) from  
 Centre for Retailing, School of Business, Economics and Law, Uni- 
 versity of Gothenburg.
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2010-10-15  (with Malin Sundström) received planning grant (1 month) from the  
 Centre for Tourism, School of Business, Economics and Law, Univer- 
 sity of Gothenburg.
2010–2013 The Swedish Retail and Wholesale Development Council. Recycling  
 of clothes – development of knowledge and solutions for sustainable  
 retailing. Karin Ekström (project leader), Borås University. Part time  
 research for three years.
2009 Vinnova. Hallmark Event Innovation. Member of research team with  
 approx. tre months research time. Members include Bo Svensson  
 (project leader), Etour and Donald Getz, Queensland University,  
 Australia. 
20020701–20060630. Jan Wallanders and Tom Hedelius Stiftelse, Tore Browalds  
 Stiftelse. Financial markets as action nets, with Barbara Czarniawska  
 (project leader), Karin Winroth, Per Forsberg and Claes Ohlsson. 2,5  
 mln sek. University of Gothenburg.

20010701-20040630. Stiftelsen för Ekonomisk Forskning i Västsverige. Organizing  
 in Action Nets, with Barbara Czarniawska, (project leader), Ulla Er- 
 iksson-Zetterquist, David Renemark, Kajsa Lindberg and Karin Win- 
 roth, 1,5 mln sek. University of Gothenburg.
20010101–20020701. HSFR. Financial markets as action nets with Barbara Czarni- 
 awska (project leader) and Karin Winroth. 1,6 mln sek. University of  
 Gothenburg.
19970101–19981231. RALF (Rådet för arbetslivsforskning). The practice of selling:  
 A study of buyers and sellers on the industrial market, with Barbara  
  Czarniawska (project leader). 0,7 mln sek. University of Gothenburg.
19950701–19970630. Jan Wallanders and Tom Hedelius Stiftelse. Management of  
 Industrial Services (MIS), with Anders Edström (project leader),  
 Carl-Johan Andrén and Hans Löfsten. 0,5 mln sek. University of  
 Gothenburg.

Administrative experiences
2010– Responsible for the education in marketing at the University of Borås,  
 IDA
2007–2009 Member of the GRI executive board. School of Business, Economics  
 and Law, University of Gothenburg
2007–2009 Member of the executive board for The Master of Science in Tourism  
 and Hospitality Management Program. Graduate Business School,  
 School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg
2001–2003 Editor of the Master Theses: in charge of the preparation of theses manu- 
 scripts and theses printing (about 65 theses each year). Graduate Busi- 
 ness School, School of Business, Economics and Law, University of  
 Gothenburg
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1995–2009 IT coordinator, responsible for purchase and local support, GRI,  
 School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg

teaching and educational experience

graduate level
Courses that I have developed and coordinated (main lecturer and course examiner)
2008–2009  ‘Research Methods’. An obligatory course for the international stu- 
 dents (in English) in two Master programs: Master of Science in Tou- 
 rism and Hospitality Management and Master of Logistics, The Gra- 
 duate School, School of Business, Economics and Law, University of  
 Gothenburg.
2008– ‘Risk management, risk and crises in contemporary organizations’. An  
 elective course for international Master students (in English). The  
 Graduate School, School of Business, Economics and Law, University  
 of Gothenburg.
2002– ‘HRM in the service sector’ (starting 2008, change of name to ‘Service  
 management and HRM’). An obligatory course for the international  
 students (in English) of Master of Science in Tourism and Hospitality  
 Management, The Graduate School, School of Business, Economics  
 and Law, University of Gothenburg.
Lecturer
2003–2007 Developing and carrying through the modules in Academic writing,  
 qualitative research, and research ethics for international students (in  
 English) at the Master of Science programme in Tourism and Hos- 
 pitality Management. At The Graduate School, School of Business  
 Economics and Law, University of Gothenburg.
2004–2007 Yearly lectures in Service Management basics for international stu- 
 dents (in English) of Master of Science in Tourism and Hospitality  
 Management, The Graduate School, School of Business, Economics  
 and Law, University of Gothenburg.
Facilitator
2000–2002 Group facilitator for international students (in English) of Master of  
 Science in International Management. The Graduate School, School  
 of Business, Economics and Law, University of Gothenburg.

Undergraduate level
Courses I have developed and coordinated (main lecturer and course examiner)
2010– Forskningsmetoder i företagsekonomi (Research methods in Business  
 Administration Research). An obligatory course at D-level that is part  
 of the new (2010) four-years program in Business Administration,  
 IDA, University of Borås.
2010–  Research methods in Business Administration. An obligatory course  
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 at D-level for the international students in Business Administration,  
 IDA, University of Borås.
2009–  ’Direktmarknadsföring och interaktiv marknadsföring’ (Direct mar- 
 keting and interactive marketing). An obligatory course at C-level in  
 marketing that is part of the new (2010) four-years program in Busi- 
 ness Administration, IDA, University of Borås.
2009 –  ’Tjänstemarknadsföring och servicelogik’ (Service management and  
 service logic). An obligatory course in marketing at C-level that is part  
 of the new (2010) four-years program in Business Administration,  
 IDA, University of Borås.
2000–2003 ‘Case Studies’ A yearly elective course for international students at  
 C- and D-level (in English). Dept of Business Administration, School  
 of Business, Economics and Law, University of Gothenburg.
2000 ‘Entreprenöriell strategi’ (entrepreneurial strategies) together with  
 Bengt-Erik Larsson for students at the Entrepreneur program. Dept  
 of Business Administration, School of Business, Economics and Law,  
 University of Gothenburg.
2001–2002  ‘Strategi och resursstyrning’ (strategy and resources allocation) to- 
 gether with Johan Dergård for students at the Entrepreneurial pro- 
 gram, and the program for small and rapid growth businesses. Dept  
 of Business Administration, School of Business, Economics and Law,  
 University of Gothenburg.
1996 Grundkurs i Företagsekonomi, FEKA (basic course in business admi- 
 nistration). Department of Business Administration and Economics,  
 University of Karlstad. The course is given in Swedish.
Lecturer
2005–2006 Development and carrying through of one (of three) module on the  
 subject of internal marketing for international students at C- and  
 D-level (in English). Course: ‘Business Communication’, course lead- 
 er Ewa Wikström. Dept of Business Administration, School of Busi- 
 ness, Economics and Law, University of Gothenburg.
2002–2004 Yearly lectures in HRM in the service sector, for international stu- 
 dents at C- and D-level (in English). Course: ‘Human Resourse Ma- 
 nagement’, course leader: Staffan Gran. Dept of Business Administra- 
 tion, School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg.
2001– 2003  Yearly lectures in Service Management, course ‘arbetsorganisation’  
 (organisation), elective for D-level students of technology with pre- 
 vious experience in industrial business and economics. Course leader  
 Lars Trygg, Jan Linder. Dept of Technology Management and Eco- 
 nomics, Chalmers University of Technology.
2001–2003  Yearly lectures in Service management and HRM at the Department  
 of Restaurant and Culinary Arts, Örebro University. Course Course  
 leader: Staffan Gran and Margareta Damm, Dept of Business Admi- 
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 nistration, School of Business, Economics and Law, University of  
 Gothenburg. 
2000–2002 Developing and carrying through one (of five) module on the subject  
 of marketing. Course: ‘Företagsekonomi för naturvetare I och II’/ 
 ’Grundläggande företagsekonomi’. (Business Administration for sci- 
 entists, A-level). Course leader Christian Jensen, Ewa Wikström.  
 Dept of Business Administration, School of Business, Economics and  
 Law, University of Gothenburg.

Supervisor
Graduate supervision
2010 Five (5) Master Theses, Master of Fashion Management, The Swedish  
 School of Textiles, University of Borås.
2003–2010 Twenty-five (25) Master theses, Master of Science in Tourism and  
 Hospitality Management, The Graduate School, School of Business,  
 Economics and Law, University of Gothenburg.
2006 – Co-advisor for PhD student Anna Gudmunson, ETOUR (European  
 Tourism Research Institute. Main advisor: Tommy Andersson, Dept  
 of Business Administration, School of Business, Economics and Law,  
 University of Gothenburg.
Undergraduate supervision
2010–  Eight (8) C-level theses and three (3) D-level theses. IDA, University  
 of Borås.
2009–  Five (5) C-level theses and one (1) D-level thesis. IDA, University of  
 Borås.
2002–2007 One (1) C-level theses and seven (7) D-level theses, Dept of Business  
 Administration, School of Business, Economics and Law, University  
 of Gothenburg. One C-level thesis, Grythyttan, Örebro University.
1996–1997 Five (5) C-level theses, The Service Management program. Dept of  
 Business Administration, School of Business, Economics and Law,  
 University of Gothenburg.

Awards as supervisor
The Malmstens foundation award for students’ theses in Master of Science in Tou-
rism and Hospitality Management.
2009 Igor Ackerberg and Parkpoom Prapasawudi: An Analysis of Volun- 
 teer Tourism Using the Repertory Grid Technique
2007 Tanja Lönnroth and Akram Saboundji: Crisis! What Crisis?
2006 Hsin Hsin Pan and Nan Chen: Gothenburg’s image as a tourism desti- 
 nation among typical tourists and sport tourists
2005  Helena Arente and Veronika Kiiski: Tourist Identity Expression  
 through Postmodern Consumption



190 högskolan i  borås

Summary of teaching (60 min. hours)
2009–  Tenure as lecturer at Borås University with teaching ca 60% of full time 
2001–2008 4.400 hours as lecturer
1996–2000 720 hours as lecturer

Examiner
Graduate examiner
2010 Examiner: Six (6) Master theses. The programme for Fashion Mana- 
 gement, The Swedish School of Textiles, University of Borås
2006 21th of April. Co-examiner for Licentiate Kristina Lygnerud, defen- 
 ding her thesis: Value Creating Innovations in the Pipeline. Dept of  
 Business Administration, School of Business, Economics and Law,  
 University of Gothenburg
Undergraduate examiner
2010–  Examiner: sixteen (16) C-level theses. IDA, University of Borås
2009–  Examiner: eight (8) C-level theses. IDA, University of Borås
2009 Examiner: 16 B-level theses, Butikschefprogrammet (Retail manager  
 program), University of Skövde

Opponent of PhD manuscripts
2011 March. Opponent, Christofer Phil’s 
2007 September. Opponent, Maria Brodin’s mid-term manuscript. Dept  
 of Business Administration, School of Business, Economics and Law,  
 University of Gothenburg.
2006 December. Opponent, Anna Gudmunsson’s mid-term manuscript.  
 Dept of Business Administration, School of Business, Economics and  
 Law, University of Gothenburg.
2004 January. Opponent, Nicklas Salomonson’s mid-term manuscript.  
 Dept of Business Administration, School of Business, Economics and  
 Law, University of Gothenburg.
2004 November. Opponent, Nicklas Salomonson’s final manuscript. Dept  
 of Business Administration, School of Business, Economics and Law,  
 University of Gothenburg.
2003 May. Opponent, Christer Holmén’s first manuscript. Dept of Busi- 
 ness Administration, School of Business, Economics and Law, Uni- 
 versity of Gothenburg.

Courses
2010 Högskolepedagogisk grundutbildning (Teaching and Learning in Higher  
 Education), 15 credits.
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Various professional activities
External reviewer
2006  February. Examiner for applicants to the position as lecturer in busi- 
 ness administration. Department of business and informatics, Uni- 
 versity College of Borås.
International co-operation
2008 Partner and national representative for the European collaboration:  
 Regulating outsourcing practices through social dialogue. Financed  
 by the European Commission (N° VS/2007/0533), total budget:  
 220.000 euro, Swedish partner: 52300 EURO. The two other part- 
 ners are Lentic, Liege, Belgium and Working Life Institute, London,  
 England.
2005 National representative for the European collaboration: Les relations  
 de travail en Europe : d’une conception bi-polaire à une concep- 
 tion triangulaire voire multipolaire. Diversité et conséquences de  
 l’orientation client sur l’entreprise et ses acteurs. Financed by the Eu- 
 ropean Commision, Budget Heading B 3-4000, Industrial Relations  
 and Social Dialogue, AGREEMENT n° VS/2004/0473. Project  
 head: Claude Emmanuel Triomphe, Université européenne du tra- 
 vail, Paris, France.
referee
Blind reviews for the following journals:
“Gender, Work and Organization” (three reviews)
“Economic and Industrial Democracy” (three reviews) 
“Acta Sociologica” (one review)
“Organization’’ (one review)
“Nordicom Review” (one review)

Book review
(2001) Marino Regini, Jim Kitay, and Martin Baethge (eds,): From Tellers to Sel-

lers. Changing Employment Relations in Banks. 1999, Cambridge, MA and Lon-
don: The MIT Press. 342 pages. Economic and Industrial Democracy, vol 22, no 
4, 607–609

Conference organizer/convenor
Co-convenor (together with Monika Kostera and Jerzy Kociatkiewicz):”The Virtu-

ality Challenge: Gender, Organizing, and the Net”. International Critical Mana-
gement Studies Conference 4-6 July 2005, Judge Institute of Management, Uni-
versity of Cambridge, Cambridge, UK. 

Guest speaker /presentations to a variety of groups and organizations, including:
2009 Sept. “On graffiti in public space”, speech at the “forskardagen”, University of 

Borås.
2008 March. Presentation of ‘Upplevelseturism, att göra det riskfyllda riskfritt’ at 

the West Sweden Tourist Board.
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2008 January. Presentation of the book ‘Organisering kring hot och risk’, book se-
minar, the Department of Business Administration, School of Business, Econo-
mics and Law, University of Gothenburg. Organizer: Ola Bergström.

2007 November. Presentation of the book ‘Organisering kring hot och risk’ at the 
GPMS - Göteborg Public Management Seminar 2007 

2007 May. Presentation / seminar of ‘The (d)evolution of the cyberwoman?’ at the 
TAP seminar series, Department of linguistics, University of Gothenburg.

2004 February. Talk: ‘Virtual Assistents’, at the Rotary, Göteborg city.
2003 October. Lecture on ‘the specifics of services’ at the Lotsen Kommunication 

AB, Stockholm.
2002 May. Presentation at the Professional update seminar series, HRM. Theme: 

Service Management and HRM. 
2001 September. Presentation of ‘Webwomen, tjänster, kvinnor och nätet’ at the 

opening ceremony of the IT University, University of Gothenburg.

Contributed chapters
(2011) (with Claes Ohlsson) Om sociala medier i marknadsföringens läroböcker. In 

Nilsson, Michael (ed) Sociala? Medier? pp 157–169. Malmö: Manifesto.
(2010) (with Johan Hagberg, Christer Holmen and Håkan Javefors) Visioner och 

praktik – om examensarbetet i professionslärosätet. In Sigren (ed) PUH - Peda-
gogiska utvecklingsprojekt i högskolan 2010, Rapport från Västra Götalands hög-
skolor Nr 8:2010, ISSN 1653-139, 6pp 15–25.

(2009) Adventure tourism: Making risk safe. In Czarniawska et al (eds) Organizing 
in the face of risk and threat. Pp 91–116. Cheltenham: Edward Elgar.

(2007) Upplevelseturism: Att göra det riskfyllda riskfritt. In Czarniawska et al (eds) 
Organisering kring hot och risk. pp. 111–138. Lund: Studentlitteratur.

(2005) (with Barbara Czarniawska). Kvinnor som teknik eller Stepford wives då 
och nu. In: Mellström, Ulf (eds.) Kunskapens vägar och forskningens praktik. pp. 
55–70. Lund: Arkiv Förlag.

(2002). Kvalitetsstyrning i industriell service. I: Hasselbladh, Hans & Eva Bejerot 
(eds) Kvalitet utan gränser. En kritisk belysning av kvalitetsstyrning. Lund: Aca-
demia Adacta. 

(2000). From a hotel guest to the “3.4 satisfied” customer. Facts and figures. Econo-
mic representations and practises. pp. 175–203. Marburg: Metropolis Verlag.

reports
(2010) (with Karin Ekström, Stavroula Giannakis, Daniel Hjelmgren, Nicklas Sa-

lomonson och Malin Sundström) Konsumenters agerande vid missnöje med 
varor och tjänster. The Swedish Consumer Agency/University of Borås: Dnr: 
2009/1627.

(2009) Regulating outsourcing practices through social dialogue. European Com-
mission, Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, project ref. no. 
VS/2007/0533, final project report. LENTIC (Laboratoire d’Etudes sur les Nou-
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velles Technologies, l’Innovation et le Changement), HEC-Management School 
of the University of Liège.

(2006) (with Barbara Czarniawska) The (d)evolution of the cyberwoman? GRI-Re-
port 2006:2. Organizing in Action Nets, Gothenburg Research Institute, Univer-
sity of Gothenburg.

(2006) with Brigitte Rorive. Les relations de travail en europe d’une conception bi-
polaire à une conception triangulaire voire multipolaire. Diversité et conséquenc-
es de l’orientation client sur l’entreprise et ses acteurs. Rapport Transversal, Projet 
Européan Présenté dans le cadre de la ligne budgétaire < Relations industrielles et 
dialogue social > Convention: VSS/2004/0473 (the Swedish, Brittish and Polish 
cases are written by Gustavsson in English, Rorive has written the French case and 
has translated the whole report to French). 

Conference presentations (after finishing my PhD)
(2010) (With Malin Sundström, Niclas Salomonson och Daniel Hjelmgren). The 

2nd Nordic Retail and Wholesale Conference (NRWC), Gothenburg, Sweden, 
10-11 Nov.

(2010) (With Johan Hagberg, Håkan Javefors and Christer Holmén). Visioner och 
praktik – om examensarbetet i professionslärosätet. PUH, Trollhättan 15–16 
april.

(2007) (With Peter Zackariasson) Heroines and “pink plots”: The representation of 
gender in video games Gender, Work and Organization, 5th international inter-
disciplinary conference, 27th – 29th June 2007. Subtrack: Gender and Organisa-
tion in Popular Culture

(2006) (With Jerzy Kociatkiewicz Playing with garbage. The Third Art of Mana-
gement and Organisation Conference Akademia Pedagogiczna, Krakow, PO-
LAND 5th–8th September.

(2005) (With Barbara Czarniawska) (D)evolution of the Cyberwoman. Cultural 
Studies of Organisation, The Management Centre, University of Leicester, UK. 
10–11 November.

(2005) (With Peter Zackariasson) The On-line consumption of identities: Heroes 
and Heroines in gaming. The 18th Scandinavian Academy of Management Mee-
ting, In Aarhus 18th–20th August 

(2005) The Internet as the place of work for virtual service providers: The off-line 
production of the virtual assistants’ on-line work identities. The EGOS 21th Col-
loquium Unlocking Organizations, Freie Universität Berlin: June 30–July 2.

(2004) From “Mylittletony” to “Ida”: A (short) genealogy of virtual assistants. The 
10th APROS International Colloquium, Oaxaca, Mexico, 7–10 december.

(2004) Stereotyping on-line service workers. The 20th EGOS Colloquium, Ljublja-
na, Slovenien, 1–3 juli 2004.

(2003) Rights and obligations of being a (good) customer. track: Consumer Cul-
ture The 17th Scandinavian Academy of Management (NFF), Reykjavik, Iceland, 
14–16 August
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(2003) (with Mette Sandoff) Standardization of HRM-practices in the global hos-
pitality sector track: Personnel economics and human resource management. The 
17th Scandinavian Academy of Management (NFF), Reykjavik, Iceland, 14–16 
August.

(2001) Organizing financial services on the WWW. Subtheme IT: Knowledge’s 
maid or its master. The 16th NFF conference, Uppsala, Sweden, August 16–18.

(2001) Ulysses at rest, or the introduction of service guarantees in the hotel industry 
Subtheme Rhetoric and Leadership in Strategic Change in the 17th EGOS Col-
loquium, Lyon, France, July 5–7.
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ANDErS HJALMArSSON CV
fiL Dr, UNiVErSitEtSADJUNkt 100% (tJäNStLEDig 50%) 
 

Nuvarande anställning
2004–   Lecturer in information systems development, Handels- och IT-hög- 
 skolan (IDA), University of Borås
2009–   Senior industrial research at the IT Research institute Viktoria institute 

Examina
1995–1999 Student at University College of Borås, Study program: Computer  
 and Systems Sciences applied to Industry and Commerce, University  
 College of Borås
1999 Master of Social Science, Computer and Systems Sciences applied to  
 Industry and Commerce, University College of Borås
2004 Licentiate in Philosophy, Information Systems Development,  
 Linköping University 
2009 Doctor of Philosophy, Information Systems Development, Linköping  
 University

Pedagogiska meriter
2000 Totalt under min akademiska anställning har jag innehaft tolv kursan- 
 svar för kurser på grundläggande och avancerad nivå; sammanlagt ca  
 6 200 timmars undervisning på A, B, C, D, respektive grundläggande  
 och avancerad nivå 2000-2010. Under samma period har jag handlett  
 16 kandidatuppsatser och 14 magisteruppsatser. Jag har examinerat 6  
 magisteruppsatser och 12 kandidatuppsatser. 
2000–2004 Employed as Doctorate Candidate in Informatics, University College  
 of Borås
 Co-ordinator (co-responsible) for research seminars at the school of  
 business and informatics, University College of Borås
2000–2002 Member of the board for the Computer Science Department at  
 Linköping University
 Member of the board for appointment »Tillsättningsutskottet« at  
 University College of Borås
2003 – 2004 Member of the working group »Forskning & Doktorandutbild 
 ning« in the project »Vägen mot Universitet« at University College  
 of Borås
 Employed as Lecturer in information systems development, Univer- 
 sity College of Borås
 

 
 
2004 à 
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2004–2005 Appointed as Head of the master programme ‘Business and Infor- 
 matics’ [Utbildningsledare, dataekonomutbildningen 160p], Univer- 
 sity College of Borås
 Högskolepedagogisk kurs, 15hp, Högskolan i Borås
2005–2006 DUCO “I manage” Management Training Program for Senior Mana- 
 gement at University College of Borås, University College of Malmö  
 and University of Örebro
2004–2007 Appointed as Director of studies for Informatics, University College  
 of Borås
2007 – 2010 Appointed as Director of studies for Information Architecture, Uni- 
 versity of Borås
2009 Forskarhandledningskurs, Högskolan i Borås
2010 – 2011 Kursansvarig för forskarutbildningskurs ”Research Methods for Co- 
 design, 7,5 hp”, Handels- och IT-högskolan vid Högskolan i Borås
2010– Part-time employed as Senior Industrial Researcher, Viktoria Insti- 
 tute

Akademiska uppdrag
2003 Program & Organising Chair: Software Process Improvement ´03,  
 University College of Borås, School of Business and Informatics 10  
 april 2003.
2004 Organising chair: From isolated projects to co-design culture, Univers- 
 ity College of Borås, School of Business and Informatics august 26–27  
 2004.
2004 Program & Organising Chair:  Software Process Improvement ´04,  
 University College of Borås, School of Business and Informatics 15 oc- 
 tober 2004.
2006 Organising chair: Action in Language, Organisations and Informa- 
 tion Systems The 4th  International Conference – ALOIS*2006, Borås,  
 Sweden
2005–2006 Review assignments on 14th European Conference on Information  
 Systems (ECIS 2006) Track: ”Strategic Management of IS and IT”
2010–2011 Track Director assignment on The 19th European Conference on Inf- 
 ormation Systems (ECIS2011) – ICT and Sustainable Service Deve- 
 lopment Track: ”Information Systems Development”
2011 Review assignment on 20th International Conference on Information  
 Systems (ICIS2011) – Human Behavior and IT

forskningsprojekt
2008–2011 Expanding the toolbox for the business developer – how to assess and  
 converge different interests in modeling to driving forces for co-design   
 Finansierat av FoU-nämnden, Högskolan i Borås. Roll: biträdande  
 projektledare och forskare
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2009–2010 Samverkan kring kompetensförsörjning – temporär arbetskraft som  
 strategisk framgångsfaktor. Finansierat av Sjuhärads kommunalför- 
 bund . Roll: forskare
2009–2012 Innovation för hållbart vardagsresande, Finansierat av Sjuhärads  
 kommunalförbund (2009–2011) och Vinnova (2010–2012). 
 Roll: arbetspaketsledare och forskare
2010–2012 Personaliserade tjänster för ökat och miljömedvetet vardagsresande  
 (Project Contact Person), Finansierat av Västra götaland regionen,  
 InMotion. Roll: medansvarig för ansökning, arbetspaketsledare och  
 forskare
2011–2013 SUNSET – Sustainable Social Network Services for Transport, Se- 
 venth Framework Programme, EU. Roll: partner contact person och  
 forskare
2011–2014 FutureAirport – En integrerad modell för prognos och utvärdering  
 av d2d-processers miljöinverkan. Viktoria Institutet, Trafikverket och  
 Stockholm–Arlanda Airport. Roll: delprojektansvarig och forskare
2012–  ITRACT – Improving Transport and Accessibility through new  
 Communication Technologies, Interreg IVB North Sea Region Pro- 
 gramme, EU.  Roll: medansvarig för ansökan, arbetspaketsledare, part- 
 ner contact person samt forskare
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DANiEL HJELMgrEN CV
fiL Dr, LEktOr i f 100% 

Current position 
PhD, Senior Lecturer in Marketing 100% 

Degrees 
1997  MSc in Mechanical Enginering 
2005  PhD in Industrial Marketing 

teaching qualifications 
1999  Supervision Pedagogic, 7,5hp, CTH
2000 Pedagogic for Doctoral Students, 7,5hp, CTH 
2007 Education with Digital Media, 7,5hp, University West
1999–2004  Teacher at the course “Industrial Marketing”, 7,5hp, CTH
1999–2004 Supervisor of 11 Master’s Thesis, CTH
2003  Course Administrator for the post-graduate course “Qualitative Metho- 
 dology”, 7,5hp, CTH
2003–2004  Course Administrator for the course “Industrial Marketing”, 7,5hp,  
 CTH
2006–2008 Supervisor of 16 Diploma projects, CTH
2006–2008 Teacher at the course “Marketing”, 7,5hp, University West
2006–2008 Teacher at the course “Service and Relationship Marketing”, 7,5hp,  
 University West
2006–2008 Teacher at the course “Project Management”, 7,5hp, University West
2007 Teacher at the course “Entrepreneurial Enterprise Development”, 7,5  
 hp, University West
2007 Teacher at the course “Business training”, 7,5hp, University West
2008– Teacher at the course “Basic Marketing”, 7,5hp, University of Borås
2009–2010 Teacher at the course “Direct Marketing Project”, 7,5hp, University  
 of Borås
2009– Teacher at the course “Relationship Marketing and CRM”, 7,5hp,  
 University of Borås
2008– Teacher at the course “Market Research and Marketing Analysis”, 7,5  
 hp, University of Borås
2008– Supervisor of 13 Diploma projects, University of Borås

Appointments 
2010– Chairman of the Education Council for “Civilekonomprogrammet”,  
 University of Borås
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2007–2008 Program Director for “Ekonomiprogrammet”, University West
2002–2005 President of the Doctoral Board at the School of Technology Mana- 
 gement and Economics
2002–2005 Member of the Employment Committee at the School of Technology  
 Management and Economics
2002 Part of the jury in an international case competition for under gradua- 
 te students arranged by ESTEEM
1999–2000 Member of a Committee coordinating the move of the School of  
 Technology Management and Economics to a new facility at Vasa  
 Campus

research projects 
2010– On-going-evaluation at Smart Textiles, Funded by VINNOVA. 
2010–  Recycling of Cloth, Funded by Handelns Utvecklingsråd

Member of the network/college/association etc 
2009– Member of the Encounters & Markets Research Group
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CHriStEr HOLMÉN CV
Ek Dr, LEktOr i MArkNADSfÖriNg 100%

Nuvarande anställning
Lektor i företagsekonomi, universitetslektor i marknadsföring 100 % 

Examina
2007 Ek Dr i ekonomi 

Pedagogiska meriter
2010 Högskolepedagogisk kurs, 15hp, Högskolan i Borås

Akademiska uppdrag
Övriga uppdrag
Member of the Board Hemfrid AB  (www.hemfrid.se) 2002–  
Member of the board Proact AB (www.proact.com small cap) 2009–
Member of the Board Haldex Traction AB 2010–2011 (www.haldex.com)
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HåkAN JAVEfOrS CV
Ek Dr, LEktOr i fÖrEtAgSEkONOMi, 50%

Nuvarande anställning
Universitetslektor i företagsekonomi, 50%

Examina
1967  Ekonomexamen, Lunds universitet
1996  Ekonomie doktor, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Näringslivsverksamhet
1971  Svenska handelskammaren I Spanien - Stipendiat
1973  Volvo BM – Ass. marknadschef Nord- och Sydamerika
1975  SAS – Divisionschef Middle East and Africa
1982  Ägare och VD för konfektyrtillverkande företag i Sverige
1987  VD för Lagerkvist & Partners SA, Bryssels, Management Consulting
1990  Management konsult i egen regi och genom konsultbolaget C&C

Akademisk erfarenhet
Under perioden 1994–2002 har jag  bl.a. varit verksam vid Handelshögskolan vid 
Göteborgs Universitet och delvis vid Högskolan i Borås där jag huvudsakligen arbe-
tat som handledare och examinator för kandidat- och magisteruppsatser samt med-
verkat vid metodundervisningen och utarbetandet av studieanvisningarna vid båda 
dessa lärosäten. Sedan 2009 är jag anställd på Högskolan i Borås som universitets-
lektor.
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kJELL JOHANSSON CV
JUr Dr, LEktOr rEDOViSNiNg 100%

Nuvarande anställning
Universitetslektor i redovisning (företagsekonomi), 100 % procent. 

Examina
1986 Civilekonomexamen
1988  Riksskatteverkets grundutbildning i beskattning
2000 Ekonomie magisterexamen 
2000 Gymnasielärarexamen (ämneslärare företagsekonomi och handelsrätt)  
2003 Juris kandidatexamen 
2010 Juris doktorsexamen i redovisningsrätt

Pedagogiska meriter
2000– Skolledarutbildning (52,5 hp av 90 hp avklarade)
2003 Högskolepedagogisk kurs, 7,5 hp, Högskolan i Borås

Akademiska uppdrag
Övriga uppdrag
Forskningsprojekt
2004–2010 Substance over form – en rättsvetenskaplig studie med utgångspunkt  
 i redovisningsrätten

Medlem i nätverk/kollegium/sammanslutning etc
 Nordisk Selskapsrettsnettverk
 Dansk-Svensk Skattenetværk
 Nätverket för redovisningsrättslig forskning
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UrBAN kJULiN
LEktOr fÖrEtAgSEkONOMi 100%

Nuvarande anställning
Universitetslektor i Nationalekonomi

Utbildning
Gymnasieexamen, Naturvetenskaplig linje, 1974.
Utbytesstudent till USA 1972-73 där jag avlade High-School-examen, 1973.
Filosofie Kandidat (Nationalekonomi, Matematik, Statistik), 1983, Lunds univer-

sitet.
Ämneslärare (Matematik, Samhällskunskap), 1983, Lunds universitet.
Ekonomie doktorsexamen i ämnet Nationalekonomi, 1995-10-19, Göteborgs uni-

versitet.

Anställning
1984–1998 Adjunktstjänst vid Vasa Vuxengymnasium i Göteborg  
 (tjänstledig 1990–1995)
1989–1992 Forskningsassistent vid Nationalekonomiska institutionen, Göteborgs  
 universitet
1992–1994 Doktorandtjänst vid Nationalekonomiska institutionen, Göteborgs  
 universitet
1995 Projektanställd som biträdande forskare 1995-01-01–1995-06 30 på  
 forskningsprojektet ”Daghemmens produktivitetsutveckling” finan- 
 sierat av Socialvetenskapliga forskningsrådet.
1995–1996  Projektanställd forskare (60%) vid Nationalekonomiska institutionen,  
 Göteborgs universitet
1997–1998 Projektanställd forskare vid CEFOS (Centrum för Forskning om Of- 
 fentlig Sektor), Göteborgs universitet
1998–2205 Lektor i Samhällskunskap vid Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg (helt  
 tjänstledig 2001-07-01–2005-08-09)
1999– Universitetslektor i Nationalekonomi, institutionen för Data och affärs- 
  vetenskap, Högskolan i Borås (50%)
2001 Universitetslektor i Nationalekonomi, institutionen för data och affärs- 
  vetenskap, Högskolan i Borås (100%)

Uppdrag
Styrelseledamot institutionsstyrelsen för Data- och affärsvetenskap 2002–2004
Styrelseledamot Högskolan i Borås 2007–2010
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Övrigt
Stipendiat, STINT Programme for Excellence in Teaching, vid Amherst College, 
Massachusetts, USA, HT 2010.
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MikAEL LÖfStrÖM CV
fiL Dr, LEktOr i fÖrEtAgSEkONOMi 100%

Nuvarande anställning
Universitetslektor i företagsekonomi inriktning organisation/management 

Examina
2010 Fil Dr i företagsekonomi 
1992 Fil kan på linjen för Personal- och arbetslivsfrågor

Pedagogiska meriter
Särskilt viktigt i detta avsnitt är handledarerfarenheter och medverkan i forskarut-
bildning; ex. seminarieserier, kurser, mm
2009– Utbildningsansvarig, Administratörsprogrammet
2008–2009 Högskolepedagogisk grundutbildning, 15hp, Högskolan i Borås
2007–  Studierektor i ekonomi (50%), Handels- och IT-högskolan vid Hög- 
 skolan i Borås
1989 Vuxenpedagogik – pedagogiska teorier och metoder, 15 hp, Göteborgs  
 Universitet

Akademiska uppdrag
2000 Opponent vid internt slutseminarium, Sven Siverbos avhandling,  
 Förvaltningshögskolan vid Göteborgs Universitet 
2011 Reviewer, The 10th International Research Network on Organising  
 byg projects (IRNOP), 19–22 june, University of Quebec, Montreal,  
 Canada. (2 full papers)
2011 Reviewer, Scandinavian Journal of Public Administration. (1 full paper)

Övriga uppdrag
2009– Ledamot, Styrgruppen för FoU Sjuhärad
2003–2005 Representant i referensgruppen för utvärderingen av implemente- 
 ringen av den nationella alkoholhandlingsplanen i Västra Götaland
2001–2003 Handelshögskolans representant i utvärderingsnätverket för DELTA  
 som var ett delområde i det nationella försöket SOCSAM 

forskningsprojekt
2011–2014 Studie av Närvårdssamverkan Södra Älvsborg (projektledare), finan- 
 sierat av FoU Sjuhärad Välfärd
2007–2009 En studie av familjecentraler i Västra Götalandsregionen (projektle- 
 dare), finansierat Västra Götalandsregionen. 
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2007 Hur konstruerar lärare i förskolan sitt pedagogiska arbete i sin arbets- 
 organisation? 
2006 Systematiskt arbetsmiljöarbete i Västra Götalandsregionen (projektle- 
 dare), finansierat av Västra Götalandsregionen. 
2006 Studie av Kommunal samverkan (projektledare), finansierat av Kom- 
 munforskning i Västsvergie (KFi). 
2006 Effekterna av Medfinansieringsreformen, finansierat Socialdeparte- 
 mentet. 
2006 Studie av feriepraktik i Västra Götalandsregionen (projektledare), finan- 
 sierat av Västra Götalandsregionen. 
2005 Studie av Modellkommunprojekten, finansierat av Mobilisering mot  
 narkotika, Nationell satsning
2002–2004 Den projektifierade välfärden, finansierat av Forskningsrådet för ar- 
 betsliv och socialvetenskap 
2002–2004 Om uthållig IT – utveckling i skola och kommuner, KK-stiftelsen
2000–2001 Studie av flerpartssamverkan inom missbruksvården (projektledare),  
 finansierat av Socialstyrelsen
1999–2003 Effekter av myndighetssamverkan (projektledare), finansierat av Sam- 
 ordningsförbundet DELTA
1999 Utvärdering av Kunskapslyftet i 18 kommuner (projektledare), finan- 
 sierat av Skolverket 
1998–1999 Projekt som strategi för lärande och förändring, finansierat av Social- 
 styrelsen 
1997–1998 Flerpartssamverkan inom missbruksvården, finansierat av Socialsty- 
 relsen
1993–1994 Competence Transfer i International, Interorganizational Networks,  
 finansierat av Volvo

Medlem i nätverk/kollegium/sammanslutning etcetera
2011– Nationellt forskarnätverk om samverkan
2003–2005 Representant i referensgruppen för utvärderingen av implementering- 
 en av den nationella alkoholhandlingsplanen i Västra Götaland.
2001–2003  Handelshögskolans (Göteborgs Universitet) representant i utvärde- 
 ringsnätverket för DELTA som var ett delområde i det nationella för- 
 söket SOCSAM. 
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BiLyANA MArtiNOVSky CV
LEktOr iNfOrMAtik 100%

Current position 
Senior lecturer in Informatics

Degrees 
2000  Ph D in General Linguistics
1992  Bachelor in General Linguistics
1992 Master in Slavic Languages 
1992 Magister in Literary Theory, Swedish LiteratureLiterature

teaching qualifications 
1995 Development and teaching of more than 10 undergraduate course  
 subjects in General Linguistics, University of Gothenburg, Sweden.
1997 Development and teaching of 5 graduate course subjects within the  
 International Master Programs in Communication and Cognition,  
 University of Gothenburg.
2006 Development and teaching of more than 10 undergraduate and gradu- 
 ate course subjects in Human-Computer Interaction and Informat- 
 ics, University of Stockholm and University College of Borås.
2009–2010 Main supervisor of 7 Master’s theses in Communication studies, Uni- 
 versity of Gothenburg.
 Second supervisor of Master‘s thesis in Communication studies, Uni- 
 versity of Gothenburg.
2009– Supervisor within the Human-Computer Interaction program at  
 University of Stockholm.
2008 Development of Master’s program in Co-Design at University Col- 
 lege of Borås.
2008–2009  Higher Education Pedagogy course, 15hp, University College of Borås.
2008  Doctoral Supervisor course, 15hp, University College of Borås. 
2007–2008  Program Coordinator of System Development program, University  
 College of Borås.
2000 Invited Workshop Lecturer on Corpus Design and Analysis, Sofia  
 University, Bulgaria.
1998 Invited Workshop Lecturer on Corpus Design and Analysis, Verchelli  
 University, Italy.
1996–1997  Assistant director of the International MBA program for Intercultural  
 Business Communication, University of Gothenburg.
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Academic Assignments 
2011 Invited editor of the Series of Advances in Group Decision and Nego- 
 tiation, USA, Nethdelands.
2010–2011 Program Chair of the Group Decision and Negotiation Conference, Am- 
 man, Jordan.
2011 Invited reviwer for the CATCH research program, Netherlands Organiza- 
 tion for Scientific Research (NWO), Netherlands.
2011 Invited reviwer for the IEEE Intelligent Systems Journal, USA.
2011 Invited evaluator of book proposal at Hodder Education, UK.
2011 Invited reviewer of the Human-IT Journal at the University College  
 of Borås.
2010 Invited member of the organizing committee and reviewer at the Group De- 
 cision and Negotiation Conference, Delft, Nethderlands.
2010 Invited reviewer at the International Journal for Conflict Management.
2009 Guest Editor of the Journal of Group Decision and Negotiation, Vol 18, No. 3.
2009 Co-organizer of the Nordic Conference on Intercultural Communication,  
 NIC2009, Sweden.
2008– Member of the editorial board of the Journal of Group Decision and  
 Negotiation. 
2007 Invited reviewer at the16th Nordic Conference of Computational  
 Linguistics, NODALIDA 07, Sweden.
2007 Invited reviewer at the EuroCogSci’07, Greece.
2007 Invited reviewer at Symposium on Mind Minding Environments,  
 AISB’07, UK.
2007–2010 Member of the editorial board of the Journal of Language for Special  
 Purposes, University Library of Bochum, Germany.
2006 Co-chair of the International Workshop on Cross-Cultural and Culture- 
 Specific Aspects of Conversational Backchannels and Feedback, ICT, USA.
2006 Invited reviewer at CogSci’06, Vancouver, Canada.
2003 Organizer of the 10th Nordic Conference on Intercultural Communication,  
 University of Gothenburg, Sweden.
1999– Member of the editorial board of the Journal of Intercultural Communica- 
 tion, Göteborg University, Sweden.
1998 Member of the organizing committee and fund contractor of the 5th Nordic  
 Conference on Intercultural Communication, Göteborg University, Sweden.
1997 Member of the organizing committee of the First Nordic Conference  
 on Multimodal and Multimedia Communication, Göteborg Univer- 
 sity, Sweden.

Other appointments 
1996–1999 Webmaster, Department of Linguistics, University of Gothenburg,  
 Sweden.
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research projects
2001–2007 Researcher associate, Natural Language, Institute for Creative Technology,  
 University of Southern California, USA
2001–2007  Research associate, Embodied Agents for Multi-party Dialogue in Immersive  
 Virtual Worlds, Institute for Creative technology, University of Southern  
 California, USA 
2006–2007  Researcher associate, Tactical Language, Institute for Creative Technology,  
 University of Southern California, USA
2005–2006  Researcher associate, Simulation of Intercultural Communication, Institute  
 for Creative Technology, University of Southern California, USA 
  Research associate, Radio Communication via Radiobots, Institute for  
 Creative Technology, University of Southern California, USA
2000–2001  STINT Post-doctoral Fellow, Multimodal Cross-linguistic Corpora on  
 Courtroom Examinations, University of California at Santa Barbara, USA
2000 Fellow of The Bank of Sweden Tercentenary Foundation, Ethics and  
 Communication in Eastern and Western Philosophy, The Bank of Swe- 
 den Tercentenary Foundation, Sweden
  Projec leader, lecturer and research associate, Multimedia and Multi- 
 modal Corpus Linguitics, Sofia–Göteborg, Open Society Foundation,  
 Bulgaria
1996–1999 Researcher, Internet and Distance Education, University of Gothen- 
 burg, Sweden
1995 Researcher, Foreign Students Communication Skills, University of  
 Gothenburg, Sweden
1993–1995  Researcher, Trust and Company Leadership, The Bank of Sweden Tercent- 
 enary Foundation 
1993–1995 Researcher, Psycholinguistic Aspects of Metaphor Interpretation, Uni- 
 versity of Gothenburg 
1990–1991 Researcher, Semantic and Pragmatic Variation of Coordinate Conjunc- 
 tions in Swedish, English, Bulgarian and Russian. University of Goth- 
 enburg, Sweden

Member of the network/college association etc 
2004–  Member of the International Association for Group Decision and  
 Negotiation
2004–  Member of the Cognitive Science Society
2004–2007  Member of the UCLA Brain Group for the Study of Higher Brain  
 Functions
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griSHA ALExiS PALMA AgUirrE
UNiVErSitEtSLEktOr i NAtiONALEkONOMi, 50 % 

Nuvarande anställning
  Gästlärare vid Enheten för Socialmedicin, Sahlgrenska Akademin,  
    Göteborgs Universitet, 50 %

    Universitetslektor i Nationalekonomi, Högskolan i Borås, 50 % 

Examina
2000 Grundutbildning i Nationalekonomi, Göteborgs Universitet
2008 Ek Dr i Nationalekonomi, Göteborgs Universitet

Pedagogiska meriter
2009–2010 Hälsoekonomisk utvärdering, Doktorandkurs, Göteborgs universitet

Medlem i nätverk/kollegium/sammanslutning etc
2009– Medlem i styrgruppen för Hälsoekonomiskt Nätverk i Västsverige.
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HOSSEiN PASHANg CV
Ek Dr, LEktOr i rEDOViSNiNg 100%

Current Employment (Nuvarande anställning)
Assistent professor in Accounting (Universitetslektor i redovisning) 

Examina
2004 Doctoral thesis in Accounting (Ekonomie Doktorsexamen i ämnet  
 Redovisning)

Pedagogica merit
2010–2011 At the time being, I participate in a pedagogical course which is ad- 
 ministrated by the Borås University (Högskolepedagogisk kurs, 15hp,  
 Högskolan i Borås – för närvarande deltar jag i den pågående kursen)

Academic assignment (Akademiska uppdrag)
2010 Reviewer, Journal of International Business 2010 (2 papers)

research project (forskningsprojekt)
During the last five years, the focus of my research project has been accounting of 

intangible assets. I am working on a book project titled to “Accounting Theory 
of Intangible Assets” in which a range of advanced accounting themes will be de-
bated both theoretically and practically. The book project is planned to reach its 
final stage within two months.  In connection with this book project four papers, 
which treat the diverse themes of intangible assets, were published:

Projekt samarbete
1: Since a couple of years ago I cooperate with Glenn Fihn over the project of in-

tangible assets accounting. So far, our cooperation resulted in publishing a paper 
titled to “Towards Valuation theory of Intangible Assets”. At the time being we 
are working on a new project paper titled to “Understanding of the Phenomena 
of Goodwill”.  Beside this paper project, we (Glenn Fihn and Hossein Pashang) 
are working on our respective book projects that treat the common subject of in-
tangible accounting.

2: Together with Mikael Löfström, we are working on a paper project that focuses 
on the theme of group tutoring.   

Financing the project
Originally, the project of intangible assets accounting was not financed: either exter-

nally or internally. However, since the beginning of this year, when I start working 
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for the Borås University, I received the opportunity of financing of the project in-
ternally. I am planning for the extension of the project through cooperation with 
other colleagues who research in the field of business administration (accounting, 
marketing and management fields).  At the time being, we (Hossein, Glenn, Mi-
kael and Nicklas) are working on the design of an application to support the re-
search team by external financial sources.  

Medlem i nätverk
2010 IABE (International Academy of Business and Economics) member,  
 Session Chair, track: Accounting, Summer Conference IABE-2010  
 Bangkok. 

Course responsible (kursansvar och examinator)
So far I have been course responsible, examinator and instructor for several types 

of the advanced accounting courses and thesis that basically focused on the main 
themes of accounting. To name a few, the following specified two courses were the 
research courses in which I was involved.   

1994 In cooperation with Professor Thomas Polesie (University of Gothenburg), I 
engaged in the development of a research course for doctoral students and assisted 
him in teaching this course. 

2009 and 2010 Accounting of Intangible Assets: University of Jönköping.



213

NiCkLAS SALOMONSON CV
Ek Dr i fÖrEtAgSEkONOMi, UNiVErSitEtSLEktOr  
i fÖrEtAgSEkONOMi 100 % 

Nuvarande anställning
Ek Dr i företagsekonomi, universitetslektor i företagsekonomi 100 % 

Examina
1998 Ek Mag i Företagsekonomi
2005 Ek Dr i Företagsekonomi

Pedagogiska meriter
2000–2008 Kursansvar Företagsanalys, D-nivå, 7,5 hp
2005–2006 Kursansvar Individual Studies in Business Administration (in english),  
 B-nivå, 7,5 hp
2005–2007 Kursansvar Business Design (in english), C-nivå, 7,5 hp
2005 Högskolepedagogisk kurs, 15hp, Högskolan i Borås
2007 Forskarhandledningskurs, Högskolan i Borås
2006– Biträdande handledare, Tina Ingdahl (huvudhandledare Thomas Po- 
 lesie, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet) med avhandlings- 
 ämne företagsekonomi, inriktning redovisning
2007–  Biträdande handledare, Stavroulas Giannakis (huvudhandledare Tho- 
 mas Polesie, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet) med av- 
 handlingsämne företagsekonomi, inriktning marknadsföring
2008–2009 Kursansvar Business Design (in english), D-nivå, 7,5 hp 

Akademiska uppdrag
2002 Opponent på rårapportmanus avseende doktorsavhandling, Handels- 
 högskolan vid Göteborgs universitet. Respondent Agneta Gustafson
2006 Opponent på slutmanus avseende doktorsavhandling, Handelshög- 
 skolan vid Göteborgs universitet. Respondent Malin Sundström 
2006 Reviewer, The 6th IBIMA Conference, 19 – 21 June, 2006, Bonn,  
 Germany (1 full paper)
2007 Reviewer, The 15th European Conference on Information Systems,  
 7–9 June, 2007, St. Gallen, Switzerland (1 full paper)
2007 Reviewer, 2nd International Pragmatic Web Conference, 22–23 Oct.  
 2007, Tilburg, The Netherlands (2 full papers)
2008 Reviewer, The 3rd Intl. Conference on the Pragmatic Web (ICPW  
 2008), Sep 29–30, Uppsala, Sweden. (1 full paper)
2008 Opponent på slutmanus avseende doktorsavhandling, Handelshög- 
 skolan vid Göteborgs universitet. Respondent Christine Lundberg
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2009 Reviewer, The 17th European Conference on Information Systems,  
 8–10 June, 2009, Verona, Italy (2 full papers)
2009 Opponent på slutmanus avseende doktorsavhandling, Handelshög- 
 skolan vid Göteborgs universitet. Respondent Sara Hjelm-Lidholm
2011 Reviewer, 40th EMAC Conference, May 24–27, 2011, Ljubliana, Slov- 
 enia. (2 full papers)
2011 Reviewer, Special issue ‘Value in business and industrial marketing’ i  
 journalen Industrial Marketing Management (1 full paper)
2011 Reviewer, Australian & New Zealand Marketing Academy Confer- 
 ence 2011 (ANZMAC 2011), 28–30 November, Perth, Australia. (2  
 full papers)

Övriga uppdrag
2000–2007 Delansvarig för forskarseminarier vid Institutionen för data- och affärs- 
 vetenskap, Högskolan i Borås. Seminarierna äger rum en gång per må- 
 nad.
2004–  Lärarrepresentant och vice ordförande i Dataekonomutbildningens  
 utbildningsråd vid Institutionen för data- och affärsvetenskap, Hög- 
 skolan i Borås
2005–2009  Institutionsrepresentant och ledamot i Doktorsutbildningsutskottet  
 (DUT) vid Högskolan i Borås
2006–2010 Ämnesansvarig för ekonomiämnet vid Institutionen för data- och af- 
 färsvetenskap, Högskolan i Borås
2009– Institutionsrepresentant i Tillsättningsutskottet (TUT) vid Högsko- 
 lan i Borås
2009 Del av referensgrupp som kommenterat rapport om framtagning av  
 ett forskningsinstitut med koppling till Högskolan i Borås
2010– Bitr. ämnesföreträdare för ekonomiämnet vid Institutionen för data-  
 och affärsvetenskap, Högskolan i Borås

forskningsprojekt
2005 Handels- och tjänsteutveckling i distanshandeln, (100 tkr), finansie- 
 rat av Handelns Utvecklingsråd (projektledare).
2006 Internet Shopping Collaboratory – Encounters between Consumers,  
 Industry and Technology, (150 tkr), finansierat av Centrum for Col- 
 laborative Innovation (CCI), Högskolan i Borås (delat projektledar- 
 skap).
2007–2008 Utvärdering av Mark kommuns medborgarkontakt, (120 tkr), finan- 
 sierat av Marks kommun (bitr projektledare).
2007–2008 Kundmöte 2015, (550 tkr), finansierat av Göteborg Energis forsk- 
 ningsstiftelse (projektledare).
2009 Personaliserad IT för personer med funktionsnedsättningar, (150  
 tkr), finansierat av Hjälpmedelsinstitutet i Vällingby (bitr projektledare).
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2009–2010 Det goda tjänstemötet – att nå en balans mellan självbetjäning och  
 mellanmänskliga kontakter, (845 tkr), finansierat av FoU-nämnden  
 vid Högskolan i Borås (projektledare). Beslut om beviljade medel ba- 
 serades på en utvärdering av externt sakkunniga 
2009–2010 Besvärliga resenärer, (270 tkr), i samarbete med Karlstads universitet,  
 finansierat av SAMOT (The Service and Market Oriented Research  
 Group), CTF, Karlstads universitet.
2010 Konsumenters agerande vid missnöje med varor och tjänster: En kart- 
 läggning av hur konsumenter agerar då det uppstår problem eller tvis- 
 ter i samband med köp, vart de söker information och vart konsumen- 
 ten vänder sig för att få hjälp, (208 tkr), Rapport på uppdrag och fi- 
 nansierad av Konsumentverket.
2010–2013 Effektiv IT-förvaltning, (3968 tkr), finansierat av KK-stiftelsen.
2010–2013 Återanvändning och återvinning av kläder – utveckling av kunskap  
 och lösningar för hållbar handel, (4128 tkr), finansierat av Handelns  
 Utvecklingsråd.
2011–2014 Jobba med jobbiga kunder, (1800 tkr), i samarbete med Karlstads uni- 
 versitet, finansierat av SAMOT (The Service and Market Oriented  
 Research Group), CTF, Karlstads universitet.

Stipendier
2006–2009 Wallanderstipendium (post doc) (1125 tkr), finansierar av Jan Wallan- 
 ders och Tom Hedelius Stiftelse, Stockholm.

Medlem i nätverk/kollegium/sammanslutning etc
2009– Samarbetspartner i SAMOT (The Service and Market Oriented  
 Transport Research Group) vid CTF (Centrum för tjänsteforskning),  
 Karlstads universitet
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ULf StErNHUfVUD CV
Ek Dr, LEktOr MArkNADSfÖriNg 100%

Nuvarande anställning
Universitetslektor i marknadsföring (100 %) vid Högskolan i Borås sedan 2003.07.01

Examina
1974  fil kand i psykologi
1982 ekomomie doktor i organisation

Pedagogiska meriter
2007 Högskolepedagogisk kurs, 15hp, Högskolan i Borås

Akademiska uppdrag
2008-2009 Ämnesansvarig inom marknadsföring vid Högskolan i Borås

tidigare professionell erfarenhet 
1999-2003 Högskolan i Halmstad 1999.07.01–2001.06.30. 
 Internationella Handelshögskolan i Jönköping 2002.07.01–2003.06.30. 
1997-2002 PricewaterhousCoopers Management Consulting, Senior Manager
1994-1997 Ernst & Young Management Consulting AB, Senior Manager
1988-1994 Skandinaviska Enskilda Banken, Direktör affärsutveckling
1985-1988 Indevo, Konsult
1983-1985 Asbjörn Habberstad AB, Konsult
1978-1982 Göteborgs Universitet (doktorsexamen)
 Forskare vid The International Institute of Management, Berlin
 Stipendiat vid Jacob Wallenbergs Forskningsstiftelse
1975-1977 Volvo Penta AB Marknadschef Nord- och Sydamerika

Erfarenheter inom övriga områden
 Utbildning
 Marknadsföring
 Organisations-, struktur-, och personalfrågor
 Likriktat och förenklat administrativa rutiner/system i en stor svensk  
  koncern
 Omorganisation, strukturering av stor svensk internationell koncern
 Utveckling av nya verksamhetsområden för kemiskt/tekniskt företag
 Drivit ett flertal affärsutvecklingsprojekt i stora svenska koncerner
 Revision av stor svensk koncerns inköpsorganisation
 Kapitalrationalisering i större svensk koncern
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 Företagskultur och organisationsutveckling; förberedelser för fram- 
  tidssatsningar inom stor svensk koncern
 Ett flertal utvärderingar av affärspotentialer inför lanseringar av nya  
  tjänste- och produktkoncept
 Analys av marknadsförutsättningar och strategival vid start av nya  
  affärsverksamheter för ett flertal större företag
 Ansvarat för ett flertal strategiutvecklingsprojekt 
 Ett flertal företagsvärderingar
 Ansvarat för ett flertal omfattande bransch- och företagsanalyser
 Analys och utveckling av det bilindustriella klustret i Västsverige
 Analys av tillämpningen av arbetsmarknadspolitiken i Malmöregionen
 Kartläggning av styrkor och svagheter inom Malmö stads viktigaste  
  industiella kluster
 Beräkning av samhällsekonomiska effekter för Sverige av ett Sommar-- 
  OS i Stockholm år 2004
 Ett flertal makroekonomiska analyser
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HåkAN SUNDELL CV
fiL Dr, LEktOr iNfOrMAtik, 100% (DOCENt)

Nuvarande anställning
Doktor i datalogi, universitetslektor i informatik 100 % 

Examina
1996 Fil Mag i Datalogi
2002 Fil Lic i Datalogi
2004 Fil Dr i Datalogi

Pedagogiska meriter
2006–2007 Högskolepedagogisk kurs, 15hp, Högskolan i Borås
2007 Forskarhandledningskurs, Högskolan i Borås
2009– Utbildningsansvarig, IT-teknikerprogrammet
2004 Kursansvarig för forskarutbildningskurs ”Intensive Graduate (PhD)  
 Course in Concurrent Data Structures, 1 dp”,  Institutionen för Data- 
 vetenskap vid Chalmers Tekniska Högskola
2009,2011 Lärare på forskarutbildningskurs ”Multicore Computing, 7,5 hp”, In- 
 stitutionen för Datavetenskap vid Linköpings Universitet

Akademiska uppdrag
2011 Opponent/Granskare, Robert J. Sheltons doktorsavhandling, The  
 University of Melbourne, Australien.
2009 Program Committee Member, The 11th International Symposium on  
 Stabilization, Safety, and Security of Distributed Systems (SSS 2009)
2009 Program Committee Member, IADIS Wireless Applications and  
 Computing 2009 (WAC 2009)
2009 Program Committee Member, The First International Conference on  
 Intensive Applications and Services (INTENSIVE 2009)
2007 Program Committee Member, The 24th Annual Workshop of the  
 Swedish Artificial Intelligence Society (SAIS 2007)
2004–2010 Reviewer in Journals, invited by Editor: IEEE Transactions on Par- 
 allel and Distributed Systems (TPDS), Elsevier Journal of Parallel and - 
 Distributed Computing (JPDC), Elsevier Information Processing Let- 
 ters (IPL), IEEE Software, Euromicro Journal of Systems Architecture  
 (JSA), IEEE Transactions on Computers (TC), Journal of Supercom- 
 puting.
2004–2010 Reviewer in Conferences, invited by Program Committee: Interna- 
 tional Parallel and Distributed Processing Symposium (IPDPS 2011),  
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 European Symposium on Algorithms (ESA 2010), International Con- 
 ference on Distributed Computing Systems (ICDCS 2010), Annual  
 Symposium on Principles and Practice of Parallel Programming (PPoPP  
 2010), International Symposium on Stabilization, Safety, and Securi- 
 ty of Distributed Systems (SSS 2009), International Conference on Prin- 
 ciples of Distributed Computing (OPODIS 2008), Annual Conference  
 on Distributed Computing (DISC 2008), Annual Conference on Dis- 
 tributed Computing (DISC 2006), International Symposium on Par- 
 allel Architectures, Algorithms and Networks (I-SPAN 2005), ACM  
 Symposium on Parallelism in Algorithms and Architectures (SPAA  
 2005), ACM Symposium on Principles of Distributed Computing  
 (PODC 2005), International Conference on Principles of Distributed  
 Computing (OPODIS 2004), Annual Conference on Distributed Com- 
 puting (DISC 2004), International Conference on Distributed Comput- 
 ing Systems (ICDCS 2004), Scandinavian Workshop on Algorithm  
 Theory (SWAT 2004), IEEE International Real-Time Systems Sympo- 
 sium (RTSS 2004).

Akademiska utmärkelser
2003 Best paper award: IEEE and ACM 17th International Parallel and  
 Distributed Processing Symposium (IPDPS 2003).

forskningsprojekt
2008–2011 Anpassning och optimering av låsfria datastrukturer (projektledare).  
 Finansierat av Vetenskapsrådet.
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MALiN SUNDStrÖM CV
Ek Dr, LEktOr fÖrEtAgSEkONOMi 100%

Nuvarande anställning
Universitetslektor i företagsekonomi/marknadsföring 

Examina
1997 Ekonomie magister 
2004 Ekonomie licentiat
2007 Ekonomie doktor

Pedagogiska meriter
2003–2004 Utbildnignsledare för Civilekonomprogrammet, Högskolan i Borås
2005–2006 Studierektor, Högskolan i Borås
2005–2006 Chefs- och ledarskapsutvecklingsprogrammet, DUCO. Samverkans 
 program inom akademien mellan Högskolan i Borås, Malmö Högsko- 
 la, Mälardalens Högskola och Örebro Universitet. 17 dagar
2006 Att undervisa i högre utbildning, högeskolepedagogisk kurs, Högsko- 
 lan i Borås. 15 hp
2006 Utbildning för personer i ledande ställning. Personalutvecklingssam- 
 tal, Högskolan i Borås och OPU kompetens AB. 1 dag.
2006 Utbildning för personer i ledande ställning. Likabehandlingsfrågor,  
 Högskolan i Borås och SFG. 1 dag.
2006 Medopponent på Ingemar Wiktor, (Högskolan i Halmstad) mellan- 
 lägesseminarium vid Handelshögskolan i Göteborg, ”Born Globals”.
2007 Utbildningsansvarig magisterutbildningen i direktmarknadsföring,  
 Högskolan i Borås
2008–2009 Jag har bistått vid doktorandseminarier där professor Lena Mossberg  
 vid Handelshögskolan i Göteborg varit huvudhandledare för flera  
 doktorander och samlat dessa till doktorandseminarier i Bohuslän  
 (Häller).  
2008 Huvudopponent på Maria Lexhagen, (ETOUR, Östersund) mellan- 
 lägeseminarium vid Handelshögskolan i Göteborg vid Handelshög- 
 skolan i Göteborg, sammanläggningsmanus. 
2009 Mottagare av Studentlitteraturs kurslitteraturpris om 100 000 kronor  
 tillsammans med professor Lena Mossberg.
2010  Projektledare  (20%), Centre  for Retailing, Handelshögskolan  i Gö- 
 teborg. Ansvarig för en vetenskaplig konferens som arrangeras av CFR  
 – Nordic Wholesale and Retail Conference (NRWC). Januari–De- 
 cember 2010. 
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2011 Redaktör för antologi med forskningsrapporter om nordisk detalj- 
 handel, Centre for Retailing, Handelshögskolan i Göteborg.

Akademiska uppdrag
2005 Reviewer, forskarkonferens, EACR, Handelshögskolan i Göteborg,  
 15–18 juni.
2010 Centrum för konsumtionsvetenskap har på uppdrag av Konsument- 
 verket gjort en studie om konsumenters erfarenheter av och attityder  
 till e-handel. Resultatet har publicerats i Konsumentverkets rapport- 
 serie under titeln ”Att handla på Internet. En undersökning av konsu- 
 menters erfarenheter av och attityder till e-handel” (2009). I detta ar- 
 bete har jag deltagit genom att formulera enkätunderlag för studien,  
 revidera utkast på frågeunderlag m.m.  
2011 Sakkunnig åt Högskoleverket, granskning av uppsatsarbeten enligt  
 Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011–2014.  
2011  Reviewer, Human IT, Högskolan i Borås. 

Övriga uppdrag
2009 Deltagare i “Miljögruppen” för Svensk Distanshandel

Övriga utmärkelser
2005 STINT Programme for Excellence in Teaching, 6-månaders stipen- 
 dium för vistelse vid Liberal Art University i USA (av familjeskäl  
 tvingdes jag tacka nej till stipendiet).
2006 Mottagare av utmärkelsen ”Årets kvinnliga forskare” vid Högskolan i  
 Borås. 
2008 En av fyra forskare vid Högskolan i Borås som beviljades ”forskningsprak- 
 tik”. Projektet gjordes med Posten Meddelande AB. 3 månader. 
2008 Postdoc i 2 år, Handelns Utvecklingsråd (HUR). 
2008 Pedagogiska medel från Centrum för Lärande och Undervisning  
 (CLU) vid Högskolan i Borås.
2009 Beviljade medel från Hakon Swensonstiftelsen till kursen Konsu- 
 mentbeteende 7.5 hp
2010             Mottagare av Samverkanspriset för år 2009, ett pris som består av ett  
 rese- och arbetsstipendium om 10 000 kronor och delas ut vid Hög- 
 skolan i Borås. Motiveringen löd: Malin har under många år samver- 
 kat med olika aktörer inom både utbildning och forskning. Det nära  
 samarbetet med näringslivet i magisterkursen Konsumentbeteende är ett  
 utmärkt exempel på innebörden av högskolans verksamhetsidé och ut- 
 trycket Vetenskap för profession. Ny kunskap har skapats till nytta för  
 alla parter.
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forskningsprojekt
2004–2005 Allmänna Arvsfonden, projekt uppdelat i två teman: unga konsu- 
 menters uppfattningar och attityder till den virtuella butiken samt  
 ungdomars distansköpbeteende – förutsättningar och begränsningar  
 med e-handel och IT-teknik i den svenska detaljhandeln. Arbetet  
 gjordes tillsammans med Extra Film AB och NHR Borås. Jag var pro- 
 jektledare till en omfattning av 6 månader heltid och anställde under  
 perioden två projektmedarbetare: Maria Carneskog och Marina Da- 
 varinou. 
2005–2008 Deltagare i KK-stiftelsens finansierade forskningsprojekt ”IT & Af- 
 färsdesign”, Högskolan i Borås.
2010 Gustafsson, E., Sundström, M., Salomonson, N., Hjelmgren, D., Gian- 
 nakis, S. och Ekström, K., Institutionen för data- och affärsvetenskap,  
 Högskolan i Borås, (2010). ”Konsumenters agerande vid missnöje  
 med varor och tjänster. En kartläggning av hur konsumenter agerar då  
 det uppstår problem eller tvister i samband med köp, vart de söker in- 
 formation och vart konsumenten vänder sig för att få hjälp”, Uppdrags- 
 rapport åt Konsumentverket, Dnr, 2009/1627

Medlem i nätverk/kollegium/sammanslutning etc
2006 Startade forskargruppen “Encounters & Markets Research Group”  
 vid Högskolan I Borås. 
2007 Ingick i Centre for Collaborative Innovation under ledning av profes- 
 sor Dianne H Sonnenwald, Högskolan i Borås.
2008 Ingick i Centre for Retailing vid Handelshögskolan i Göteborg.
2010 Medlem i HuI:s forskarnätverk, Stockholm.
2010 Medlem i nätverket kring shoppingturism, ett samarbete mellan Han- 
 delshögskolan i Göteborg och Campus Helsingborg. 
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UrBAN ÖStErLUND CV
Ek Dr, LEktOr fÖrEtAgSEkONOMi 100%

Nuvarande anställning
Universitetslektor i foretagsekonomi (Kostnads-/Intäktsanalys och Finansiering) 
100 %

Examina
1983  Ämneslärarutbildning i Matematik, Kemi och Fysik 
1988  Civilekonom med inriktning Kostnads-/Intäktsanalys
2005 Ekonomie doktor Kostnads-/Intäktsanalys

Pedagogiska meriter
1982–1983 Pedagogikutbildning med praktik inom ämneslärautbildningen
1984–1987  Adjunkt på högstadiet – Almåsskolan i Lindome
1990–  Mer än 20 års undervisningserfarenhet på universitet/högskola och  
 ute i näringslivet på en rad olika kurser bl. a:
 finansiell planering, företags finansiering, internationell finansiering,  
 företagsvärdering, fastighetsvärdering, industriell ekonomi, produk-- 
 tionsekonomi, ekonomistyrning och grundläggande affärsredovis- 
 ning. Handledning och examinator av åtminstone 100 uppsatser på  
 kandidat- och magisternivå.
 Ansvarat för företagsutbildningar: Föreningssparbanken och SE-ban- 
 ken på investerings-/finansieringskurser.

Övriga uppdrag
1996– Ämnesansvarig Kostnads-/Intäktsanalys och Finansiering på institu- 
 tionen för Data- och Affärsvetenskap (IDA) Högskolan i Borås
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BILAGA VIII – puBLIkAtIonsLIstor för hAndLedAre

JENS ALLWOOD

publications: 207 publications (111 as single author, 96 as coauthor)
Below some selected publications 2003–2010
Allwood, J. (2008). Dimensions of Embodied Communication – towards a typo-

logy of embodied communication. Ipke Wachsmuth, Manuela Lenzen, Gûnter 
Knoblich (eds) Embodied Communication in Humans and Machines. Oxford 
University Press.

Allwood, J. (2008). Multimodal Corpora. Lüdeling, Anke & Kytö, Merja (eds) 
Corpus Linguistics. An International Handbook. Mouton de Gruyter, Berlin. s. 
207–225.

Kopp, S. ; Allwood, J. ; Ahlsén, E. et al. (2008). Modeling Embodied Feedback 
with Virtual Humans. In: Springer series Lecture Notes in Computer Sci-
ence (LNBCS) subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence (LNAI). I. 
Wachsmuth & G. Knoblich (Eds.) Modeling Communication with Robots and 

Virtual Humans, LNAI 4930. Berlin: Springer . s. 18–37.
Allwood, J. (2007). Activity Based Studies of Linguistic Interaction. Göteborg: 

Göteborg University.
Ahlsén, E. ; Allwood, J. ; Nivre, J. (2006). Feedback in different social activities. 

Toivanen, J. & Henrichsen P. J. Current trends in Research on Spoken Language 
in the Nordic Countries. Oulu: Oulu University Press.. s. 26–44.

Allwood, J .( 2000). An activity based approach to pragmatics. Bunt, H. & B. Black 
(eds) Abduction, Belief and Context in Dialogue: Studies in Computational Prag-
matics. Amsterdam, John Benjamins. 47–80.

Allwood, J. (2001). Capturing differences between social activities in spoken langu-
age. Kenesei, I. and

Harnish, R. M. (eds) Perspectives on Semantics,Pragmatics and Discourse. Amster-
dam, John Benjamins. 301–319.

Allwood, J. (2002). Bodily communication – dimensions of expression and con-
tent. B. Granström, D. House & I. Karlsson (eds) Multimodality in Language 
and Speech Systems. Dordrecht: Kluwer.

Allwood, J. and A.P. Hendrikse (2003). Spoken language corpora for the nine offi-
cial African Languages of South Africa. Southern African Linguistics and Applied 
Language Studies 21(4): 189–201.

Allwood, J. (1998). Some frequency based differences between spoken and written 
Swedish. Papers from the 16th Scan-dinavian Conference of Linguistics, Depart-
ment of Finnish and General Linguistics, Turku University. 18–29.

Allwood, J. ; Kopp, S. ; Grammer, K. et al. (2008). The Analysis of Embodied 
Communicative Feedback in Multi-modal Corpora – a prerequisite for behavior 
simulation.. Journal of Language Resources and Evaluation. Nr. 67781

Allwood, J. (2008). Dimensions of Embodied Communication – towards a typo-
logy of embodied communication. Ipke Wachsmuth, Manuela Lenzen, Gûnter 
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Knoblich (eds) Embodied Communication in Humans and Machines. Oxford 
University Press. Nr. 69935

Allwood, J. ; Grammer, K. ; Kopp, S. et al. (2008). Modeling embodied feedback 
in virtual humans. Embodied Communicative Agents. Nr. 66469

Allwood, J. (2008). Multimodal Corpora. Lüdeling, Anke & Kytö, Merja (eds) 
Corpus Linguistics. An International Handbook. Mouton de Gruyter, Berlin. s. 
207–225. Nr. 79320

Kopp, S. ; Allwood, J. ; Ahlsén, E. et al. (2008). Modeling Embodied Feedback 
with Virtual Humans. In: Springer series Lecture Notes in Computer Sci-
ence (LNBCS) subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence (LNAI). I. 
Wachsmuth & G. Knoblich (Eds.) Modeling Communication with Robots and 
Virtual Humans, LNAI 4930. Berlin: Springer . s. 18–37. Nr. 68258

Allwood, J. ; Ahlsén, E. ; Lund, J. et al. (2007). Multimodality in own communi-
cation management.. Current Trends in Research on Spoken Language in the 
Nordic Countries. II s. 10–19. Nr. 64375

Allwood, J. ; Berbyuk, N. ; Börjesson, M. et al. (2007). European Intercultural 
Workplace: SVERIGE. Institutionen för lingvistik, Kollegium SSKKII. s. 192. 
Nr. 49214

Allwood, J. (2007). Cooperation, Competition, Conflict and Communication. 
Göteborg: Göteborg University. Nr. 65761

Allwood, J. (2007). Activity Based Studies of Linguistic Interaction. Göteborg: 
Göteborg University. Nr. 65727

Grammer, K. ; Kopp, S. ; Allwood, J. et al. (2007). Human Machine Interfaces 
and Embodied Communication. In: Kempter, G., & Dontschewa, M.: uDayV 
Informieren mit Computeranimation. Pabst Science Publishers, . s. 24–37. Nr. 
67247

Ahlsén, E. ; Allwood, J. ; Nivre, J. (2006). Feedback in different social activities. 
Toivanen, J. & Henrichsen P. J. Current trends in Research on Spoken Langua-
ge in the Nordic Countries. Oulu: Oulu University Press.. s. 26–44. Nr. 46969

Allwood, J. ; Edebäck, C. ; Myhre, R. (2006). An Analysis of Immigration to Swe-
den . Göteborg: Göteborg University. Nr. 34588

Allwood, J. (2006). Cognitive Science ’Consciouness, Thought and Language’. In: 
K Brown (ed.) Encyclopedia of Language and Linguistics, 2nd edition: Oxford: 
Elsevier. s. 44–53. Nr. 36360

Allwood, J. ; Edebäck, C. ; Myhre, R. (2006). En analys av invandringen till Sve-
rige. Göteborg: Göteborg University. Nr. 34590

Allwood, J. ; Ahlsén, E. ; Lund, J. et al. (2006). Multimodality in Own Çommuni-
cation Management. Göteborg: Göteborg University, Dept of Linguistics. Nr. 
36428

Allwood, J. ; Dorriots, B. ; Nicholson, S. (red.) (2006). Papers from the Second 
Nordic Conference on Multimodal Communication 2005. Göteborg: Göte-
borg University, Dept of Linguistics. Nr. 36429

Allwood, J. (2006). Language Survival Kits. Lesser-known Languages of South 
Asia. Mouton de Gruyter, Berlin/New York.. Nr. 36358
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Allwood, J. ; Cerrato, L. ; Jokinen, K. et al. (2006). The MUMIN Annotation 
Scheme for Feedback, Turn Management and Sequencing. Göteborg: Göteborg 
University. Nr. 35927

Allwood, J. ; Berbyuk, N. (2006). Word-Finding Problems in Medical Consulta-
tions between Non-Swedish Physi-cians and Swedish Patients. Göteborg: Göte-
borg University. Nr. 36427

Berbyuk, N. ; Allwood, J. ; Khorram-Manesh, A. (2006). How do Non-Swedish 
Physicians Communicate with their Swedish Patients and Colleagues?. Dahl, Ø., 
Jensen, I., Nynäs, P. (ed.). Bridges of Understanding.. s. 155–170. Oslo: Unipub, 
Oslo Academic Press. ISBN/ISSN: 82-7477-269-5 Nr. 59096

Ahlsén, E. ; Allwood, J. ; Juel-Henrichsen, P. et al. (2005). Presentation av bok om 
svenskt och danskt talspråk – skillnader och likheter utifrån korpusdata. Projekt 
SweDanes.. Årbog for Nordisk Sprogteknologisk Forskningsprogram 2000–
2004. s. 195–209.. Nr. 33544

Ahlsén, E. ; Allwood, J. ; Juel-Henrichsen, P. et al. (2005). Transliteration between 
spoken language corpora. Nordic Journal of Linguistics. (28) s. 1–32. Nr. 33547

Allwood, J. ; Gunnarsson, M. ; Bergh, I. et al. (2005). Descriptions of pain in 
elderly patients following orthopaedic surgery. i Scand J Caring Sci. 2005 
Jun;19(2):110-8. s. 9 pages. Nr. 33552

Allwood, J. ; Juel-Henrichsen, P. (2005). Swedish and Danish, Speech and Writing 
– a statistical comparison. Journal of Corpus Linguistics 10:3, publ. by John Ben-
jamins, Amsterdam. s. 34 pages. Nr. 33554

Allwood, J. ; Asmah, H. O. (2005). Comparing conflict related terms in Swedish 
and Malay. In Asmah Haji Omar (ed.) Malay Images.Universiti Pendidikan Sul-
tan Idris. s. 54 pages. Nr. 33565

Allwood, J. ; Berbyuk, N. ; Edebäck, C. et al. (2005). ”Vänta och se versus låtsas 
inte förstå om du inte gör det!” Om svensk sjukvårdspersonals erfarenheter av 
kommunikation med utländska läkare.. Aktuellt om Migration, 2 (finns på inter-
net). s. 7 pages. Nr. 33550

Allwood, J. ; Berbyuk, N. ; Edebäck, C. et al. (2005). ”Vänta och se versus låtsas 
inte förstå om du inte gör det!” Om svensk sjukvårdspersonals erfarenheter av 
kommunikation med utländska läkare.. Aktuellt om Migration. 2 ((finns på in-
ternet)) s. 7. Nr. 69011

Allwood, J. ; Hendrikse, A.P.; Mmemezi, M. (2005). Guidelines for Developing 
Spoken Language Corpora. Spoken Language Corpora Series, UNISA, Dept of 
Linguistics, Pretoria. South Africa. Nr. 36431

Allwood, J. (red.) (2005). Feedback in Spoken Interaction – NORDTALK Sym-
posium 2003. Göteborg: Göteborg University, Dept of Linguistics. Nr. 36365

Allwood, J. ; Cerrato, L. ; Dybkjaer, L. et al. (2005). The MUMIN multimodal co-
ding scheme. NorFa yearbook 2005. s. 28 pages. Nr. 33560

Bergh, I. ; Gunnarsson, M. ; Allwood, J. et al. (2005). Descriptions of pain in  
elderly patients following orthopaedic surgery.. Scandinavian journal of caring 
sciences. 19 (2) s. 110-8. Nr. 79061
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2004
Allwood, J. ; Ahlsén, E. ; Gunnarsson, M. et al. (2004). Några frekvensbaserad 

skillnader mellan svenskt och danskt talspråk. Babylonic confusion resolved. 
Proceedings of the Nordic Symposium on the Comparison of Spoken Languages 
at CMOL (CBS), November 2003, P. Jule Henrichsen (ed.) Copenhagen wor-
king Pap in LSP.. s. 68-98. Nr. 46968

Allwood, J. (2004). Språk och världsbilder. In: Ilie,C. (Ed.) Language, Culture. 
Rhetoric: Cultural and Rhetorical Perspectives on Communication. Papers from 
the ASLA Symposium in Örebro, 6–7 November 2003. Stockholm: Association 
Suédoise de Linguistique Appliquée (ASLA).. Nr. 36368

Berbyuk, N. ; Allwood, J. ; Edebäck, C. (2004). Being a Non-Swedish Physician 
in Sweden. A comparison of the views on work related communication of non-
Swedish physicians and Swedish health care personnel. Journal of Intercultural 
Communication (i) http://www.immi.se/intercultural. Also PAL 29. Nr. 36432

2003
Allwood, J. ; Gunnarsson, M. (2003). Bildning – en begreppsanalys. Göteborg:  

Göteborg University, Dept of Linguisics. Nr. 36438
Allwood, J. ; Cerrato, L. (2003). A Study of Gestural Feedback Expressions. First 

Nordic Symposium on Multimodal Communication. Paggio, P., Jokinen, L. & 
Jönsson. A. (eds.) Copenhagen. s. 7–22. Nr. 36439

Allwood, J. ; Henrikse, A.P. (2003). Spoken Language Corpora for the Nine Of-
ficial African Languages of South Africa. Southern African Linguistics and App-
lied Language Studies. 21 ((4)) s. 189–201. Nr. 36436

Allwood, J. ; Grönqvist, L. ; Ahlsén, E. et al. (2003). Annotations and Tools for an 
Activity Based Spoken Language Corpus. In: van kuppevelt, J. (ed.) Current and 
New Directions in Discourse and Dialogue. Kluwer Academic Pub-lishers. Nr. 
36441

Allwood, J. ; Ahlsén, E. (2003). Feedback in Different Social Activities. In: P. Juel 
Henrichsen (ed.) Nordic Research on Relations between Utterances. Copehagen 
Working Papers in LSP.. 3 s. 9–37. Nr. 36440

Allwood, J. (2003). Meaning Potential and Context: Some Consequences for 
the Analysis of Variation in Meaning. In: Cuyckens, Hubert, Dirven, René & 
Taylor, John R. (eds.) Cognitive Approaches to Lexical Semantics. Mouton de 
Gruyter. s. 29–65. Nr. 36370
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BJÖrN BrOrStrÖM

publikationer 
Jag har valt att redovisa böcker, publicerade artiklar i vetenskapliga journaler och 
bokbidrag. Däremot inte rapporter, artiklar i tidskrifter, debattinlägg, remissvar 
med mera. 

Böcker 
Brorström, Björn och Sven Siverbo, 2008, ”Perspektiv på framgångsrika kommuner. 

Demokratiska och ekonomiska utmaningar i teori och praktik”. Borås: Högsko-
lan i Borås

Brorström, Björn, Pierre Donatella och Hans Petersson, 2008, ”Allt om den kom-
munala årsredovisningen”. Lund: Studentlitteratur

Brorström, Björn och Olle Larkö, 2006 (red), ”Hälso- och sjukvårdens ekonomi och 
logistik”, Göteborg: Göteborgs universitet

Brorström, Björn, 2004, ”Den stora vändningen? Ett universitetssjukhus i föränd-
ring”. Lund: Studentlitteratur

Brorström, Björn och Sven Siverbo, 2002, ”De fattiga och de rika”. Lund: Student-
litteratur 

Brorström, Björn och Sven Siverbo, 2001, ”Institutioner och individer. Om utveck-
ling i framgångsrika kommuner”. Lund: Studentlitteratur 

Brorström, Björn, Katarina Orrbeck och Hans Petersson, 1999, ”Finansiell bedöm-
ning. Tre perspektiv”. Lund: Studentlitteratur

Brorström, Björn, 1999, ”Samhällsvetenskapliga problemställningar och kvalitativa 
forskningsmetoder. En rapport med fokus på kommunforskning i Västsverige”. 
Göteborg: BAS

Brorström, Björn, Ola Eriksson och Anders Haglund”, 1997, ”Kommunal redovis-
ningslag. Beskrivning och kom-mentarer”. Lund: Studentlitteratur

Bokenstrand Cecilia, Björn Brorström, Bo Gertsson och Bo Hallin, 1998, ”Resurs-
fördelningsmodell för stadsdelsnämndssektorn i Göteborgs stad”. Göteborg: BAS

Brorström, Björn 1997, ”För den goda redovisningsseden.” Lund: Studentlitteratur
Brorström Björn, 1995, ”Styrningens villkor och effekter i professionella organisatio-

ner. En studie av nya styrformer inom sjukvården.” Lund: Studentlitteratur 
Brorström, Björn (red), 1994, ”Ekonomi och styrning i sjukvårdsorganisationer – 

Resultat från landstingsforskning”. Stockholm: Landstingsförbundet
Brorström Björn och Staffan Johansson, 1992, ”Från regler och konton mot värde-

ringar och ansvarsenheter – En bok om decentraliseringens bryderier och föränd-
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barnfamiljer med knapp ekonomi, i K.M. Ekström (red.), “Barn och unga – ut-
satta och kapabla”, Karlstad: Konsumentverket rapport 2010:28.

Ekström, K.M. (2010), Familjekonsumtion, konformitet och distinction, i K.M. Ek-
ström (red.), Fenomenet Ullared – en förstudie, Högskolan i Borås Vetenskap för 
profession, Rapport nr 11:10.

Ekström, K.M. (2005), “A family of pluralists, Elusive Consumption in retrospect, 
report from the conference”, CFK rapport 2005:01, K. M. Ekström and H. Brem-
beck (eds.), Göteborg: Center for Consumer Science, 6–9

Ekström, K.M. (2005), “Collections consumed, Elusive Consumption in retrospect, 
report from the conference”, CFK rapport 2005:01, K. M. Ekström and H. Brem-
beck (eds.), Göteborg: Center for Consumer Science, 98–101.

Other publications
Ekström, K.M. (2010) Från forskarnätverk till forskningscentrum, minnesskrift 

Centrum för konsumtionsvetenskap 10 år, Centrum för konsumtionsvetenskap.
Ekström, K.M. (2008) Från forskarnätverk till forskningscentrum, årsberättelse, 

Centrum för konsumtionsvetenskap.
Ekström, K.M. (2008) Konsumenter och miljön, i Konsumtionsrapporten, Handels-

högskolan vid Göteborgs universitet: Centrum för konsumtionsvetenskap.
Ekström, K. M. (2006), ”Att samla glas”, Stockholms Auktionsverk: Auktionstid-

ningen nummer 2. 

Debate article in newspaper
 “Unga shoppar sig till status – arbetet har tappat sitt värde, Dagens Industri, 20 okt 

2010, debate article written together with Gunnar Larsson, Konsumentverket.
”Konsumera klimatsmart”, Sydsvenska Dagbladet 7 april 2008

Chronicles
Invited to write chronicles in Borås tidning 2010–
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Press contacts
Over the years, my research has frequently appeared in newspapers, magazines, radio 

and TV. The most recent example is a study on Ullared.

Opening of an exhibition
Opened and lectured at an exhibition called “Sammelsurium i Göteborg”, at Göte-

borg Stadsmuseum (City Museum), the 7th of March 1999. The exhibition was 
arranged by the collecting club Nordstjärnan. 

reviews/assessments regarding my publications/networks 
”FIK – ett tvärvetenskapligt nätverk för konsumentforskning”, i Nätverk för lä-

rande och utveckling, Den här boken ger några svar på frågan: Varför nätverk”, 
Stockholm: Statens kvalitets och kompetensråd, 2003.

Elusive consumption (eds. K.M. Ekström and H. Brembeck), referred to in a book 
review (Branding and Advertising) by Jonathan Schroeder, Scandinavian Journal 
of Management 20, 2004

Elusive consumption (eds. K.M. Ekström and H. Brembeck) reviewed in Journal of 
Consumer Culture 6 (1), by Roberta Sassatelli.

Children, Media and Consumption. On the front edge (eds. K.M. Ekström and B. 
Tufte), in Book Notes – Economics and Social Sciences – Journal of Consumer 
Policy, 31 (2008).
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publications 
Books and book chapters (peer reviewed) 
Forsgren, O. (2007).  Preface/Introduction. In Rittgen, Peter (ed.): Handbook of 

Ontologies for Business Interaction, Hershey, PA: IGI Global
Forsgren, O. (2006). Preface/Introduction. In P. Rittgen (Ed.), Enterprise Mode-

ling and Com-puting with UML. Hershey, PA: Idea Group
Forsgren, O. (2006). C West Churchman and The New World of Co-Design. In 

C.West Churchman Legacy and Related Works Volume 1: Rescuing the Enligh-
tenment from Itself: Implications for Re-Working Democracy, Springer.

Forsgren, O (2005) Churchmanian Co-Design – Basic Ideas and Application Ex-
amples, in Advances in Information Systems Development: Bridging the Gap bet-
ween Academia and Industry. Edited by A.G. Nilsson et al., Springer.

Forsgren, O. (2003). Achiving E-Government: How do we Judge Success? In D. 
Holmes (Ed.), E-Goverment Thought Leadership Roundtable. Sophia Antipolis, 
France.Net solution centre.

Forsgren, O. (2003). Citizen Participation and Democracy in the Digital Age. In D. 
Holmes (Ed.), E-Goverment Thought Leadership Roundtable. Sophia Antipolis, 
France.Net solution centre. 

Forsgren, O. ,a.o (2003). The Next Generation: What will Government Look like in 
2010. In D. Holmes (Ed.), E-Goverment Thought Leadership Roundtable. Sophia 
Antipolis.Net solution centre. 

Forsgren, O. (2003). Demonstration Analysis and Assessment report -User Expe-
riences and Added Value. In A. Whyte & A. Macintosh (Eds.). London: Avanti 
– 5th framework – Euro-pean research project. 

Forsgren, O., Albinsson, L., Raoufi, M., Nilsson, O., & Östevik, S. A. (2003).  Avanti 
project viwed as Ideal oriented design (Research report ID 03.8-4): Avanti 5th 
framework IST research project. 

Forsgren, O., & Raoufi, M. (2003). The Avatar at your service (Research report ID 
3.8-3): Avanti 5th framework IST research project. 

Forsgren, O. (2002). Internet and the use of the local government web site (Re-
search report ID03.8-1): Avanti 5th framework IST research project. 

Forsgren, O. (2002). Elderly peoples use of Internet and their expectations on an 
Avatar electronic Assistent (Research report ID 03.8-2): Avanti 5th framework 
IST research project. 

Forsgren, O. (2002). Quality criteria for the dialogue between the Avatar and the 
user (Research report ID03.7): Avanti 5th framework IST research project.

Forsgren, O. (2001). User Requirements: Cybervote – External report. 5th Fram-
ework – European Research Project. 

Forsgren, O. (2001). Requirements and Design Specifications: Avanti – External 
report 5th Framework – European Research Project.

Grönlund, Å., & Forsgren,O., ao. (2000). Managing electronic services. London: 
Springer
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Books and book chapters (other) 
Forsgren, o. (2010). Det samskapande universitetet. In m. lindh & j. sundeen (Eds.), 

Från högskolan i Borås till Humbolt (Vol. 15). Borås: Högskolan i Borås. 
Brorström, B., O. Forsgren, et al. (2008). Nydanande doktorsutbildning för verk-

samma inom offentlig förvaltning. Borås, University college of Borås
Brorström, B., O. Forsgren, et al. (2007). Forskning vid Högskolan i Borås Om för-

hållningssätt, innehåll, profil och metod Vetenskap för profession. Borås, Hög-
skolan i Borås  (Integrerad design)

Albinsson L., Forsgren O., Lind M. (2006) e-Me Stories & Scenarios – The Ideal 
Electronic Galaxy of the Student, School of Business and Informatics, University 
College of Borås, Sweden. 

Albinsson L., Forsgren O., Lind M., Salomonson N. (2006) Analys av offentliga e-
tjänster – Ut-vecklingen belyst av en enkät, Calistoga Research Springs Institute.

Albinsson L., Forsgren O., Lind M., Salomonson N. (2006) Public e-services: A va-
lue model & trends based on a survey, Vinnova Report 2006:15, Stockholm, Swe-
den

Wall M., Forsgren O. (2006) Competence Development – Project for clusters of 
Small and Medium-sized Enterprises, University College of Borås, Sweden

Forsgren, O., & Sandberg, K. W. (2003). E-tjänster för tillväxt i Finland. Stock-
holm: Vinnova

Edström A., Forsgren O., Lind M., Olausson J., Blanc N-G., Claesson K. O., Halv-
arsson A., Törnblom U. (2003): Distanshandelns processer – sammanfattande 
analys från kartläggning av tre postorderföretag, Högskolan i Borås

Forsgren, O. (2003). Noble mode – an outline. Stockholm: Calistoga springs re-
search institute. 

Forsgren, O., & Albinsson, L. (2003). Challenge centre.Universitu college of Borås, 
Borås.

Grönlund, Å., & Forsgren, O. (1999). Portalbyggarens klokbok – från hemsida till 
portal. Stockholm: Nutek. 

Conference papers (peer reviewed) 
Forsgren, O., & Johansson, t. (2010). e-power to the people – integration of web 2.0 

and Science 2.0 in e-service development
Basic ideas and the ISSI/eClic projects as an application in the scandinavian con-

text. Paper presented at the International Symposium on Science 2.0 and Expan-
sion of Science: S2ES   – WMSCI 2010

Forsgren, O., Johansson, T., Nilsson, O., & Siösteen-Thiel, M. (2010). e-Power to 
the People– a Driver for Cross Sector Regional Development in Europe eChal-
lenges e-2010. Warsaw. (Awarded 2 best contribution)

Lind, M. and Forsgren O. (2008). Co-design: Co-design and Web 2.0: Theoretical 
Foundations and Application, e-Challenge-2008. Stockholm, Sweden.

Hedman, J. Lind, M, Andersson, B. Forsgren, O.,Albinsson L. (2008). Business Mo-
dels for Public Private Partnership: The 3P Framework. e-Challenge-2008. Stock-
holm, Sweden.
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Forsgren O., Hultén A., Lind M., Salomonson N., Sundström M. (2007) Experienc-
es from set-ting up an Internet Shopping Collaboratory, eChallenges e-2007, The 
Hague, The Netherlands

Forsgren, O. (2007). Science and Innovation. Alp-IS SKI Seminar. Carisolo, Tren-
to, Italy, University of Trento.

Lind M., Albinsson L., Forsgren O., Hedman J. (2007) Integrated Development, 
Use and Learning in a Co-design Setting: Experiences from the Incremental De-
ployment of e-Me, eChal-lenges e-2007, The Hague, The Netherlands

Lind M., Forsgren O., Salomonson N., Albinsson L. (2007) The e-Co Model –Citi-
zens’ Driving E-service Quality, The 51st Annual Conference of the International 
Society for the Systems Sciences (ISSS), Tokyo, Japan

Albinsson L., Lind M., Forsgren O. (2007) Co-Design: An approach to border 
crossing, Network Innovation, eChallenges e-2007, The Hague, The Netherlands 
(Awarded best conference paper) 

Albinsson L., Curtin G., Forsgren O., Wall M. (2007) The community Triangle 
– Success factors for leading Purposeful communities, eChallenges e-2007, The 
Hague, The Netherlands

Albinsson L., Curtin G., Forsgren O., Wall M. (2007) Creating and Sustaining Suc-
cessful Knowledge Management in  Purposeful Communities, The 51st Annual 
Conference of the International Society for the Systems Sciences (ISSS), Tokyo, 
Japan

Albinsson L., Lind M., Forsgren O., Ozan H. (2006) Turning the internet around 
– e-Me: The Students ideal e-Service, eChallenges e-2006, 25–27 October 2006, 
Barcelona, Spain (10s)

Lindell S., Lind M., Forsgren O. (2006) Students as e-Citizens – Deriving Future 
Needs of e-Services for Students, accepted to International Workshop on E-Services 
in Public Admini-stration (WESPA2006), October 31 2006, Borås, Sweden (10s)

Forsgren, O., Rowe, D., & Sonnenwald, D. (2005). Promoting a pan-european net-
work of local and regional government e-services co-design. the eChallenge 2005; 
Ljubljana, Slovenia.

Tepandi, J., & Forsgren, O. (2005). Principles of evoting system security evaluation. 
the eChallenge2005; Ljubljana, Slovenia.

Forsgren, O. (2004). C W Churchan and the new world of Co-design. Invited ple-
nary presented at the ISSS 2004 International Society for the systems sciences, 
Asilomar, California, USA.

Forsgren, O., & al, e. (2004). e-service co design platform(ECP) – an outline for an 
e-service ex-change and development platform. Paper presented at the First Scan-
dinavian conference on e-government, Örebro.

Forsgren, O., & Albinsson, L. (2004). On the co-design of electronic assistants ser-
ving elderly people – Methods, results and reflections about the EU-project Av-
anti from a systemic co-design perspective. Paper presented at the The third inter-
national conference on systems thinking in management, Philadelphia, Pennsyl-
vania on May 19–21 2004.
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Albinsson, L., & Forsgren, O. (2004). Ideal Oriented Co-design of e-services – How 
to, and not to, run meaningful R&D Projects. Paper presented at the The First 
Scandinavian conference on e-goverment, Örebro. 

Forsgren, O. (2004). Digital commons and e-service co-design platforms – Theory, 
Challenges and a Framework model. Paper presented at the e-Challenge 2004, 
Vienna, Austria

Forsgren, O. (2004). Workshop: Promoting Digital Commons and Service Co-de-
sign to Accelerate e-government Development. Paper presented at the e-challenge 
2004, Vienna, Austria

Forsgren, O., & Albinsson, L. (2003). On the co-design of electronic assistants ser-
ving elderly people – Metods, results and reflections about the EU-project Av-
anti from a systemic co-design perspective. Paper sent for presentation at the The 
third international conference on systems thinking in management, Philadelphia, 
Pennsylvania on May 19–21 2004. 

Forsgren, O. ,a.o (2003). Final report – Lessons Learned. London: Avanti – 5th 
framework – European research project.

Forsgren, O., & Albinsson, L. (2003). From single steps to a design freeway. Paper 
presented at the Forty-Seventh Annual Meeting of the International Society for 
the System Sciences, July 7th–11th, 2003 Heraklion, Crete, Greece. 

Forsgren, O. (2002). Information Systems Design and Information Technology in 
a Systemic World. Paper presented as call at the 47th Annual Conference of ISSS 
Information systems design, Crete. 

Forsgren, O. (2002). Science and innovations. Paper accepted for presentation at the 
25 IRIS (Information research seminar in Scandinavia), Copenhagen, Denmark.

Forsgren, O. (2002). Innovations and a systemic science. Paper accepted for presen-
tation at the Proc. of the ISSS Int. Society for the Systems Sciences, 46rd Annual 
Conference,  Schanhai, Chaina, 2–6 sept 2002. 

Forsgren, O. (2001). The e-power – Integrating e-commerce, e-government and e-
learning  into coconstructive learning networks. Konferensrapport presenterad 
vid the 31st Annual Confer-ence of the International Society for Systems Re-
search, Asilomar, California, USA. 

Forsgren, O. (2001). Challange Awards – The Modern Nobel Prize for IT-research. 
Konferens-rapport presenterad vid the 31st Annual Conference of the Internatio-
nal Society for Systems Research, Asilomar, California, USA.

Forsgren, O. (2001). A Systemic Approach to Science With its Own Nobel Prize. 
Konferensrapport presenterad vid the First World Conference for Systemic Ma-
nagement, Vienna, Austria. 

Forsgren, O. (2001). E-power.  The First Nordic Conference on e-business, Halm-
stad. 

Forsgren, O. (2001). Informatics with Perspectives. Paper at 24:e IRIS konferensen 
(Information Research Seminar in Scandinavia), Ulvik, Norway.

Forsgren, O., Grönlund, Å., & a.o. (1999). Make IT happen – The journey from 
a homepage to professional service publishing. Infosond consortium, Telepolis, 
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Antwerp, Belgum.  Also published in Grönlund, Å., Forsgren, O., & a.o. (2000). 
Managing electronic services. London: Springer.

Conference paper (Other) 
Forsgren, O., & Åhman-Eklund, I. (2001). e-panel – En motor i det lärande sam-

hället. Konfe-rensrapport presenterad vid seminarium med Offentlig@ Rummet, 
Karlskrona, Sweden. 

reports 
Forsgren, O., Lindgren, H., & fl, m. (2000). One-stop Slutrapport. Stockholm: Nu-

tek.

Other publications
Hedman, J. Lind, M, Andersson, B. Forsgren, O (2007-06-15) Lyft fram goda it-

exempel. Computer Sweden. 
Albinsson, L., Curtin G., Forsgren O., Wall M. (2007). Creating and Sustaining 

Successful Knowledge Management in Purposeful Communities – Summary of 
key experiences from pioneers. Calistoga Springs Research Institute & School of 
Business and Informatics University College of Borås, E-Governance Lab Bedro-
sian Center on Governance and the Public Enterprise University of Southern Ca-
lifornia

Demonstrators, Prototypes, and Patterns
“Live-better”(1988) developed with Bostaden – City of Umeå (My role: Research 

Leader) 
“The living archive”(1992) developed together with Apoteksbolaget (My role: Re-

search Leader)
“Kursutvärderaren”(1992) developed with the department of Informatics at Umeå 

university. (My role: Research Leader) 
The “Pain-diagnose”(1993) developed with Dentists and Medical researchers at 

Norrlands University Hospital in Umeå. (My role: Research Leader) 
The “Crisis manager”(1990) developed with the Center for Crisis management and 

prof Ian Mitroff USC – California. (My role: Co-researcher with Ian Mitroff) 
“Prova – Sale support system”(1994) developed together with Volvo (My role: Re-

search Leader)
“Soffan – Buy support system”(1995) developed with Ikea (My role: Research Leader)
The “Ethical Companion”(1995) developed with the Ethical research centre and 

Prof Richard O Mason at SMU Texas. (My role: Co-researcher with Richard O 
Mason) 

“Hem-SAMIT and Lär-SAMIT”(1996) developed with Tieto Enator, Telia and 
Posten (My role: Research Leader) 

“Eyescool – search engine and FAQ”(1998) developed with the City of Stockholmas 
part of the EU-project Infosond (My role: Research Leader) 
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“One-stop service”(1999) developed with IT-Blekinge (My role: Research Leader)
“Kista.com”(2000) developed with Kista SDN – Nominated for a Stockholm chal-

lenge award. (My role: Research Leader) 
The “Cybervote demonstrator”(2002) developed with Nokia and Matra http://

www.eucybervote.org/demo.html (My role: Research Leader for the Swedish site) 
The “Virtual servant”(2002) developed with Kista SDN and Calistoga Springs Re-

search Institute. Presented in more than 30 journal and newspaper articles. http://
www.avantiproject.org (My role: Research Leader) 

The “Exemplar of possible e-service”(2003) developed with Microsoft, Fujitzu and 
the Avanti cities London, Edinburgh and Ventspils. Presented at a great num-
ber of conferences, research papers and newspaper articles. (My role: Research 
Leader for the Swedish site) http://194.203.41.27/avanti/about+the+project/
The+Exemplar.htm

The “e-Me” Turning the Internet around (2007) developed with a consortium of 15 
companies and organisations. Some main actors: Intel, Telia, Microsoft, Logica, 
City of Stockholm, Umeå University, University college of Boras. www.e-me.se 
(My role: Research Leader) 

“Sharepoint” Solution sharing network(SSN)  -Joint project with Microsoft bet-
ween (2002–2007). http://office.microsoft.com/sv-se/sharepointserver/default.
aspx (Research leader) 

“Define” Primeportal&Define – Project collaboration with WM-data/Logica (2003) 
–  ongoing.  https://wm.define.nu/static/User%20guide%20%23define3.pps  (Re-
search leader) 

“BAAMM” Business and academia matchmaker – (2007-2009) (Research leader) 
Developed into a business. 

“Innelandet” Community for reginal development in the Örnsköldsvik Area. 
(2010), www.innelandet.se

“ISSI-Ideal scenario” The future integrated school, business and Public service,  
(2010) http://www.youtube.com/watch?v=4s28wplql5M
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publications 
Theses
Johansson, U. (2007) Obtaining Accurate and Comprehensible Data Mining Mo-

dels, PhD thesis, Institute of Technology, Linköping University.
Johansson, U. (2004) Rule Extraction – the Key to Accurate and Comprehensible 

Data Mining Models, Licentiate thesis, Institute of Technology, Linköping Uni-
versity.

Johansson, U. and Karlsson, A. (1993) A knowledge based system for material selec-
tion, Master thesis, Chalmers University of Technology.

Peer-reviewed journal papers
Johansson, U., Sönströd, C., Norinder, U. and Boström, H. (2011) The Trade-Off 

between Accuracy and Comprehensibility for Predictive In Silico Modeling, Fu-
ture Medicinal Chemistry, vol. 3, no. 6: 647–663.

Johansson, U., Sönströd, C., Löfström, T. and Boström, H. (2011) Obtaining Ac-
curate and Comprehensible Classifiers Using Oracle Coaching, Intelligent Data 
Analysis Journal, In press.

Johansson, U., König, R. and Niklasson, L. (2009) Genetically Evolved Nearest 
Neighbor Ensembles, Annals of Information Systems, Special issue on data mi-
ning, pp. 299–313, Springer Verlag.

Johansson, U., Löfström, T., König, R. and Niklasson, L. (2006) Why Not Use an 
Oracle When You Got One?, Neural Information Processing – Letters and Re-
views, Vol. 10, No 8–9: 227–236.

König, R., Johansson, U. and Niklasson, L. (2006) Increasing rule extraction com-
prehensibility, International Journal of Information Technology and Intelligent 
Computing, Vol. 1, No. 2:303–314.

Löfström, T. and Johansson, U. (2005) Predicting the Benefit of Rule Extraction – 
A Novel Component in Data Mining, Human IT, Vol. 7.3:78–108. 

invited book chapters
Johansson, U., König, R., Löfström, T., Sönströd, C. and Niklasson, L. (2009) Post-

processing Evolved Decision Trees, Foundations of Computational Intelligence, 
Volume 4: Bio-Inspired Data Mining Theoretical Foundations and Applications: 
149–166, Springer Verlag.

Peer-reviewed international conference papers
König, R., Johansson, U. and Niklasson, L. (2010), Finding the Tree in the Forest, 

IADIS International Conference on Applied Computing, pp. 135–142, Timisoa-
ra, Romania.

Sönströd, C., Johansson, U., Boström, H. and Norinder, U. (2010) Pin-Pointing 
Concept Descriptions, IEEE International Conference on Systems, Man, and Cy-
bernetics (SMC), pp. 2956–2963, Istanbul, Turkey.
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Johansson, U., Sönströd, C., Löfström, T., Norinder, U. and Boström, H. (2010) 
Using Feature Selection with Bagging and Rule Extraction in Drug Discovery, 
Second KES International Symposium, Advances in Intelligent Decision Tech-
nologies: Smart Innovation, Systems and Technologies, IDT Vol. 4, IX:413–422, 
Baltimore, MD.

Johansson, U., König, R and Niklasson, L. (2010) Genetic Rule Extraction Optimi-
zing Brier Score, The Genetic and Evolutionary Computation Conference (GEC-
CO), pp. 1007–1014, Portland, OR.

König, R., Johansson, U. and Niklasson, L. (2010) Improving GP Classification Per-
formance by Injection of Decision Trees, IEEE Congress on Evolutionary Com-
putation (CEC), pp. 2942–2949, Barcelona, Spain.

Löfström, T., Johansson, U. and Boström, H. (2010) Implicit vs. Explicit Methods 
for Generating Diverse Ensembles of Artificial Neural Networks, The Internatio-
nal Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), pp. 1287–1292, Barcelona, 
Spain.

Johansson, U., Sönströd, C. and Löfström, T. (2010), Oracle Coached Decision 
Trees and Lists, International Symposium on Intelligent Data Analysis (IDA), 
pp. 67–78, Tucson, AZ. 

Johansson, U., König, R., Löfström, T. and Niklasson, L. (2010), Using Imaginary 
Ensembles to Select GP Classifiers, EuroGP, pp. 278–288, Istanbul, Turkey. 

Johansson, U. and Sönströd, C. (2009), Fish or Shark – Data Mining Online Po-
ker, 5th International Conference on Data Mining – DMIN 09, pp. 97–103, Las 
Vegas, NV.

Sönströd, C., Johansson, U. and Löfström, T. (2009), Evaluating Algorithms for 
Concept Description, 5th International Conference on Data Mining – DMIN 
09, pp 354–360, Las Vegas, NV.

Johansson, U., Sönströd, C., Löfström, T. and König, R. (2009) Using Genetic Pro-
gramming to Obtain Implicit Diversity, IEEE Congress on Evolutionary Compu-
tation, IEEE Press, pp. 2454–2459, Trondheim, Norway. 

Johansson, U. and Niklasson, L. (2009) Evolving Decision Trees Using Oracle Gui-
des, IEEE Symposium on Computational Intelligence and Data Mining (CIDM), 
pp. 238–244, Nashville, TN.

Löfström, T., Johansson, U. and Niklasson, L. (2009) Ensemble Member Selection 
Using Multi-Objective Optimization, IEEE Symposium on Computational In-
telligence and Data Mining (CIDM), pp. 245–251, Nashville, TN.

Johansson, U., Löfström, T. and Norinder, U. (2009) Evaluating Ensembles on 
QSAR Classification, Skövde Workshop of Information Fusion, pp. 49–54, 
Skövde, Sweden. 

Sönströd, C., Johansson, U. and Norinder, U. (2009) Generating Comprehensible 
QSAR Models, Skövde Workshop of Information Fusion, pp. 44–48, Skövde, 
Sweden. 

Johansson, U., Boström, H. and König R. (2008) Extending Nearest Neighbor 
Classification with Spheres of Confidence, 21st Florida Artificial Intelligence Re-
search Society Conference (FLAIRS) 08, pp. 282–287, AAAI Press, Miami, FL. 
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König, R., Johansson, U. and Niklasson, L. (2008) Using Genetic Programming to 
Increase Rule Quality, 21st Florida Artificial Intelligence Research Society Confe-
rence (FLAIRS) 08, Miami, FL, AAAI Press.

Johansson, U., Löfström, T., and Boström, H. (2008) The Problem with Ranking 
Ensembles Based on Training or Validation Performance, The International Joint 
Conference on Neural Networks, pp. 3221–3227, IEEE Press, Hong Kong, China. 

Johansson, U., König, R., Löfström, T. and Niklasson, L. (2008) Increasing Rule Ex-
traction Accuracy by Post-processing GP Trees, IEEE Congress on Evolutionary 
Computation, pp. 3010–3015, IEEE Press, Hong Kong, China. 

Sönströd, C., Johansson, U., Norinder, U and Boström, H. (2008) Comprehen-
sible Models for Predicting Molecular Interaction with Heart-Regulating Genes, 
International Conference on Machine Learning and Applications, pp. 559–564, 
IEEE Press, San Diego, CA.

Johansson, U., Sönströd, C., Löfström, T. and Boström, H. (2008) Chipper – A 
Novel Algorithm for Concept Description, Scandinavian Conference on Artifi-
cial Intelligence, pp. 133–140, IOS Press, Stockholm, Sweden. 

Johansson, U., König, R. and Niklasson, L. (2008) Evolving a Locally Optimized 
Instance Based Learner, 4th International Conference on Data Mining – DMIN 
08, pp. 124–129, Las Vegas, NV.

Sönströd, C., Johansson, U., König, R. and Niklasson, L. (2008) Genetic Decision 
Lists for Concept Description, 4th International Conference on Data Mining – 
DMIN 08, pp. 450–457, Las Vegas, NV.

König, R., Johansson, U. and Niklasson, L. (2008) G-REX: A Versatile Framework 
for Evolutionary Data Mining, IEEE International Conference on Data Mining 
(ICDM08), Demo paper, Workshop proceedings, pp. 971–974, Pisa, Italy. 

Johansson U., Löfström T. and Niklasson L. (2008) Evaluating Standard Techni-
ques for Implicit Diversity, Advances in Knowledge Discovery and Data Mining 
– 12th Pacific-Asia Conference, PAKDD 2008, Springer Verlag, LNAI 5012: 
613–622. 

Johansson, U., Löfström, T. and Niklasson, L. (2007) The Importance of Diversity 
in Neural Network Ensembles – An Empirical Investigation, The International 
Joint Conference on Neural Networks, pp. 661–666, IEEE Press, Orlando, FL.

Johansson, U., König, R. and Niklasson, L. (2007) Inconsistency – Friend or Foe, 
The International Joint Conference on Neural Networks, pp. 1383–1388, IEEE 
Press, Orlando, FL.

Sönströd, C. and Johansson, U. (2007) Concept Description – A Fresh Look, The 
International Joint Conference on Neural Networks, pp. 2415–2420, IEEE Press, 
Orlando, FL.

Löfström, T., Johansson, U. and Niklasson, L. (2007) Empirically Investigating the 
Importance of Diversity, 10th International Conference on Information Fusion, 
Quebec, Canada.

König, R., Johansson, U. and Niklasson, L. (2007) Genetic Programming – A Tool 
for Flexible Rule Extraction, IEEE Congress on Evolutionary Computation, pp. 
1304–1310, IEEE Press, Singapore.



260 högskolan i  borås

Sönströd, C. and Johansson, U. (2007) Towards a Unified View on Concept Des-
cription, 3rd International Conference on Data Mining, Las Vegas, NV.

König, R., Johansson, U. and Niklasson L. (2007) Instance Ranking Using Ensem-
ble Spread, 3rd International Conference on Data Mining, pp.73–78, Las Vegas, 
NV.

Johansson, U., Löfström, T., König, R. and Niklasson, L. (2006) Introducing 
GEMS – a Novel Technique for Ensemble Creation, 19th Florida Artificial Intel-
ligence Research Society Conference (FLAIRS) 06, Melbourne Beach, FL, AAAI 
Press, pp. 700–705.

Johansson, U., Löfström, T., König, R. and Niklasson, L. (2006) Genetically Evol-
ved Trees Representing Ensembles, 8th International Conference on Artificial 
Intelligence and Soft Computing, Zakopane, Poland, Lecture Notes in Artificial 
Intelligence, Springer-Verlag, pp. 613–622.

Johansson, U., Löfström, T., König, R. and Niklasson, L. (2006) Building Neural 
Network Ensembles using Genetic Programming, The International Joint Con-
ference on Neural Networks, pp. 2239–2244, IEEE Press, Vancouver, Canada.

Löfström, T., König, R., Johansson, U., Niklasson, L., Strand, M. and Ziemke, T. 
(2006) Benefits of relating the retail domain and information fusion, 9th Inter-
national Conference on Information Fusion, Florence, Italy.

Johansson, U., Sönströd, C. and Niklasson, L. (2006) Explaining Winning Poker – 
A Data Min-ing Approach, 6th International Conference on Machine Learning 
and Applications, pp. 129–134, IEEE press, Orlando, FL.

Johansson, U., Löfström, T., König, R., Sönströd, C. and Niklasson, L. (2006) Rule 
Extraction from Opaque Models – A Slightly Different Perspective, 6th Inter-
national Conference on Machine Learning and Applications, pp. 22–27, IEEE 
press, Orlando, FL.

Johansson, U., König, R. and Niklasson, L. (2005) Automatically Balancing Ac-
curacy and Comprehensibility in Predictive Modeling, 8th International Confe-
rence on Information Fusion, Philadelphia, PA.

Johansson, U., Löfström, T. and Niklasson, L. (2005) Obtaining Accurate Neural 
Network Ensembles, International Conference on Computational Intelligence 
for Modeling Control and Automation (CIMCA), Vienna, Austria, IEEE Com-
puter Society, Vol.2:103–108.

Johansson, U., König, R. and Niklasson, L. (2004) The Truth is in There – Rule 
Extraction from Opaque Models Using Genetic Programming, 17th Florida Arti-
ficial Intelligence Research Society Conference (FLAIRS) 04, Miami, FL, AAAI 
Press, pp. 658–662.

Johansson, U., Niklasson, L. and König, R., (2004) Accuracy vs. Comprehensibility 
in Data Mining Models, 7th International Conference on Information Fusion, 
Stockholm, Sweden, pp. 295–300.

Johansson, U., Sönströd, C. and Niklasson, L. (2004) Why Rule Extraction Mat-
ters, 8th IASTED International Conference on Software Engineering and Appli-
cations, Cambridge, MA, IASTED, pp. 47–52.



261

Löfström, T., Johansson, U. and Niklasson, L. (2004) Rule Extraction by Seeing 
Through the Model, 11th International Conference on Neural Information Pro-
cessing (ICONIP), Calcutta, India, pp. 555–560.

Johansson, U., Sönströd, C. and König, R. (2003) Cheating by Sharing Information 
– The Doom of Online Poker?, 2nd International Conference on Application 
and Development of Computer Games in the 21st Century, Hong Kong, China, 
pp.16–22.

Johansson, U., König, R. and Niklasson, L. (2003) Rule Extraction from Trained 
Neural Networks using Genetic Programming, 13th International Conference on 
Artificial Neural Networks, Istanbul, Turkey, supplementary proceedings pp.13–
16.

Johansson, U., Sönströd, C., König, R. and Niklasson, L. (2003) Neural Networks 
and Rule Extraction for Prediction and Explanation in the Marketing Domain, 
The International Joint Conference on Neural Networks, IEEE Press, Portland, 
OR, pp. 2866–2871.

Johansson, U. and Sönströd, C. (2003) Neural Networks Mine for Gold at the 
Greyhound Racetrack, The International Joint Conference on Neural Networks, 
IEEE Press, Portland, OR, pp.1798–1801.

Johansson, U. and Niklasson, L. (2002) Increased Performance with Neural Nets 
– An Example from the Marketing Domain, The International Joint Conference 
on Neural Networks, IEEE Press, Honolulu, HI, pp. 1684–1689.

Johansson, U. and Niklasson, L. (2002) Neural Networks – from Prediction to Ex-
planation, IASTED International Conference Artificial Intelligence and Appli-
cations, IASTED, Malaga, Spain, pp. 93–98.

Johansson, U. and Niklasson, L. (2001) Predicting the impact of advertising – a 
neural network approach, The International Joint Conference on Neural Net-
works, IEEE Press, Washington D.C., pp. 1799–1804.

Niklasson, L., Engström, H. and Johansson, U. (2001) An Adaptive ’Rock Scissors 
and Paper’ Player Based on a Tapped Delay Neural Network, International Con-
ference on Application and Development of Computer Games in the 21st Cen-
tury, Hong Kong, China, pp.69–73. 

Johansson, U. and Niklasson, L. (2001) Why Settle for Optimal Play when You 
Can Do Better?, International Conference on Application and Development of 
Computer Games in the 21st Century, Hong Kong, China, pp. 130 –136.

Peerreviewed Swedish conference papers
Boström, H., Norinder, U., Johansson, U., Sönströd, C., Löfström, T., Dura, E., Eng-

kvist, O., Muresan, S. and Blomberg, N. (2010)  The INFUSIS Project – Data and 
Text Mining for In Silico Modeling, Position paper at 27th Annual Workshop of 
the Swedish Artificial Intelligence Society, pp. 65–70, Linköping, Sweden.

Löfström, T., Johansson, U. and Ziemke T. (2006) Evaluating the Benefit of Rule 
Extraction, 23rd Annual Workshop of the Swedish Artificial Intelligence Society, 
pp. 107–116, Umeå, Sweden.



262 högskolan i  borås

Johansson, U., Löfström, T., König, R. and Niklasson, L. (2006) Accurate Neural 
Network Ensembles Using Genetic Programming, 23rd Annual Workshop of the 
Swedish Artificial Intelligence Society, pp. 117–126, Umeå, Sweden.

Johansson, U., Löfström, T. and Niklasson, L. (2006) Accuracy on a Hold-out Set: 
The Red Herring of Data Mining, 23rd Annual Workshop of the Swedish Artifi-
cial Intelligence Society, pp. 137–146, Umeå, Sweden.

Johansson, U. and Sönströd, C. (2004) G-REX: Rule Extraction from Opaque Mo-
dels Using Genetic Programming, 21st Annual Workshop of the Swedish Artifi-
cial Intelligence Society, pp. 114–129, Lund, Sweden.



263

MikAEL LiND

publication list
Aakhus M., Lind M. (Eds., 2004) Proceedings of the 9th International Working 

Conference on the Language Action Perspective on Communication Modelling 
(LAP), Rutgers University, New Jersey, U.S.A

Albinsson L., Forsgren O., Lind M. (2006) e-Me Stories & Scenarios – The Ideal 
Electronic Galaxy of the Student, School of Business and Informatics, Univer-
sity College of Borås, Sweden (awarded with silver medal in the Swedish Design 
Award 2007 (in the category information print)) 

Albinsson L., Forsgren O., Lind M. (2008) Towards a Co-Design Approach for 
Open Innovation, Designed for Co-designers workshop, Participatory Design 
Conference 2008 (PDC 2008), Bloomington, U.S.A

Albinsson L., Forsgren O., Lind M., Salomonson N. (2006) Analys av offentliga e-
tjänster – Utvecklingen belyst av en enkät, Calistoga Research Springs Institute, 
Sweden

Albinsson L., Forsgren O., Lind M., Salomonson N. (2006) Public e-services: A va-
lue model & trends based on a survey, Vinnova Report 2006:15, Stockholm, Swe-
den

Albinsson L., Lind M., Forsgren O. (2007) ”Co-Design: An approach to border 
crossing, Network Innovation” in Cunningham, P and Cunningham, M (Eds), 
Expanding the Knowledge Economy: Issues, Applications, Case Studies (e-chal-
lenges), Volume 4, Part 2, Amsterdam, IOS Press, pp. 977–983 (Best paper award!)

Albinsson L., Lind M., Forsgren O., Ozan H. (2006) ”Turning the internet around 
– e-Me: The Students ideal e-Service” in Cunningham, P and Cunningham, M 
(Eds) Exploiting the Knowledge Economy: Issues, Applications, Case Studies (e-
challenges), IOS Press, 2006 Amsterdam

Allwood J., Lind M. (2008) Making the Web more Pragmatic – Exploring the Po-
tential of some Pragmatic Concepts for IS Research and Development, The Inau-
gural meeting of The AIS Special Interest Group on Pragmatist IS Research (SIG-
Prag 2008) at International Conference on Information Systems (ICIS2008), 
France

Allwood J., Lind M. (2010) Making the Web more Pragmatic – Exploring the Po-
tential of some Pragmatic Concepts for IS Research and Development, submitted 
to Systems, Signs & Action (SYSIAC) Special Issue on Pragmatist IS Research 

Alm H., Lind M., Salomonson N., Brems M., Guth K., Karlsson P., Sundhäll R. 
(2008) Metod för utveckling av medborgarkontakter i Marks kommun, Marks 
kommun och Högskolan i Borås

Andersson B., Hedman J., Lind M. (2007) ”The Adoption of Advanced Mobile Ser-
vices”, in Cunningham, P and Cunningham, M (Eds), Expanding the Knowled-
ge Economy: Issues, Applications, Case Studies (e-challenges), Volume 4, Part 2, 
Amsterdam, IOS Press, pp. 1508–1514

Andersson B., Lind M., Olausson J. m fl (2003) Processkartläggning av Haléns – 
identifiering av postorderkaraktäristika, Fallstudierapport, Högskolan i Borås



264 högskolan i  borås

Blanc N-G., Lind M., Olausson J. m fl (2003) Processkartläggning av H&M Rowell 
identifiering av postorderkaraktäristika, Fallstudierapport, Högskolan i Borås

Brorström B., Forsgren O., Lind M., Löfström M. (2008) Doktorsutbildning för 
framtidens förvaltningsdoktorander – ett strategidokument från Högskolan i 
Borås, Högskolan i Borås

Bubenko J. Jr., Eriksson O., Fernlund H., Lind M. (Eds., 2005)  Promote IT 2005 
– Proceedings of the Fifth Conference for the Promotion of Research in IT at 
New Universities and Colleges in Sweden, Knowledge Foundation and Dalarna 
University, Sweden

Bukingham Shum S., Lind M., Weigand H. (Eds., 2007) Proceedings of the 2nd In-
ternational Conference on the Pragmatic Web – Building Common Ground on 
the Web (PragWeb), ACM Digital Library (www.acm.org/dl)

Cronholm S., Göbel H., Haraldson S., Lind M., Salomonson N., Seigerroth U. 
(2011) Collaborative Practice – An Action Research Approach to Efficient ITSM, 
International Workshop on Practice Research, Helsinki

Cronholm S., Göbel H., Lind M., Rudmark D. (2010) The Need for Systems De-
velopment Capability in Design Science Research – Investigating the role of an 
Innovation Lab as part of the academy, 21st Australasian Conference on Informa-
tion Systems1–3 Dec 2010, Brisbane

Dietz J.L.G, Goldkuhl G., Lind M., Reijswoud V.E. van (1998) ”The Communicati-
ve Paradigm for Business Modelling – A Research Agenda” in Goldkuhl G., Lind 
M., Seigerroth U. (Eds) Proceedings of the Third International Workshop – The 
Language Action Perspective on Communication Modelling (LAP), Jönköping 
International Business School, Sweden

Edström A., Forsgren O., Lind M., Olausson J., Blanc N-G., Claesson K. O., Halv-
arsson A., Törnblom U. (2003) Distanshandelns processer – samman¬fattande 
analys från kartläggning av tre postorderföretag, Fallstudierapport, Högskolan i 
Borås

Edström A., Lind M., Ljungberg J. (2004) ”Learning, Innovation and IT-usage – a 
Research Approach to Regional Development” in Sprague R. H. Jr. (Eds.) Procee-
dings of the 37th Annual Hawaii International Conference on System Sciences 
(HICSS), IEEE Computer Society

Eriksson O., Lind M. (2005) “Problems with Communication Quality in Commit-
ment Management” in Goldkuhl G., Clarke R. J., Axelsson K. (Eds.) Proceedings 
of the International Workshop Communication and Coordination in Business 
Processes (CCBP), Linköping University and University College of Borås, Swe-
den

Eriksson O., Lind M. (2007) Commitment Management in the Context of Parallel 
Business Transactions, Systems, Signs & Actions, Vol. 3 (1), pp. 25–57

Forsberg P., Lind M. (2009/2010) The need for accounting dialects: Making the 
special competitive culture in family-run companies sustainable, accepted for pu-
blication in Hallin A., Karrbom-Gustavsson T. (Eds.), Organizational Communi-
cation and Sustainable Development:  ICTs for Mobility, IGI Global



265

Forsgren O., Hultén A., Lind M., Salomonson N., Sundström M. (2007) ”Expe-
riences from setting up an Internet Shopping Collaboratory” in Cunningham, P 
and Cunningham, M (Eds), Expanding the Knowledge Economy: Issues, Appli-
cations, Case Studies (e-challenges), Volume 4, Part 1, Amsterdam, IOS Press, pp. 
850–857  

Giannakis S., Lind M., Salomonson N., Sundström M., (2008) Kundmöte 2015 – 
Hur framtida möten mellan Göteborg Energi och kunder kan gestalta sig, Slut-
rapport, Högskolan i Borås & Göteborg Energi

Giannakis S., Salomonson N., Lind M., Sundström M., (2008) Kundmöte 2015 – 
Befintliga kundmöten mellan Göteborg Energis kontaktcenter och kunder, Del-
rapport, Högskolan i Borås & Göteborg Energi

Goldkuhl G., Lind M. , Cronholm S. (Eds., 2004) Proceedings of the 2nd Interna-
tional Conference on Action in Language, Organisations and Information Sys-
tems (ALOIS), LinköpingHjalmarsson A., Lind M., Seigerroth U. (2001) “Struc-
tural Views on System Development Practices – Towards a conceptualisation ba-
sed on action, interaction and methods”, presented at VITS research workshop, 
January 24–25 2001, Linköping University, Sweden

Goldkuhl G., Lind M. (2002) “Continuing the Dialogue: Generic Layers for Busi-
ness Interaction” in Barjis J., Dietz J.L.G., Goldkuhl G. (Eds.) Proceedings of the 
Seventh International Workshop on the Language-Action Perspective on Com-
munication Modeling (LAP), Delft University of Technology, The Netherlands

Goldkuhl G., Lind M. (2004) ”Developing e-interactions – a framework for busi-
ness capabilities and exchanges”, 12th European Conference on Information Sys-
tems (ECIS), June 14–16 2004, Turkku, Finland

Goldkuhl G., Lind M. (2004) ”The generics of business interaction – emphasizing 
dynamic features through the BAT model” in Aakhus M., Lind M. (Eds.) Pro-
ceedings of the 9th International Working Conference on the Language-Action 
Perspective on Communication Modelling (LAP), Rutgers University, The State 
University of New Jersey, New Brunswick, NJ, USA

Goldkuhl G., Lind M. (2008) ”Grounding Business Interaction Models: Socio-In-
strumental Pragmatism as a Theoretical Foundation” in Rittgen P. (eds.) Hand-
book of ontologies for business interaction, Hershey, PA: Idea Group, pp. 69–86

Goldkuhl G., Lind M. (2008) Coordination and transformation in business proces-
ses: Towards an integrated view, Business Process Management Journal, Vol 14 
(6), pp. 761–777

Goldkuhl G., Lind M. (2010) A Multi-Grounded Design Research Process, Global 
Perspectives on Design Science Research, Lecture Notes in Computer Science, 
Vol 6105/2010, pp. 45–60

Goldkuhl G., Lind M., Haraldson S. (Eds., 2005)  Proceedings of the 10th Interna-
tional Working Conference on The Language Action Perspective on Communi-
cation Modelling (LAP), Linköping University and University College of Borås, 
Sweden

Goldkuhl G., Lind M., Seigerroth U. (1998) ”Method Integration as a Learning 
Process” i  Jayaratna N., Fitzgerald B., Wood-Harper T., Larrasquet J-M. (Eds) 



266 högskolan i  borås

Training and Education of Methodology Practitioners and Researchers, Springer-
Verlag, London, UK

Goldkuhl G., Lind M., Seigerroth U. (1998) ”Method Integration: The Need for a 
Learning Perspective” in Magee J. N., Sommerville I. (Eds) Special Issue of the 
IEE Proceedings – Software and Distributed Systems Engineering Journal, Vol 
145. (4), pp. 113–118

Goldkuhl G., Lind M., Seigerroth, U. (Eds., 1998) The Language Action Perspective 
on Communication Modelling: Proceedings of the Third International Work-
shop (LAP), Jönköping International Business School, Sweden

Goldkuhl G., Lind M., Seigerroth, U., Ågerfalk P. (Eds., 1999) The Language Action 
Perspective on Communication Modelling: Proceedings of the Fourth Interna-
tional Workshop (LAP), Jönköping International Business School, Sweden

Goldkuhl G., Lind M., Ågerfalk P.  (Eds., 2003) Proceedings of the 1st Internatio-
nal Conference on Action in Language, Organisations and Information Systems 
(ALOIS), Linköping University, Sweden

Hagberg J., Haraldson S., Lind M. (2010) Long Tails and Leans Chains: Supply 
Chain Alternatives for e-Commerce, 2nd Nordic Retail and Wholesale Confe-
rence, 10–11 November 2010, University of Gothenburg

Hagberg J., Lind M., Salomonson N. (2008) Energy customers in dialogue: Explo-
ring boundaries in energy use and environmental concern, The “Energizing mar-
kets” conference,  October 30–November 1, 2008, Copenhagen Business School, 
Denmark

Halvarsson A., Lind M., Olausson J. m fl (2003) ”Processkartläggning av NetOnNet 
– identifiering av postorderkaraktäristika”, Fallstudierapport, Högskolan i Borås

Hansson I., Lundberg O., Salomonson N., Ahlsén E., Lind M. (2009) Personaliserat 
IT-stöd för personer med kognitiva funktionsnedsättningar: en behovsutredning, 
Umeå universitet & Högskolan i Borås, Projektrapport inlämnad till Hjälpmedel-
institutet

Haraldson S., Lind M. (2005) ”Broken Patterns” in Goldkuhl G., Lind M., Harald-
son S. (Eds.)  Proceedings of the 10th International Working Conference on The 
Language Action Perspective on Communication Modelling (LAP), Linköping 
University and University College of Borås, Sweden

Haraldson S., Lind M. (2006) “Contextual Understanding of Dyadic Relations-
hips”, 4th Intl Conf on Action in Language, Organisations and Information Sys-
tems (ALOIS), University College of Borås, Sweden

Haraldson S., Lind M. (2010) “The Emergence of a Multi-Organizational View 
on Business Processes – Experiences from a Double-loop Action Research Ap-
proach” in Proceedings of the Sixteenth Americas Conference on Information 
Systems, Lima, Peru, August 12–15, 2010.

Haraldson S., Lind M. (2011) Challenging dyadic interaction in the context of mul-
ti-organizational business processes, Australian Conference on Information Sys-
tems, Australia 

Haraldson S., Lind M. (2011) Value Chains in Value Networks: A Multi-Organiza-



267

tional Business Process Definition, Australian Conference on Information Sys-
tems, Australia

Haraldson S., Lind M., Olausson J. (2006) “Using UML Notation for Modeling 
Business Interaction” in Rittgen, P. (Ed.): Enterprise Modeling and Computing 
with UML, Hershey, PA: Idea Group

Haraldson S., Lind M., Palmquist A. m fl (2004) Interorganisatorisk processkart-
läggning – samarbetet Total Logistik, Guldfynd, slutrapport, Fallstudierapport, 
Högskolan i Borås

Haraldson S., Lind M., Rittgen P. m fl (2004) Interorganisatorisk processkartlägg-
ning – samarbetet Total Logsitik, Hemtex, slutrapport, Fallstudierapport, Hög-
skolan i Borås

Hedberg P., Lind M. (1999) ”Förbättringsprojekt på ett konsultföretag – erfaren-
heter från en processinriktad verksamhetsdiagnos”, Förändringskraft, 23 januari 
1999, Linköpings universitet

Hedberg P., Lind M. (1999) ”Förändringsprojekt på ett konsultföretag”, Sunds-
vall-42 ”ADB i verksamhetens tjänst”, 19–21 oktober 1999, Sundsvall

Hedberg P., Lind M. (1999) ”Talking About Projects – a Project Generic Model” in 
Enmark R. (Eds.) Reports on Business and Informatics, No 2, University College 
of Borås, Sweden

Hedberg P., Lind M. m fl. (2005) Kartläggning och analys av högskolans stödproces-
ser – en inledande studie, Teknisk rapport, Högskolan i Borås

Hedman J., Lind M. (2007) Is there only one systems development life cycle?, 16th 
International Conference on Information Systems Development (ISD), Galway, 
Ireland

Hedman J., Lind M. (2009) ”Is there only one systems development life cycle?” in 
Barry C., et al. (eds.) Information Systems Development: Challenges in Practice, 
Theory, and Education, Vol 1., pp. 105–116, Springer Science+Business Media, 
LLC 2009

Hedman J., Lind M. (2009) ”Livscykler och affärssystem” i Hedman J., Nilsson F., 
Westelius A. (Eds.) Temperaturen på affärssystem i Sverige, Studentlitteratur, 
Lund

Hedman J., Lind M., Andersson B., Forsgren O. (2007) Lyft fram de goda IT-ex-
emplen!, Debattinlägg i Computer Sweden (2007-06-15), URL: http://compu-
tersweden.idg.se/2.2683/1.112058

Hedman J., Lind M., Forsgren O., Albinsson L. (2008) ”Business Models for Pu-
blic Private Partnership: The 3P framework” in Cunningham P., Cunningham 
M. (Eds.) Collaboration and the Knowledge Economy: Issues, Applications, Case 
Studies (e-challenges), IOS Press, Amsterdam, pp. 484–491

Hjalmarsson A., Lind M. (2004) ”Managing the dynamic agenda in process mo-
delling seminars – enhancing communication quality in process modelling” in 
Goldkuhl G., Lind M., Cronholm S. (Eds.) Proceedings of Action in Language, 
Organisations and Information Systems (ALOIS), Linköping University, Sweden

Hjalmarsson, A., Lind, M., (2011): Challenges in establishing sustainable innova-



268 högskolan i  borås

tion. Presented on the 19th European Conference of Information Systems (ECIS 
2011), June 9–11, 2011 Helsinki, Finland. Awarded best theme paper award.

Hjalmarsson, A., Lind, M., Rudmark, D., Carlson, R. 2011. ”Challenges When 
Digital Services for Sustainable Everyday Travel is Innovated,” Proceedings of 
SIGGreen Workshop . Sprouts: Working Papers on Information Systems, 11(11). 
Fel! Ogiltig hyperlänkreferens.

Hjalmarsson, A., Lind, M., Rudmark, D., Carlsson, R. (2010): Challenges when di-
gital services for sustainable everyday travel is innovated. Accepted to SIGGreen 
Pre-ICIS workshop 2010 December 11 St Louis MO, USA

Hjalmarsson, A., Rudmark, D., Lind, M., (2010): The Green Travelling App – Chan-
ging Everyday Transport Behavior. Accepted to WITS 2010 20th Workshop on 
Information Technologies and Systems December 11–12 St Louis MO, USA

Hjalmarsson, A., Rudmark, D., Lind, M., (2010): When Designers Are Not in Con-
trol – Experiences from Using Action Research to Improve Researcher-Developer 
Collaboration in Design Science Research. Lecture Notes in Computer Science, 
Vol 6105/2010, pp. 1–15

Karlsson B., Lind M. (1994) ”Att jämföra systemutvecklingsmetoder med stöd av 
metodanalys”, presenterat på VITS Höstseminarium 1994, 23–24 november 
1994, Linköpings universitet

Karltun J., Lind M., Goldkuhl G., Eklund J., Seigerroth U. (1999) ”Production Plan-
ning and Information Flow in a Business Process Context – Experiences from 
Change Projects in SMEs” in Axelsson J., Bergman B., Eklund J. (Eds) Procee-
dings of the International Conference on TQM and Human Factors – Towards 
Successful Integration, Linköping University, Sweden

Karltun J., Seigerroth U., Goldkuhl G., Lind M., Eklund J. (1999) ”Process Redesign 
and Organisational Change Towards the Use of an Integrated Change Method” i 
Axelsson J., Bergman B., Eklund J. (Eds) Proceedings of the International Confe-
rence on TQM and Human Factors – Towards Successful Integration, Linköping 
University, Sweden (Best paper award!)

Lauder A., Lind M. (1999) “Legacy Systems: Assets or Liabilities? A Language Ac-
tion Perspective on Respecting and Reflecting Negotiated Business Relationships 
in Information Systems”, Working paper, Borås Studies of Information Systems, 
University College of Borås, Sweden

Lind M, Goldkuhl G. (2008) ”Categories of public e-services – an inquiry based on 
the e-diamond model” in Cunningham P., Cunningham M. (Eds.) Collaboration 
and the Knowledge Economy: Issues, Applications, Case Studies (e-challenges), 
IOS Press, Amsterdam, pp. 530–537

Lind M. (1995) “Affärsprocessinriktad förändringsanalys – utveckling, tillämpning 
och erfarenheter”, presenterat på  ”Linköpings InformationsSystem¬Seminarium 
1995”, 30 maj 1995, Linköpings universitet

Lind M. (1995) ”Affärsprocesstänkande i tillämpning”, presenterat på ”VITS Höst-
seminarium 1995”, 22–23 november 1995, Linköpings universitet

Lind M. (1996) ”Affärsprocessinriktad förändringsanalys – utveckling och tillämp-



269

ning av synsätt och metod”, Licentiate thesis, Department of Computer and In-
formation Science, Linköping University

Lind M. (1996) ”Business Process Thinking in Practice” in Dahlbom B., Ljungberg 
F., Nuldén U., Simon K., Sorensen C., Stage J. (Eds) Proceedings of the 19th In-
formation Systems Research Seminar in Scandinavia, Göteborg University, Swe-
den

Lind M. (1998) ”Affärsinriktad förändringsanalys – en metod för att skapa förut-
sättningar för goda affärer” i Söderbom A. (Eds.) Reports on Business and Infor-
matics, No 1, University College of Borås, Sweden

Lind M. (2001) ”Från system till process – kriterier för processbestämning vid verk-
samhetsanalys”, PhD thesis, Department of Computer and Information Science, 
Linköping University

Lind M. (2002) “Dividing Businesses into Processes – Foundations for Model-
ling Essentials” in Liu K., Clarke R.J., Andersen P.B., Stamper R.K., Abou-Zeid 
E. (Eds.) IFIP TC8 / WG8.1 Working Conference on Organizational Semiotics: 
Evolving a Science of Information Systems, Kluwer Academic Publishers

Lind M. (2002) “Perceiving the Imperceivable – an Approach for Business Process 
Modelling”, presented at Information Systems in Context – spring 2001, Februa-
ry 11–12 2002, Linköping University, Sweden

Lind M. (2003) “The Diversity of Work Practices – Challenging the Existing Notion 
of Business Process Types” in Goldkuhl G., Lind M., Ågerfalk P.  (Eds.) Procee-
dings of Action in Language, Organisations and Information Systems (ALOIS), 
Linköping University, Sweden

Lind M. (2005) “Contextual Understanding of Information Systems – Characteris-
tics of Process Oriented Information Systems”, Australasian Conference on In-
formation Systems 2005 (ACIS), November 30–December 2 2005, Sydney, Aus-
tralia

Lind M. (2006) “Determination of business process types founded in transforma-
tion and coordination”, Systems, Signs & Actions, Vol. 2 (1), pp. 60–81

Lind M. (2007) The Role of Pragmatic Frameworks in Information Systems Re-
search, in Ahlsén et al (Eds.) Communication – Action – Meaning. A Festschrift 
to Jens Allwood, Department of Linguistics, Göteborg University, Sweden, pp. 
173–190

Lind M. Seigerroth U. (2010) Collaborative Process Modeling: The Intersport Case 
Study, Handbook on Business Process Management, Part II, pp. 279–298

Lind M., Albinsson L., Forsgren O., Hedman J. (2007) ”Integrated Development, 
Use and Learning in a Co-design Setting: Experiences from the Incremental De-
ployment of e-Me” in Cunningham, P and Cunningham, M (Eds), Expanding the 
Knowledge Economy: Issues, Applications, Case Studies (e-challenges), Volume 
4, Part 1, Amsterdam, IOS Press, pp. 773–780

Lind M., Düsterdick L. (2002) “A Modern Approach to Change Analysis – Lessons 
learned from a theory and practice driven refinement”, presented at Workshop 
on Information Systems in Contexts, October 14–15 2002, Linköping University, 
Sweden



270 högskolan i  borås

Lind M., Forsgren O. (2008) ”Co-design and Web 2.0: Theoretical foundations 
and application” in Cunningham P., Cunningham M. (Eds.) Collaboration and 
the Knowledge Economy: Issues, Applications, Case Studies (e-challenges), IOS 
Press, Amsterdam, pp. 1105–1112

Lind M., Goldkuhl G. (1997) ”Reconstruction of Different Business Processes – a 
Theory and Method Driven Analysis” in Dignum F., Dietz J. (Eds) The Langu-
age/Action Perspective – Proceedings of the Second International Workshop on 
Communication Modelling (LAP), Eindhoven University of Technology, The 
Netherlands

Lind M., Goldkuhl G. (2001) “Layered Patterns for Business Interaction”, ACM 
SIGGROUP Bulletin, August  2001/Vol. 22 (2)

Lind M., Goldkuhl G. (2001) ”Generic Layered Patterns for Business Modelling” in 
Schoop M., Taylor K. (Eds) Proceedings of the Sixth International Workshop on 
the Language-Action Perspective on Communication Modelling (LAP),  Aachen 
University of Technology, Germany

Lind M., Goldkuhl G. (2002) “Questioning two-role models or who bakes the piz-
za?” in Barjis J., Dietz J.L.G., Goldkuhl G. (Eds.) Proceedings of the Seventh In-
ternational Workshop on the Language-Action Perspective on Communication 
Modeling (LAP), Delft University of Technology, The Netherlands

Lind M., Goldkuhl G. (2003) “The constituents of business interaction – generic 
layered patterns”, Data & Knowledge Engineering, Vol. 47 (3)

Lind M., Goldkuhl G. (2006) “Designing Business Process Variants – Using the 
BAT Framework as a Pragmatic Lens” in C. Bussler et al. (Eds.): BPM 2005 Work-
shops, LNCS 3812, pp. 408–420, 2006, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2006

Lind M., Goldkuhl G. (2006) ”How to develop a Multi-Grounded Theory: The evo-
lution of a business process theory”, Australasian Journal of Information Systems 
(AJIS), Vol. 13 (2), pp 68–85

Lind M., Goldkuhl G., Hjalmarsson A. (Eds., 2006) Proceedings of the 4th Inter-
national Conference on Action in Language, Organisations and Information Sys-
tems (ALOIS), University College of Borås, Sweden

Lind M., Reijswoud V. E. van (1998) “Modelling Business Communication Diffe-
rently – A Comparison between Business Action Theory and Dynamic Essential 
Modelling of Organisations”, Working paper, Borås Studies of Information Sys-
tems, University College of Borås, Sweden

Lind M., Rittgen P. (2009) ”Challenges of Co-Design: The Case of e-Me”, Hand-
book of Research on Socio-Technical Design, Hershey, PA: Idea Group 

Lind M., Rudmark D., Seigerroth U. (2010) Design Science Research for Business 
Process Design: Organizational Transition at Intersport Sweden, Human Bene-
fit through the Diffusion of Information Systems Design Science Research, IFIP 
WG 8.2/8.6 International Working Conference, Vol 318/2010, pp. 159–176

Lind M., Salomonson N. (2010), Services, IT and Consumption, in Ekström, K.M. 
(ed.), Consumer Behaviour: A Nordic Perspective, Studentlitteratur, Lund, pp. 
495–513



271

Lind M., Salomonson N. (2011) Using Pragmatic Concepts for Exploring Interacti-
vity in Service Encounters, accepted for publication in Systems, Signs & Actions

Lind M., Seigerroth U. (2003) “Team-based reconstruction for expanding organi-
sational ability”, Journal of the Operational Research Society, Vol. 54(2), pp.119–
129

Lind M., Seigerroth U. (2009) “Collaborative Process Modeling: The Intersport 
Case Study” in vom Brocke J., Rosemann M. (Eds.) Handbook on Business Pro-
cess Management, Springer

Lind M., Seigerroth U. (2010) Multi-Layered Process Modeling for Business and IT 
Alignment, 43rd Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS), 
Kauai, Hawaii 

Lind M., Seigerroth U. (2010) Process Models as Transformation Vehicle for Stra-
tegic Alignment, Mediterranean Conference on Information Systems (MCIS), 
Tel-Aviv, Israel

Lind M., Östberg O., Johannisson P. (2009) Acting Out the Swedish e-Governme-
nt Action Plan – mind and mend the gaps, International Journal of Public Infor-
mation Systems, special issue on “E-government in Sweden – new directions” 

Recker, J., Rosemann, M., Hjalmarsson, A., Lind, M., (2011): Modeling and Analy-
zing the Carbon Footprint of Business Processes, in (Siedel & Recker eds): Bey-
ond Efficiency – Business Process Management for the Sustainable Enterprise

Rosemann, M., Andersson M., Lind, M. (2011): Digital Complementary Assets. 
Accepted to the 20th International Conference on Information Systems (ICIS 
2011), December 4–7, 2011, Shanghai, China.

Rosemann, M., Hjalmarsson, A., Lind, M., Recker, J. (2011): The Four Facets of the 
Facilitator. Accepted to the 20th International Conference on Information Sys-
tems (ICIS 2011), December 4–7, 2011, Shanghai, China.

Rudmark, D., Lind, M., 2011, ”Design Science Research for Punctuation – the Esta-
blishment of a Service Ecosystem”, In Jain, H., Sinha, A., Vitharana, P. (Eds.) Ser-
vice-Oriented Perspectives in Design Science Research, Lecture Notes in Compu-
ter Science (6629), Springer Berlin / Heidelberg

Salomonson, N., Allwood, J., Lind, M. and Alm, H. (2011) Comparing human-to-
human and human-to-AEA interactions in service encounters, Accepted for pu-
blication in Journal of Business Communication

Ågerfalk P. J., Aakhus M.., Lind M. (Eds., 2008) Proceedings of the Inagural Mee-
ting of AIS SIGPrag, Association for Information Systems (SIGPrag), Special In-
terest Group on Pragmatist IS Research, www.sigprag.org

Ågerfalk P. J., Delugach H., Lind M. (Eds., 2008) Proceedings of the 3rd Interna-
tional Conference on the Pragmatic Web – Innovating the Interactive Society 
(PragWeb), ACM Digital Library (www.acm.org/dl)

Ågerfalk P. J., Lind M., Jacucci G. (Eds., 2008) Proceedings of the 5th Internatio-
nal Conference on Action in Language, Organisations, and Information Systems 
(ALOIS), University of Trento, Italy



272 högskolan i  borås

rikArD LiNDgrEN

publications 
Book chapters 
Henfridsson, O., Wiberg, M., Lindgren, R. and Ljungberg, F. (2005). “Seamless 

Talk: User-Controlled Session Management for Sustained Car Conversations”. 
In The Interaction Society: Practice, Theories, and Supportive Technologies (Ed. 
Mikael Wiberg), IDEA group, pp. 304-318.

Henfridsson, O. and Lindgren, R. (2007). “Action Research in New Product Deve-
lopment”. In Information Systems Action Research: An Applied View of Emer-
ging Concepts and Methods (Ed. Ned Kock), New York, Springer, pp. 193–216.

Stenmark, D. and Lindgren R. (2008). “Knowledge Management Systems: Towards 
a Theory of Integrated Support”, In M. Jennex (ed.) Current Issues in Knowledge 
Management, IGI Publishing: Hershey, PA.

Conference papers
Lindgren, R. and Ersson, E. (1999). “Co-Constructive Information Systems: An 

Alternative for Customer-Oriented Organizations”, In Proceedings of the 22nd 
IRIS (Information Systems Research Seminar in Scandinavia) Conference. Uni-
versity of Jyväskylä, Department of Computer Science and Information Systems, 
Keuruu, Finland, 2, pp. 325–336.

Lindgren, R., Andersson, J., Krickner, P., Norrlén, R. and Pessi, K. (2000). “Know-
ledge Management System for Visualizing Competence Patterns”, In Proceedings 
of the 23rd IRIS (Information Systems Research Seminar in Scandinavia) Con-
ference. Laboratorium for Interaction Technology, University of Trollhättan 
Uddevalla, Sweden, 1, pp. 341–355.

Lindgren, R., Hardless, C., Pessi, K. and Nuldén, U. (2000). “Exploring Knowledge 
Management Systems: Lessons Learned from the Guide Case”, In Proceedings of 
the CSCLKE Workshop. Gothenburg, Sweden.

Lindgren, R. and Wallström, C. (2000). “A Close Look at Knowledge Management 
Systems”, In Proceedings of the Knowledge Management: Concepts and Contro-
versies Conference. University of Warwick, UK.

Lindgren, R. and Wallström, C. (2000). “Features Missing in Action: Knowledge 
Management Systems in Practice”, In Proceedings of the 8th European Confe-
rence on Information Systems, Vienna, Austria, pp. 701–708.

Lindgren, R. and Wiberg, M. (2000). “Knowledge Management and Mobility in 
a Semi-Virtual Organization: Lessons Learned from the Case of Telia Nära”, In 
Proceedings of HICSS-33. Maui, Hawaii, USA.

Lindgren, R. and Henfridsson, O. (2001). “Facilitating Competence Systems Adop-
tion: Applying Structuration Theory in Action Research”, In proceedings of the 
IFIP WG 8.2 Organizations and Society in Information Systems (OASIS) Work-
shop in New Orleans, Louisiana, USA, pp. 11–12.

Lindgren, R., Stenmark, D., Bergquist, M. and Ljungberg, J. (2001). “Rethinking 



273

Competence Systems for Innovative Organizations”, In Proceedings of the 9th 
European Conference on Information Systems. Bled, Slovenia, pp. 775–786.

Lindgren, R. (2002). “Competence Visualizer: Generating Competence Patterns of 
Organizational Groups”, In Proceedings of HICSS-35. Big Island, Hawaii, USA.

Henfridsson, O. and Lindgren, R. (2003). “Facilitating In-Car Use of Multi-Con-
text Mobile Services: The Case of Mobile Telephone Conversations”, In Procee-
dings of AMCIS 2003. Tampa, Florida, USA.

Henfridsson, O. and Lindgren, R. (2003). “Using Prototypes in Information Sys-
tems Action Research”, In Proceedings of the IFIP WG 8.2 Organizations and 
Society in Information Systems (OASIS) Workshop. Seattle, Washington, USA.

Lindgren, R. and Henfridsson, O. (2003). “Local Road Hauling in a Global Con-
text: An Action Research Study-in-Progress of Fleet Management Systems”, In 
Proceedings of AMCIS 2003. Tampa, Florida, USA.

Lindgren, R., Henfridsson, O. and Andersson, M. (2003). “Lock-in Effects in Road 
Hauling: The Case of Fleet Management Systems”, In Proceedings of 26th IRIS 
(Information Systems Research Seminar in Scandinavia) Conference. Helsin-
ki School of Economics, Department of Information Systems Science, Haikko 
Manor, Finland.

Stenmark, D. and Lindgren, R. (2003). “Intranets for Knowledge Management: 
Applications Affording User Participation”, In Proceedings of AMCIS 2003. 
Tampa, Florida, USA.

Andersson, M., Lindgren, R. and Henfridsson, O. (2004). “Ubiquitous Transport 
Systems: Assessing the Mobile-Stationary Divide”, In Proceedings of the IFIP 
WG 8.2 Organizations and Society in Information Systems (OASIS) Workshop. 
Washington, D.C., USA.

Andersson, M., Wridell, Y. and Lindgren, R. (2004). “A Qualitative Interview Stu-
dy Investigating the Role of Transport Information Systems in Road Haulage 
Firms”, In Proceedings of the 27th IRIS (Information Systems Research Seminar 
in Scandinavia) Conference. Falkenberg, Sweden.

Henfridsson, O. and Lindgren, R.  (2004). “Prototypes in Information Systems Ac-
tion Research”, In Proceedings of the 27th IRIS (Information Systems Research 
Seminar in Scandinavia) Conference. Falkenberg, Sweden.

Rose, J., Lindgren, R. and Henfridsson, O. (2004). “Socio-Technical Structure: An 
Experiment in Integrative Theory Building”, In Information Systems Research: 
Relevant Theory and Informed Practice, B. Kaplan, D. P. Truex III, D. Wastell, 
A. T. Wood-Harper and J. I. DeGross (Eds.), Kluwer, IFIP WG 8.2, Manchester, 
UK, pp. 411–432.

Stenmark, D. and Lindgren, R. (2004). “Integrating Knowledge Management Sys-
tems with Everyday Work: Design Principles Leveraging User Practices”, In pro-
ceedings of HICSS-37, Big Island, Hawaii, USA.

Andersson, M., Lindgren, R. and Henfridsson, O. (2005). “Assessing the Mobile-
Stationary Divide in Ubiquitous Transport Systems”. In: Designing Ubiquitous 
Information Environments: Socio-Technical Issues and Challenges, C. Sorensen, 



274 högskolan i  borås

Y. Yoo, K. Lyytinen and J.I. DeGross (Eds.), Springer, IFIP WG 8.2, Cleveland, 
Ohio, pp. 123–137.

Hardless, C. and Lindgren, R. (2005). “A Situated Learning Design Framework for 
Competence Development Systems”, In Proceedings of OKLC 2005. Boston, 
Massachusetts, USA.

Andersson, M. and Lindgren, R. (2010). “Enacting Assemblages of Technology: A 
Practice Lens Analysis”, In Proceedings of HICSS-43, Kauai, Hawaii, USA.

Lindgren, R. and Holgersson, J. (2012). “Transport Coopetition for Environmental 
Sustainability: Guiding Vertical Standard Design”, In Proceedings of HICSS-45, 
Maui, Hawaii, USA.

Journal articles 
Lindgren, R., Hardless, C., Pessi, K. and Nuldén, U. (2002). “The Evolution of 

Knowledge Management Systems Needs to be Managed”, Journal of Knowledge 
Management Practice, 3.

Lindgren, R. and Henfridsson, O. (2002). “Using Competence Systems: Adoption 
Barriers and Design Suggestions”, Journal of Information & Knowledge Manage-
ment, 1 (1), pp. 65–77.

Lindgren, R. and Stenmark, D. (2002). “Designing Competence Systems: Towards 
Interest-Activated Technology”, Scandinavian Journal of Information Systems, 
14, pp. 19–35.

Lindgren, R., Stenmark, D. and Ljungberg, J. (2003). “Rethinking Competence Sys-
tems for Knowledge-Based Organizations”, European Journal of Information Sys-
tems, 12 (1), pp. 18–29. [Awarded The OR Society’s Stafford Beer Medal for the 
best paper published in the European Journal of Information Systems and Know-
ledge Management Research & Practice in the year 2003]

Lindgren, R. (2003). “Competence Visualizer: Generating Competence Patterns of 
Project Groups”, Journal of Information & Knowledge Management, 2 (1), pp. 1–14.

Lindgren, R., Henfridsson, O. and Schultze, U. (2004). “Design Principles for 
Competence Management Systems: A Synthesis of an Action Research Study”, 
MIS Quarterly, 28 (3), pp. 435–472.

Lindgren, R. (2005). “Adopting Competence Systems in Fast-Growing Knowledge-
Intensive Organizations”, Journal of Information & Knowledge Management, 4 
(1), pp. 1–13.

Henfridsson, O. and Lindgren, R. (2005). “Multi-Contextuality in Ubiquitous 
Computing: Investigating the Car Case through Action Research”, Information 
and Organization, 15 (2), pp. 95–124.

Andersson, M. and Lindgren, R. (2005). “The Mobile-Stationary Divide in Ubiqui-
tous Computing Environments: Lessons from the Transport Industry”, Informa-
tion Systems Management, 22 (4), pp. 65–79.

Stenmark, D. and Lindgren, R. (2006). “System Support for Knowledge Work: 
Bridging the Knowing-Doing Gap”, International Journal of Knowledge Mana-
gement, 2 (2), pp. 46–68.



275

Hardless, C., Lindgren, R. and Schultze, U. (2007). “Technology-Mediated Lear-
ning Systems for Project Work: A Design Theory”, Scandinavian Journal of Infor-
mation Systems, 19 (2), pp. 3–36.

Andersson, M., Lindgren, R. and Henfridsson, O. (2008). “Architectural Know-
ledge in Inter-Organizational IT Innovation”, Journal of Strategic Information 
Systems, 17, pp. 19–38.

Lindgren, R., Andersson, M. and Henfridsson, O.  (2008). “Multi-Contextuality 
in Boundary-Spanning Practices”, Information Systems Journal, 18, pp. 641–661.

Andersson, M. and Lindgren, R. (2009). “Inscribing Interpretive Flexibility of Con-
text Data in Ubiquitous Computing Environments: An Action Research Study 
of Vertical Standard Development”, International Journal of Advanced Pervasive 
and Ubiquitous Computing, 1 (2), pp. 1–18.

Henfridsson, O. and Lindgren, R. (2010). “User Involvement in Developing Mobile 
and Temporarily Interconnected Systems”, Information Systems Journal, 20 (2), 
pp. 119–135.

Sein, M., Henfridsson, O., Purao, S., Rossi, M. Lindgren, R. (2011). “Action Design 
Research”, MIS Quarterly, 35 (1), pp. 37–56.



276 högskolan i  borås

JAN NOLiN

publications since 2003
Peer-reviewed Articles
Nolin, Jan (2007). “What’s in a turn?” Information Research, 12(4).
Nolin, Jan (2009). ”Relevance as a boundary concept: reconsidering early informa-

tion retrieval”.  Journal of Documentation. 65(5), 2009.
Lennartsson, Claes & Nolin, Jan (2009). ”Armlängds avstånd? En analys av Nordis-

ka kulturfondens arbetsordning”, i Nordisk kulturpolitisk tidskrift, nr 1 1/2/2009. 
Nolin, Jan & Åström, Fredrik. (2010). ”Turning weakness into strength: strategies 

for future LIS”.  Journal of Documentation, volume 66, number 1, 7–27.
Nolin, Jan (2010). “Sustainable information and information science”, Information 

Research, 15(2).
Nolin, Jan (2010). “Speedism, boxism, and markism: three ideologies of the Inter-

net”. First Monday, 15(10).
Nolin, Jan & Byström, Katriina. (2010). From HTML to XML and more?” Infor-

mation Research, 15(3). 
Klang, Mathias & Nolin, Jan. (2011). “Disciplining social media: an analysis of social 

media policies in 26 Swedish municipalities”, First Monday, 16(8).
Nolin, Jan (2011). “Boundaries of research are paper constructs”, First Monday, 

16(10).

Peer-reviewed Conference Articles
Nolin, Jan (2010). The three domains of copygrey business: On the need for a bal-

anced Internet policy. Paper presented at the 11th annual conference of the Asso-
ciation of Internet Researchers (AoIR), Gothenburg, October 21–23, 2010.

Overviews, Book Chapters, Books
Kasperowski, Dick, Jan Nolin, ”Initiatives on public understanding of science in 

Sweden”. In Optimising Public Understanding of Science: Final Report. Project 
founded by the European Commission, contract No: HPRP-CT 1999-00012. 
Ulrike Felt (Ed.) June 2003, pp. 562–588, http://www.univie.ac.at/virusss/pro-
jects/7/789 

Nolin, Jan, Fredrik Bragesjö, Dick Kasperowski, ”Governmental PUS initiatives 
in Sweden”. In Optimising Public Understanding of Science: Final Report. Project 
founded by the European Commission, contract No: HPRP-CT 1999-00012. 
Ulrike Felt (Ed.) June 2003, pp. 485–490, http://www.univie.ac.at/virusss/pro-
jects/7/789

Nolin, Jan, Fredrik Bragesjö, Dick Kasperowski, ”Media, internet and PUS in the 
Swedish context”. In Optimising Public Understanding of Science: Final Report. 
Project founded by the European Commission, contract No: HPRP-CT 1999-
00012. Ulrike Felt (Ed.) June 2003, pp. 179–188, http://www.univie.ac.at/vi-
russs/projects/7/789



277

Nolin, Jan, Fredrik Bragesjö, Dick Kasperowski, ”Museums and Science Centres 
as Spaces for OPUS: Similarities and differences across Europe”. In Optimising 
Public Understanding of Science: Final Report. Project founded by the European 
Commission, contract No: HPRP-CT 1999–00012. Ulrike Felt (Ed.) June 2003, 
pp. 203–221, http://www.univie.ac.at/virusss/projects/7/789

Nolin, Jan, Fredrik Bragesjö, Dick Kasperowski, ”Non-governmental PUS initia-
tives in Sweden”. In Optimising Public Understanding of Science: Final Report. 
Project founded by the European Commission, contract No: HPRP-CT 1999-
00012. Ulrike Felt (Ed.) June 2003, pp. 443–447, http://www.univie.ac.at/vi-
russs/projects/7/789

Nolin, Jan, Fredrik Bragesjö, Dick Kasperowski, ”Public consultation and foresight 
exercises: In Optimising Public Understanding of Science: Final Report. Project 
founded by the European Commission, contract No: HPRP-CT 1999-00012. 
Ulrike Felt (Ed.) June 2003, pp. 387–393, http://www.univie.ac.at/virusss/
projects/7/789

Nolin, Jan, Fredrik Bragesjö, Dick Kasperowski, ”PUS-Policy: The Swedish Con-
text”. In Optimising Public Understanding of Science: Final Report. Project found-
ed by the European Commission, contract No: HPRP-CT 1999-00012. Ulrike 
Felt (Ed.) June 2003, pp. 90–99, http://www.univie.ac.at/virusss/projects/7/789

Nolin, Jan, Fredrik Bragesjö, Dick Kasperowski, ”Science Festivals and Weeks as 
Spaces for OPUS”. In Optimising Public Understanding of Science: Final Report. 
Project founded by the European Commission, contract No: HPRP-CT 1999–
00012. Ulrike Felt (Ed.) June 2003, pp. 271-282, http://www.univie.ac.at/virusss/
projects/7/789

Nolin, Jan, Fredrik Bragesjö, Dick Kasperowski, ”Science museums in Sweden”. In 
Optimising Public Understanding of Science: Final Report. Project founded by the 
European Commission, contract No: HPRP-CT 1999–00012. Ulrike Felt (Ed.) 
June 2003, pp. 254–260, http://www.univie.ac.at/virusss/projects/7/789

Nolin, Jan, Fredrik Bragesjö, Dick Kasperowski, ”Science weeks, science festivals 
and PUS in Sweden”. In Optimising Public Understanding of Science: Final Re-
port. Project founded by the European Commission, contract No: HPRP-CT 
1999-00012. Ulrike Felt (Ed.) June 2003, pp. 294–298, http://www.univie.ac.at/
virusss/projects/7/789

Nolin, Jan, Fredrik Bragesjö, Dick Kasperowski, ”Universities and Public Under-
standing of Science: The Swedish case”. In Optimising Public Understanding of 
Science: Final Report. Project founded by the European Commission, contract 
No: HPRP-CT 1999-00012. Ulrike Felt (Ed.) June 2003, pp. 346–349, http://
www.univie.ac.at/virusss/projects/7/789

Nolin, Jan, Fredrik Bragesjö, Dick Kasperowski, Josephine Anne Stein, ”Optimis-
ing Public Understanding of Science and Technology in Europe: A Comparative 
Perspective”. In Optimising Public Understanding of Science: Final Report. Project 
founded by the European Commission, contract No: HPRP-CT 1999-00012. 
Ulrike Felt (Ed.) June 2003, pp. 610–644, http://www.univie.ac.at/virusss/
projects/7/789



278 högskolan i  borås

Nolin, Jan, Fredrik Bragesjö, Dick Kasperowski, ”Public Consultation and Foresight 
Exercises: The Swedish case”. In Optimising Public Understanding of Science: Final 
Report. Project founded by the European Commission, contract No: HPRP-CT 
1999-00012. Ulrike Felt (Ed.) June 2003, pp. 387–393, 

Lennartsson, Claes & Nolin, Jan (2007). En resursjämförelse av närutbildning på 
BHS läsåren 2006/2007 och 2009/2010. Rapport 1, februari 2007. Borås: BHS. 

Lennartsson, Claes & Nolin, Jan (2007). BHS’ självutvärderingsarbete 2006/2007. 
Rapport 2, mars 2007. Borås: BHS.

Lennartsson, Claes & Nolin, Jan (2008). Utvärdering av nordiska kulturfonden. 
Nordiska ministerrådets skriftserie ANP 2008: 755.

Nolin, Jan (2008). In search of a new theory of professions. Science for the professions, 
report no. 4, University of Borås.

Nolin, Jan (2008). “Informations- och kunskapspraktik i förändring” i Hansson, 
Birgitta & Lyngfelt, Anna (red.). Pedagogiskt arbete i teori och praktik. Lund: BTJ.

Lennartsson, Claes & Nolin,  Jan  (2009).  ”En utvärdering och omvärldsanalys  av 
Nordiska kulturfonden”, i Nordisk kulturpolitisk tidskrift, nr 1 1/2/2009. 

Nolin, Jan (2009). Tekniker för lärande som inte är avsedda för lärande, i Hedman, 
Jenny & Lundh, Anna (red.). Informationskompetenser. Stockholm: Carlsson för-
lag. 

Nolin, Jan (2009). Self reflection and the University of Professions, i Lindh, Maria 
(red.). Profession och vetenskap – idéer och strategier för professionslärosätet: Artik-
lar sprungna ur en seminarieserie vid Högskolan i Borås våren 2009, Vetenskap för 
profession, rapport nr. 7, University of Borås.

Nolin, Jan (2011). Disciplinen och webben – en utmaning för disciplinär forskning, 
in Lindh, M., Sundeen, J. and Torhell, C. (eds.) Från Högskolan i Borås till Hum-
boldt, volym 2– Bildning och kunskapskulturer. Vetenskap för profession, rapport 
nr. 16, University of Borås. 



279

PEtEr rittgEN

publications 
Books and book chapters (peer reviewed) 
Rittgen, P. (2011): Collaborative Design of Business and Information Systems, in 

Kock, Ned (ed.): E-Collaboration Technologies and Organizational Performan-
ce: Current and Future Trends, Hershey, PA: IGI Global, 2011, pp. 255–270

Rittgen, P. (2010): Supporting Electronic Collaboration in Conceptual Modeling, 
in Alkhalifa, Eshaa (ed.): E-Strategies for Resource Management Systems: Plan-
ning and Implementation, Hershey, PA: IGI Global, 2010, pp. 199–211

Rittgen, P. (2010): Business Ontologies. In Poli, R.; Healy, M.; Kameas, A. (eds): 
Theory and Applications of Ontology – Computer Applications. Berlin, Germa-
ny: Springer, 2010, pp. 411–428

Lind, M.; Rittgen, P. (2009). The Challenges of Co-Design and the Case of e-ME. 
In Whitworth, B.; de Moor; A. (eds): Handbook of Research on Socio-Technical 
Design and Social Networking Systems. Hershey, PA: IGI Global, pp. 265–279

Rittgen, P. (2009). Supporting InterBusiness Collaboration via Contract Negotia-
tion and Enactment. In Salmons, J.; Wilson, L. (eds.): Handbook of Research on 
Electronic Collaboration and Organizational Synergy, Vol. II, Hershey, PA: IGI 
Global, pp. 487–499

Rittgen, P. (2008). Designing and Implementing Contracts for Smart Business 
Networks. In Vervest, Peter; Heck, Eric van; Preiss, Kenneth (eds): Smart Busi-
ness Networks – a new Business Paradigm, Smart Business Networks Initiative 
(SBNi), Rotterdam School of Management, Erasmus University Rotterdam, pp. 
320–335

Rittgen, P. (2008). Modeling Business Actions. In Cartelli, Antonio; Palma, Marco 
(eds): Encyclopedia of Information Communication Technology, Hershey, PA: 
IGI Global, pp. 554–562

Rittgen, P. (2008). Towards a Metamodel for Socio-Instrumental Pragmatism. In 
Rittgen, Peter (ed.): Handbook of Ontologies for Business Interaction, Hershey, 
PA: IGI Global, pp. 87–100

Rittgen, P. (2008). Designing Contracts for Business Networks. In Putnik, Goran 
D.; Cunha, Maria Manuela (eds): Encyclopedia of Networked and Virtual Orga-
nizations, Hershey, PA: IGI Global, pp. 395–401

Rittgen, P. (2008). Modeling Information Systems in UML. In Khosrow-Pour, 
Mehdi (Ed.): Encyclopedia of Information Science and Technology, 2nd ed., 
Hershey, PA: IGI Global, pp. 2651–2656

Rittgen, P. (2008). From Business Process Model to Information Systems Model: 
Integrating DEMO and UML. In Syed, Mahbubur (ed.): Handbook of Research 
on Modern Systems Analysis and Design Technologies and Applications, Hers-
hey, PA: IGI Global, pp. 190–200

Rittgen, P. (2007). Co-designing Models for Enterprises and Information Systems 
– a Case for Language Integration. In Magyar, G.; Knapp, G.; Wojtkowski, W.G.; 



280 högskolan i  borås

Zupancic, J. (eds): Advances in Information Systems Development: New Met-
hods and Practice for the Networked Society. Volume 1. Proceedings of the 15th 
International Conference on Information Systems Development, 31 August–2 
September, 2006, University of Technology and Economics, Budapest, Hungary, 
Springer, Berlin, pp. 73–83 

Rittgen, P. (2007). Integrating Business Processes and Information Systems in an 
Interorganizational Context. In Cunha, Manuela; Cortes Bruno; Putnik, Go-
ran: Knowledge and Technology Management in Virtual Organizations: Issues, 
Trends, Opportunities and Solutions, Hershey, PA: Idea Group, pp. 136–153

Rittgen, P. (2006). A Language-Action Approach to the Design of UML Models. 
In: Rittgen, Peter (ed.): Enterprise Modeling and Computing with UML, Hers-
hey, PA: IGI Global, pp. 138–155

Rittgen, P. (2005). Modeling Information Systems in UML. In Khosrow-Pour, 
Mehdi (Ed.): Encyclopedia of Information Science and Technology, Vol. I–V, 
Hershey, PA: Idea Group Reference, pp. 2001–2006

Rittgen, P. (2003). Business Processes in UML. In Favre, Liliana (Ed.): UML and 
the Unified Process, Hershey, PA: IRM Press, pp. 315 – 331

Rittgen, P. (2002). EMC – A Modeling Method for Developing Web-based Appli-
cations. In Slooten, Kees van (Ed.): Optimal Information Modeling Techniques, 
Hershey, PA: IRM Press, pp. 207–220

Rittgen, P. (2001). E-Commerce Software: From Analysis to Design. In: Gango-
padhyay, Aryya (Ed.): Managing Business with Electronic Commerce: Issues and 
Trends, Hershey, PA: Idea Group, pp. 17–36

Conference papers (peer reviewed) 
Rittgen, P. (2012): End-User Involvement and Team Factors in Business Process 

Modeling, Proceedings of the 45th Hawaii International Conference on System 
Sciences (HICSS-45), Grand Wailea, Maui, Hawaii, USA, January 4–7, 2012, Los 
Alamitos, CA: IEEE Computer Society, 2012, 10 p. 

Rittgen, P. (2011): Goal Commitment and Competition as Drivers for Group Pro-
ductivity in Business Process Modeling, in Seddon, Peter B.; Gregor, Shirley 
(eds.): Proceedings of the Pacific-Asia Conference on Information Systems (PA-
CIS) 2011, Brisbane, July 7–11, AIS Electronic Library, 2011, http://aisel.aisnet.
org/pacis2011/159

Rittgen, P.(2011): Business Process Model Similarity as a Proxy for Group Consen-
sus, in P. Johannesson, J. Krogstie, and A.L. Opdahl (Eds.): Practice of Enterprise 
Modeling (PoEM) 2011, Oslo, November 2–3, LNBIP 92, Berlin: Springer, 2011, 
pp. 12–24

Rittgen, P. (2010). Success Factors of e-Collaboration in Business Process Mode-
ling. In Pernici, Barbara (ed.): Advanced Information Systems Engineering, 22nd 
International Conference, CAiSE 2010, Hammamet, Tunisia, June 2010, Procee-
dings, LNCS 6051, Berlin, Germany: Springer, pp. 24–37

Rittgen, P. (2010). Quality and Perceived Usefulness of Process Models, Procee-



281

dings of the 25th Annual ACM Symposium on Applied Computing, March 22– 
–26, 2010, Sierre, Switzerland, pp. 65–72

Rittgen, P. (2010). Collaborative Business Process Modeling – Tool Support for 
Solving Typical Problems, Proceedings of the Conf-IRM 2010 ”Collaboration 
and Community in a Global World”, May 16–18, Montego Bay, Jamaica, 2010

Rittgen, P. (2009). Collaborative Modeling – A Design Science Approach. In Pro-
ceedings of the Hawaii International Conference on System Sciences HICSS-42, 
Waikoloa, Big Island, Hawaii, USA, January 5–8, 2009 CD-ROM, Los Alamitos, 
CA: IEEE Computer Society, 10 p. (nominated for best paper award)

Rittgen, P. (2009). Collaborative Modeling of Business Processes – A Comparative 
Case Study, Proceedings of the 24th Annual ACM Symposium on Applied Com-
puting, March 9–12, 2009, Waikiki Beach, Honolulu, Hawaii

Rittgen, P. (2009). Collaborative Design of Models, Proceedings of the IADIS In-
ternational Conference Interfaces and Human Computer Interaction (IHCI) 
2009, Algarve, Portugal, 20–22 June 2009

Rittgen, P. (2008). Supporting Electronic Collaboration in Conceptual Modeling. 
In Kamel, Sherif (ed.): Proceedings of the 2008 International Conference on In-
formation Resources Management (Conf-IRM 2008), Niagara Falls, Ontario, 
Canada, May 18–20, 2008. Hershey, PA: IGI Global, paper 73F

Rittgen, P. (2008). COMA: A Tool for Collaborative Modeling. In Bellahsene, 
Zohra; Woo, Carson; Hunt, Ela; Franch, Xavier; Coletta, Remi (eds.): Procee-
dings of the Forum at the CAiSE’08 Conference, Montpellier, France, June 18–
20, 2008. CEUR Workshop Proceedings 344, CEUR-WS.org, pp. 61–64

Rittgen, P. (2007). Negotiating Models. In Krogstie, John; Opdahl, Andreas; Sin-
dre, Guttorm (eds.): Advanced Information Systems Engineering, 19th Interna-
tional Conference, CAiSE 2007, Trondheim, Norway, June 2007, Proceedings, 
LNCS 4495, Berlin, Germany: Springer, pp. 561–573 

Rittgen. P. (2007). Co-Evolution of Business Action Theories and Languages. In 
Österle, Hubert; Schelp, Joachim; Winter, Robert (eds): Proceedings of the 15th 
European Conference on Information Systems (ECIS2007), «Relevant rigour – 
Rigorous relevance», St. Gallen, June 07–09, pp. 1977–1989

Rittgen, P. (2007). Supporting Interorganizational Processes with Interaction 
Flows and Business Rules. In Khosrow-Pour, Mehdi (ed.): Managing Worldwide 
Operations and Communications with Information Technology, 2007 Informa-
tion Resources Management Association International Conference, Vancouver, 
BC, Canada, May 19–23, 2007. Hershey, PA: Idea Group Publishing, pp. 13–16 

Rittgen, P. (2007). Multi-Grounded Development of Enterprise Modeling Met-
hods: The Case of SIMM. In Khosrow-Pour, Mehdi (ed.): Managing Worldwide 
Operations and Communications with Information Technology, 2007 Informa-
tion Resources Management Association International Conference, Vancouver, 
BC, Canada, May 19–23, 2007. Hershey, PA: Idea Group Publishing, pp. 22–26 

Rittgen, P. (2007). Towards a Meta-Model for Socio-Instrumental Pragmatism. 
In Khosrow-Pour, Mehdi (ed.): Managing Worldwide Operations and Commu-



282 högskolan i  borås

nications with Information Technology, 2007 Information Resources Manage-
ment Association International Conference, Vancouver, BC, Canada, May 19–
23, 2007. Hershey, PA: Idea Group Publishing, pp. 1013–1017

Rittgen, P. (2007). Supporting Inter-Business Collaboration via Contract Nego-
tiation and Enactment. In Oberweis, Andreas; Weinhardt, Christof; Gimpel, 
Henner; Koschmider, Agnes; Pankratius, Victor; Schnizler, Björn (eds): eOrga-
nisation: Service-, Prozess-, Market-Engineering, 8. Internationale Tagung Wirt-
schaftsinformatik, Karlsruhe, 28. Februar–2. März 2007, Band 1, Karlsruhe, Ger-
many: universitätsverlag karlsruhe, pp. 661–676

Rittgen, P. (2006). Towards a Language for Business Action Theory. In: Action in 
Language, Organisations and Information Systems ALOIS 2006, Proceedings of 
the 4th International Conference, Borås, Sweden, 1–2 November, pp. 3–16

Rittgen, P. (2006). Designing and Implementing Contracts for Smart Business Net-
works, Proceedings of the SBNi Discovery Session (Smart Business Networks ini-
tiative), Kasteel De Vanenburg, Putten, The Netherlands, 14–16 June 2006

Rittgen, P. (2006). Co-designing Models for Enterprises and Information Systems 
– a Case for Language Integration, Proceedings of the 15th International Confe-
rence on Information Systems Development, 31 August–2 September, 2006, Uni-
versity of Technology and Economics, Budapest, Hungary

Rittgen, P. (2006). Supporting Planned and Ad-Hoc Changes of Business Proces-
ses. In: Latour, Tibout; Petit, Michael (Eds.): The 18th International Conference 
on Advanced Information Systems Engineering (CAiSE 2006). Proceedings of 
Workshops and Doctoral Consortium. 7th  Workshop on Business Process Mo-
deling, Development, and Support (BPMDS’06), “Requirements for flexibility 
and the ways to achieve it”, Luxembourg, 5–6 June 2006, Presses universitaires de 
Namur (Namur University Press), Namur, Belgium, pp. 105–111

Rittgen, P. (2006). Deriving Concepts for Modeling Business Actions. In Embley, 
D.W.; Olivé, A.;Ram, S. (Eds.): Proceedings of the 25th International Conference 
on Conceptual Modeling (ER 2006), Nov. 6–9, 2006, Tucson, AZ, Lecture No-
tes in Computer Science, vol. 4215, Springer, Berlin, pp. 468–481

Rittgen, P. (2006). Integrating Organizations in a Supply Chain with Electronic 
Contracts. In: Soliman, Khalid S. (ed.): Managing Information in the Digital Eco-
nomy: Issues & Solutions. Proceedings of the 6th International Business Infor-
mation Management (IBIMA) Conference, June 19–21, 2006, Bonn, Germany, 
IBIMA, Mineola, NY, pp. 44–51

Rittgen, P. (2006). Translating Metaphors into Design Patterns. In Nilsson, An-
ders G.; Gustas, Remigijus; Wojtkowski, Wita; Wojtkowski, W. Gregory; Wryc-
za, Stanis³aw; Zupanèiè, Jože: Advances in Information Systems Development – 
Bridging the Gap between Academia and Industry, Proceedings of the Fourteenth 
International Conference on Information Systems Development (ISD’2005), 
Karlstad, Sweden, August 14–17, 2005, vol. 1 of 2. Springer, Berlin, pp. 425–436

Rittgen, P. (2006). Supporting Interactions Between Organizations with Language-
Action Models. In Khosrow-Pour, Mehdi (ed.): Emerging Trends and Challenges 



283

in Information Technology Management, 2006 Information Resources Manage-
ment Association International Conference, Washington, DC, USA, May 21–24, 
2006. Hershey, PA: Idea Group Publishing

Rittgen, P. (2006). Users as Subjects in and of Co-design. In Khosrow-Pour, Mehdi 
(ed.): Emerging Trends and Challenges in Information Technology Management, 
2006 Information Resources Management Association International Conference, 
Washington, DC, USA, May 21–24, 2006. Hershey, PA: Idea Group Publishing

Rittgen, P. (2005). Metaphors in Co-Design. In: Soliman, Khalid S. (ed.): Internet 
and Information Technology in Modern Organizations: Challenges & Answers. 
Proceedings of the 5th International Business Information Management (IBI-
MA) Conference, Cairo, Egypt, 13–15 December 2005, IBIMA, Mineola, NY, pp. 
363–368

Rittgen, P. (2005). A Language-Action Perspective on the Design of Information 
Systems. In: Soliman, Khalid S. (ed.): Proceedings of the 4th International Busi-
ness Information Management (IBIMA) Conference, Lisbon, Portugal, 5–7 July 
2005, IBIMA, Mineola, NY, pp. 90–95.

Rittgen, P. (2005). Language Action–Based Simulation of Business Processes. In: 
Goldkuhl, Göran; Lind, Mikael and Haraldson, Sandra:  Proceedings of the 10th 
Anniversary International Working Conference on the Language–Action Per-
spective on Communication Modelling, Kiruna, Lapland, Sweden, June 19–20, 
pp. 119–130

Rittgen, P. (2005). A Framework for Language-Action Modeling in UML. In Khos-
row-Pour, Mehdi (ed.): Managing Modern Organizations With Information 
Technology, 2005 Information Resources Management Association Internatio-
nal Conference, San Diego, CA, USA, May 15–18, 2005. Hershey, PA: Idea Group 
Publishing, pp. 294–297

Rittgen, P. (2005). Action-oriented Development of Information Systems: A Langua-
ge-Mapping Approach. In: Ågerfalk, Pär J; Bannon, Liam and Fitzgerald, Brian: Ac-
tion in Language, Organisations and Information Systems ALOIS 2005, Proceedings 
of the 3rd International Conference, Limerick, Ireland, 15–16 March, pp. 114–132

Rittgen, P. (2004). Organizational Modeling and E-Business Software. In: Soliman, 
Khalid S. (ed.): E-Business & Organizations in the 21st Century, 3rd International 
Business Information Management (IBIMA) Conference, Cozumel, Mexico, De-
cember 14–16, 2004, IBIMA, Mineola, NY, pp. 362–367

Rittgen, P. (2004). Workflows in UML. In: Khosrow-Pour, Mehdi: Innovations 
Through Information Technology, 2004 Information Resources Management 
Association International Conference, New Orleans, LA, USA, May 23–26, 
2004, Hershey, PA: Idea Group Publishing, pp. 755–758

Rittgen, P. (2003). Business Process Diagrams: An UML Extension. In: Khosrow-
Pour, Mehdi: Information Technology and Organizations: Trends, Issues, Chal-
lenges and Solutions, 2003 Information Resources Management Association 
International Conference, Philadelphia, Pennsylvania, USA, May 18–21, 2003, 
Hershey, PA: Idea Group Publishing, pp. 560–563



284 högskolan i  borås

Rittgen, P. (2002). Tailoring Information to the Needs of Clients. Informing Sci-
ence and Information Technology Education Conference (InSITE) 2002, Cork, 
Ireland, June 19–21, 2002, published online at http://proceedings.elicohen.net/, 
pp. 1343–1355

Rittgen, P.; Turowski, K. (2002). UML Design Patterns for Business Processes. In: 
Khosrow-Pour, Mehdi: Issues and Trends of Information Technology Manage-
ment in Contemporary Organizations, Proceedings of the International Con-
ference of the International Resources Management Association (IRMA) 2002, 
Seattle, Washington, USA, May 19–22, Hershey, PA: Idea Group Publishing, pp. 
679–681

Rittgen, P. (2001). Process-Oriented EDI. In: Smithson, S. et al.: Global Co-Opera-
tion in the New Millennium, Proceedings of the European Conference on Infor-
mation Systems (ECIS) 2001, Bled, Slovenia, June 27–29, 2001, Kranj: Moderna 
organizacija, pp.356–367

Dehnert, Juliane; Rittgen, P. (2001). Relaxed Soundness of Business Processes. In: 
Dittrich, K.R.; Geppert, A.; Norrie, M.C. (Eds.): Advanced Information Systems 
Engineering, 13th International Conference, CAiSE 2001. Interlaken, Switzer-
land, June 4–8, 2001. Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 2068, 
Berlin: Springer, pp. 157–170

Rittgen, P. (2000). Paving the Road to Business Process Automation. In: Hansen, 
H.-R.; Bichler, M.; Mahrer, H. (Eds.): ECIS 2000 – A Cyberspace Odyssey. Pro-
ceedings of the 8th European Conference on Information Systems, Vienna, Aus-
tria, July 3–5, 2000, Publisher: Vienna University of Economics and Business Ad-
ministration, pp. 313–319

Rittgen, P. (2000). EMC – A Modeling Method for Developing Web-based App-
lications. International Conference of the International Resources Management 
Association (IRMA) 2000, Anchorage, Alaska, USA, May 21–24, pp. 135–140

Rittgen, P. (2000). On the Classification of Associations. In: Ebert., J.; Frank, U. 
(Eds.): Modelle und Modellierungssprachen in Informatik und Wirtschaftsinfor-
matik, Beiträge des Workshops ”Modellierung 2000”, St. Goar, April 5–7, pp. 
103–110

Journal articles (peer reviewed)  
Rittgen, P. (2010). IT support in collaborative modelling of business processes – 

a comparative experiment. International Journal of Organisational Design and 
Engineering, 1 (1/2), pp. 98–108

Rittgen, P. (2010). Collaborative Modeling – Roles, Activities and Team Organiza-
tion. International Journal of Information System Modeling and Design, 1(3), pp. 
1–19

Rittgen, P. (2009). Self-organization of interorganizational process design, Electro-
nic Markets, 19(4), pp. 189–199 

Rittgen, P. (2009). Collaborative Business and Information Systems Design. Inter-
national Journal of eCollaboration, 5(4), pp. 1–15 



285

Rittgen, P. (2008). A Contractbased Architecture for Business Networks. Interna-
tional Journal of Electronic Commerce 12 (4), pp. 119–150

Rittgen, P. (2007). Coordinating Interorganizational Business Processes via Tra-
ding Partner Agreements, Systems, Signs and Actions 3 (1), pp. 58–76

Rittgen, P. (2007). Negotiating and Enacting Contracts for Business Networks, 
Journal of the Brazilian Computer Society 13 (3), pp. 7–26

Rittgen, P. (2007). Supporting the Design of Service Contracts with Interaction 
Models. International Journal of Internet and Enterprise Management 5 (1), pp. 
5–22

Rittgen, P. (2006). A Language-Mapping Approach to Action-oriented Develop-
ment of Information Systems, European Journal of Information Systems, 15 (1), 
pp. 70–81

Rittgen, P. (2005). Deriving Simulation Models from Business Process Models. IN-
FOCOMP Journal, 4 (3), pp. 23–31

Rittgen, P. (2000). Quo vadis Event-driven Process Chain? – Suggestions for Syn-
tactical Improvements and a Formal Semantics, WIRTSCHAFTSINFORMA-
TIK, 42 (1), pp. 27–35 (in German) 



286 högskolan i  borås

LArS SANDMAN

publikationer
Böcker och bokkapitel (peer-reviewed)
Sandman, L. (2001) A Good Death. On the Value of Death and Dying. (Doktor-

savhandling). Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.
Sandman L. (2001). Palliative care in Sweden, i Ten Have HAMJ, Janssens MJPA 

(red.), Palliative care in Europe. Concepts and policies. Amsterdam: IOS Press, s. 
69–85

Dekkers W, Sandman L & Webb P. (2002). Good Death or Good Life as a Goal of 
Palliative Care, i Clark D., ten Have H. (red.) Pallium. The Moral Cloak of Pallia-
tive Care in Europe. Buckingham: Open University Press, s. 106–125. 

Woods S & Sandman L. (2002). Continental Philosophy and Nursing Ethics, i 
Tadd W (red.) Ethical issues in nursing and midwifery practice: Perspectives from 
Europe Vol. 2. New York: Macmillan, s. 14–34. 

Sandman L, 2004. Om det naturliga i att dö vid hög ålder, i Edberg A-K & Blom-
qvist K, Att vara äldre – man har ju sina krämpor… Lund, Studentlitteratur, s. 
71–83.

Sandman L. (2007), Autonomi hemma och på hemmet. I Silfverberg, G. (red) Hem-
mets vårdetik. Lund: Studentlitteratur, s. 181–199.

Sandman L. (2009) Immortality, in Bryant C & Peck D (eds.) Encyclopedia of Death 
and the Human Experience, Sage Publications

Sandman L. (2009) Awareness in Open and Closed Contexts, in Bryant C & Peck 
D (eds.) Encyclopedia of Death and the Human Experience, Sage Publications 

Böcker och bokkapitel (övriga)
Sandman L & Woods S (red.). (2003). Palliativ vård – etiska och filosofiska aspekter, 

Lund: Studentlitteratur.
Sandman L. (2003). Idéer om god död inom palliativ vård, i Sandman L & Woods 

S, (red.) Palliativ vård – etiska och filosofiska aspekter, Lund: Studentlitteratur, s. 
29–54.

Sandman L. (2005). A Good Death. On the Value of Death and Dying. Bucking-
ham: Open University Press. 

Sandman L. (2007). Vårdens tjocka språk – om värdighet och andra begrepp. I 
Määttä S. & Segesten K. (red.) 2007 Vårdens språk. Stockholm: Liber, s. 39–61.

Sandman L & Bremer A. (2009). Vårdetik inom ambulanssjukvården. I Suserud 
B-O, Svensson, K. Prehospital akutsjukvård. Stockholm: Liber. 

konferensbidrag (peer-reviewed)
Sandman L. (2001). Odödlighet– kan det vara nå’t?, Filosofidagarna, Stockholm, 

paper.
Sandman L. (2006). Broadening the scope of competency? Or how to get the first 

dance…, Rethinking Informed Consent: The limits of autonomy, Sandhamn, paper.



287

Sandman L. (2006) Will an alteration of the ethical platform for health-care prior-
ity settings threaten palliative care?, End of Life Decisions: Ethics in clinical prac-
tice, research and policy. Sandhamn, paper.

Sandman L. (2011). Individual responsibility as grounds for priority setting in pa-
tient centred care. Priorities in Medicine and Health Care. 25th European Confer-
ence on Philosophy of Medicine and Health Care. Zürich, paper.

konferensbidrag (övriga)
Sandman L. (2001). Good Death as a Goal of Palliative Care, Symposium on a Good 

Death, Ersta vårdetiska institut, Stockholm.
Sandman L. (2001). Filosofisk metod – vad är det? Möte med palliativt forskarnät-

verk, Stockholm.
Sandman L. (2002). Dignity – a superflous concept within health-care? Conference 

on Dialogue and Dignity in Medicine, Bergen.
Sandman L. & Nordmark A. (2003). Vårdetiska prioriteringar inom ambulanssjuk-

vården, Prepare, Borås, presentation av forskningsprojekt.
Sandman L. (2005). Naturlig död. Möte med palliativt forskarnätverk, Skövde.
Sandman L. (2006) Skjut inte på budbäraren – om etiskt beslutsfattande inom am-

bulanssjukvården, Prehospenkonferens, Borås, paper.
Sandman L. (2009). Health Care Priorities and Diagnostics, European Cytogenetics 

Conference, ECA 2009, Stockholm.
Sandman L. (2009). Rättvis ransonering. Prioriteringar i vården – om konsten att 

bygga broar. Femte nationella prioriteringskonferensen, Malmö.

Journalartiklar (peer-reviewed)
Sandman L. (2002). What’s the use of Human Dignity within Palliative Care?, 

Nursing Philosophy 3, s. 177–181.
Sandman L. (2004). On the Autonomy Turf. Assessing the value of autonomy to 

patients. Medicine, Health-Care and Philosophy, 7, s. 261–268.
Sandman, L. (2005). ‘Should people die a natural death?, Health Care Analysis, Vol-

ume 13, Number 4, December, s. 275–287.
Sandman L. & Nordmark A. (2006). Ethical conflicts in pre-hospital emergency 

care. Nursing Ethics. 13:6, 592–607.
Ågrén-Bolmsjö, I., Edberg A-K., Sandman, L. (2006). ‘Analysing nurses’ everyday 

ethical problems in dementia care in a nursing home context using a teleological 
model’, Nursing Ethics, 13 (4): 340–59

Ågrén-Bolmsjö, I., Sandman, L., Andersson E. (2006). ’Everyday ethics in the care 
of elderly people’, Nursing Ethics, 13 (3): 249–63

Björck M. & Sandman L. (2007) ‘Vårdrelation. Ett försök att tydliggöra begrepps-
användningen.’, Vård i Norden, 27 (4) 14–19.

Sandman L, Ågrén-Bolmsjö I, Westergren A. (2008). Ethical Considerations of Re-
fusing Nutrition After Stroke. Nursing Ethics, 15 (2) 147–159.

Nygren P. & Sandman L. (2008). Om du är ung så måste du få men är du gammal så 



288 högskolan i  borås

får du gå. Ålder som kriterium för terapival och prioriteringar vid cancer. Läkar-
tidningen. 105 (0848): 3526-8.

Bremer A, Dahlberg K, Sandman L. (2009). To survive out-of-hospital cardiac arrest 
– a search for meaning and coherence. Qualitative Health Research. Mar;19(3):323–
38.

Sandman L. (2009). The concept of negotiating in shared decision-making. Health 
Care Analysis. 17 (3): 236–43.

Bremer A, Dahlberg K, Sandman L. (2009). Experiencing Out-of-Hospital Cardi-
ac Arrest: Significant Others Lifeworld Perspective. Qualitative Health Research. 
Mar;19(3):323–38.

Sandman L, Munthe C. (2009). Shared Decision-Making and Patient Autonomy. 
Theoretical Medicine and Bioethics. 30(4):289–310.

Sandman L  & Munthe C. (2010). Shared Decision Making, Paternalism and Pa-
tient Choice. Health Care Analysis 18(1):60– 

Sandman L. (2010). Säkerhetens risker – om etiska aspekter av att använda larm- 
och övervakningssystem för personer med demens.  I Rolandsson B och Torstens-
son H (red). Risker och säkerhet i professionell vardag – tekniska, organisatoriska och 
etiska perspektiv. Vetenskap för profession 13, Högskolan i Borås.

Sandman L & Bremer A. (2011). Futile CPR to benefit families. An ethical analysis. 
Nursing Ethics. 18 (4):

Sandman L, Granger BB, Ekman I & Munthe C. 2011. Adherence, shared decision-
making and patient autonomy. Medicine, Health-Care and Philosophy. E-publika-
tion.

Munthe C, Sandman L & Cutas D. 2011. Person Centred Care and Shared Deci-
sion Making: Implications for Ethics, Public Health and Research. Health Care 
Analysis. E-publikation

Ågård A, Herlitz J, Caastren M, Jonsson L & Sandman L. 2011. Guidance for ambu-
lance personnel on decisions and situations related to out-of-hospital CPR. Resus-
citation. E-publikation.

Sandman L. (2011). A Non Paternalistic Theory of Value for Occupational Therapy. 
A Response to Dige. Scandinavian Journal of Occupational Therapy. Accepterad.

Journalartiklar (övriga)
Sandman L. (2002). Värdig död – något för palliativ vård?, Omsorg : nordisk tids-

skrift for palliativ medisin, 4/2002.

rapporter
Sandman L. (2008). Implementering av palliativt vårdprogram i livets slut. Slutrap-

port. Rapport REKO – Sjuhärad samverkansorgan. Publicerad på REKOs hem-
sida. 

Sandman L. (2009).  Eugenik och sortering av människor – inverkan på den moderna 
svenska medicin-etiska debatten. Intern rapport till Forum för levande historia.
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oriteringar. Rapport publicerad på Prioriteringscentrums hemsida, Linköpings 
Universitet.

Sandman L & Tinghög G. (2011). Rangordna för ransonering. Ett försök att fördju-
pa förståelsen för den etiska plattformen med fokus på ransoneringssituationer. 
Prioriteringscentrums rapportserie. Accepterad.
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Lisbeth svengren hoLm

publikationer – urval
böcker
1. Johansson U. och Svengren Holm, L. 2008. Möten kring design. En studie av re-

lationen mellan designer, tekniker och marknadsförare.  Studentlitteratur, Lund. 
2. Svengren, L. 1995. Industriell design som strategisk resurs. En studie av designpro-

cessens metoder och synsätt som del i företags strategiska utveckling. Doktorsav-
handling. Lund University Press.

Peer reviewed papers och inbjudna publiceringar
1. Nilsson, F; Anderson, H; Huge Brodin, M; Johansson, G och Svengren-Holm, 

L. 2009. On the importance of Synchronization between sub-processes in inno-
vation. Submitted to Journal of Operations Management. (för peer review)

2. Svengren Holm, L. 2007. TED: Multidisciplinary Team Projects Crossing Uni-
versity Boarders. Design Management Review, vol 18, no 3, Summer 2007 (invi-
ted)

3. Svengren Holm, L., and U., Johansson. 2005. Marketing and Design: Partners or 
Rivals. In Design Management Review, vol 16, no 2. (invited)

4. Johansson, U., and Svengren, L. 2002. About the Need of a Critical mass of De-
signers to Make a Design Strategy. International Journal of New Product Deve-
lopment & Innovation Management, Sept/Oct, 2002 (peer reviewed)

5. Dahlin, T and Svengren, L. 1996. Strategic Issues for a Design Support Organiza-
tion: The Swedish Industrial Design Foundation. In Design Management Jour-
nal, vol 7, no 3, Summer, p37–42 (invited)

6. Svengren, L. 1996. Industrial Design as a Strategic Resource. The Design Journal, 
volume 0, no 1. (peer reviewed)

7. Svengren, L. 1994. Bahco Tools: The Development of Design as a Strategic 
Resource and Core Competence. In Design Management Journal, vol 5, no 1, 
Spring. (invited)

8. Svengren, L. 1992. The World According to Cases. Using cases to teach Design 
Management at Lund University. In Design Management Journal, vol 3, no 3, 
Summer (invited)

9. Svengren, L. 1993. Case Study Methods in Design Management Research. In De-
sign Studies, vol 14, no 4, October. (peer reviewed)

bokkapitel
1. Svengren Holm, L. 2009. Designprocessen i samhällets tjänst. I Om hur man 

flyttar en stad. Redaktörer: Anna Bellander och Claes Frössén. Stockholm: 
SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign

2. Svengren Holm, L. 2009. Swedish Economy and the Value of Industrial De-
sign. I utställningsbok för Design 4 Elements. Redaktör Izabela Jasinska, Instytut 
Wzornictwa, Warszawa.
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3. Svengren Holm, L. and Johansson, U. 2007. Utvecklingen av Design Mana-
gement. I Under ytan. En antologi om designforskning. Redaktör: Sara Ilstedt 
Hjelm. Stockholm: Rasters förlag. 

4. Johansson, U. and Svengren Holm, L. 2007. The designer as creator of experienc-
es in the postmodern economy. In Entrepreneurship and the Experience Economy. 
Daniel Hjorth och Monika Kostera eds. Köpenhamn; Copenhagen Business 
School Press 

5. Svengren Holm, L. and Johansson, U. 2006. Design for strategic re-positioning 
of a sub-supplier. In Design Management Case Studies: Fieldwork and applica-
tions. Robert Jerrard and David Hands (eds). Routledge Taylor & Francis

6. Svengren Holm, L. 2005. Industridesign. I serieboken: Konsten 1950–1975. Sig-
nums svenska konsthistoria. Bokförlaget Signum, Lund. 

7. Johansson, U. and Svengren Holm, L. 2005. Design management and Brand 
Management – nice couples or false friends? In Brand Cultures, edited by Jonat-
han Schroeder and Miriam Salzer-Mörling. Förlag: Routledge Taylor & Francis 
Group plc

Konferensartiklar
1. Olsson, M and Svengren Holm, L. 2009. Strategic Growth of Industrial Design 

Consultancy. A study of changes in the ID consultancy in a post-industrial so-
ciety. 8th European Academy of Design, Aberdeen, Scotland, April.

2. Svengren Holm, L and Olsson, M. 2008. A Profession in Transfer: The Paradox-
es of Industrial design in a Post-industrial society. Nordcode, Lund, Maj. 

3. Johansson, U. and Svengren Holm, L. 2008. Patterns of Interaction. A study of 
relations between designers, engineers, marketers and top management in four 
Swedish companies. International DMI Education Conference, Paris, April.

4. Christoforidou D, Svengren-Holm L, 2006. Scandinavian design in the con-
text of Globalization: a case study based on the internationalization of IKEA. 
Connecting; 5th conference of International Committee of Design History 
(ICDHS), Helsingfors & Tallin, August.

5. Hjorth, D., Johansson, U., and Svengren Holm, L. 2004. The Industrial Desig-
ner as an Entrepreneurial Force. EURAM, St. Andrews, Scotland, May.

6. Johansson, U, Sköldberg, K., och Svengren Holm, L. 2003. Industrial Design as a 
Balancing Artistry: Some reflections upon industrial designer’s competence. 5th 
European Academy of Design, Barcelona, July, 2003. 

7. Bruce, Cooper, Daly, and Svengren. 2003. The supply chain as a resource for inn-
ovation. Conference paper at the 5th European Academy of Design, Barcelona, 
July.  

8. Johansson, U., and Svengren Holm, L. 2003. The Relationship between the 
Brand management and the design management discourses. Nordiska Ämnes-
konferensen, Reykjavik, augusti.

9. Persson, J-G, Svengren Holm, L, and Landqvist, J. 2003. Technology-Economy-
Design: TED. Integrated Product Development in Cross Disciplinary Teams. 
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Conference paper at the 14th International Conference on Engineering Design, 
Stockholm, August 2003

10. Johansson, U., and Svengren Holm, L. 2003. Brand and/or Design? A compari-
son between the discourses of brand and design management. The 3rd European 
Academy of Management Conference, EURAM, Milano, April. 

11. Johansson, U, and L., Svengren. 2002. One Swallow doesn’t make a summer. the 
11th International Forum on Design Management Research & Education, Bos-
ton, June. 

12. Johansson, U. och L. Svengren. 2002. The Logic of Relationships in Strategic 
Innovation. On the design process, its management and link to competence, 
rationality and exploitation in corporate value creation. The 2nd European Aca-
demy of Management Conference, EURAM, Stockholm, in May 2002

13. Bruce, M, Daly, L, Cooper, R, Wootton, A och Svengren, L,  2001. Effective 
design: Integrating the supply chain. the the 4th European Academy of Design 
Conference in Aveiro, Portugal, April.  
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Books and book chapters (peer reviewed) 
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K. Hayashi (eds.). Lignocellulose Biodegradation: ISBN 0-8412-3876-6, June 
2004, American Chemical Society, Washington DC, 2004, pages 49–68.

Taherzadeh M. J., Karimi, K. (2008): Bioethanol: Market and Production Pro-
cesses. In: A. Nag (ed.). Biofuel Refining and Performance: ISBN: 978-0-07-
148970-6, McGraw Hill Publishers, USA – Press, Chapter 3. Pages 69–106

Taherzadeh M. J., Karimi K. (2011): Fermentation Inhibitors in ethanol process-
es and different strategies to reduce their effects. In: A. Pandey, C. Larroche, S. 
Ricke, C.G. Dussap, E. Gnansounou (eds.) Biofuels, Alternative Feedstocks 
and Conversion Processes: ISBN: 978-0-12-385099-7, Elsevier Science & Tech-
nology, Chapter 12. 287– 311

Taherzadeh M. J., Jeihanipour A. (2012): Recalcitrance of Lignocellulosic Biomass 
to Anaerobic Digestion. In: Mudhoo A. (ed.) Pretreatments for enhanced An-
aerobic Technology, Scrivener Publishing LLC, MA, USA, Chapter 3, in press

Journal articles (peer reviewed)  
Horváth, I. S., Taherzadeh, M. J., Niklasson, C., and Lidén, G. (2001). Effects of fur-

fural on anaerobic continuous cultivation of Saccharomyces cerevisiae, Biotechnol. 
Bioeng., 75(5): 540–549

Nilsson, A., Taherzadeh, M.J. & Lidén, G. (2001) Use of dynamic step response for 
control of fed-batch conversion of lignocellulosic hydrolyzates to ethanol, J. Biotech-
nol., 89(1): 41–54

Taherzadeh, M. J., Millati R., Niklasson C. (2001). Continuous cultivation of dilute-
acid hydrolyzates to ethanol by immobilized Saccharomyces cerevisiae, Appl. Bio-
chem. Biotechnol., 95(1): 45–57

Taherzadeh M.J., Adler L., Lidén, G. (2002): Strategies for enhancing fermentative 
production of glycerol – a review. Enzyme Microb. Technol., 31(1–2): 53–66 

Modig, T., Lidén, G., and Taherzadeh, M.J. (2002): Inhibition effects of furfural on 
alcohol dehydrogenase, aldehyde dehydrogenase and pyruvate dehydrogenase. Bio-
chemical J., 363(3): 769–776

Nilsson, A., Taherzadeh, M.J. & Lidén, G. (2002): On-line estimation of sugar con-
centration for control of ethanol production from lignocellulosic hydrolyzates by Sac-
charomyces cerevisiae, Bioprocess Biosys. Eng., 25(3): 183–191

Millati, R., Niklasson, C. and Taherzadeh, M. J. (2002): Effect of pH, time and tem-
perature of overliming on detoxification of dilute-acid hydrolyzates for cultivation by 
Saccharomyces cerevisiae. Process Biochem., 38(4): 515–523

Taherzadeh, M.J., Fox, M., Hjorth, H., Edebo, L., (2003). Cultivation of Rhizopus 
oryzae in synthetic medium and paper pulp sulfite liquor to produce mycelium bio-
mass, ethanol and lactic acid. Bioresource Technol., 88(3): 167–177
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Horváth, I. S., Franzén C. J., Taherzadeh, M. J., Niklasson, C., and Lidén, G. (2003): 
Effects of Furfural on the Respiratory Metabolism of Saccharomyces cerevisiae in 
Glucose-limited Chemostats: Metabolic Modeling of Furfural Conversion, Applied 
and Enviromnental Microbiology, 69(7): 4076–4086

Purwadi, R., Niklasson, C., Taherzadeh, M.J. (2004): Kinetic study of detoxification 
of dilute-acid hydrolyzates by Ca(OH)2, J. Biotechnol. 114(1–2): 187–198

Talebnia, F., Niklasson, C., Taherzadeh, M.J. (2004): Ethanol production from glu-
cose and dilute-acid hydrolyzates by encapsulated S. cerevisiae, Biotechnol. Bio-
eng., 90(3): 345–353

Millati, R. Edebo, L. and Taherzadeh, M. J. (2005) Performance of Rhizopus, Rhizo-
mucor and Mucor in Ethanol Production from Glucose, Xylose and Wood Hydroly-
zates. Enzyme Microb. Technol., 36 (2-3): 294–300

Sues A., Millati R., Edebo L., Taherzadeh M.J. (2005): Ethanol Production from 
Hexoses, Pentoses, and Dilute-acid Hydrolyzates by Mucor indicus, FEMS Yeast 
Res., 5(6–7): 669–676

Karimi K., Brandberg T., Edebo L., Taherzadeh M.J. (2005): Fed-batch cultivation 
of Mucor indicus in dilute-acid lignocellulosic hydrolyzate for ethanol production, 
Biotechnol. Lett., 27(18): 1395–1400

Kjellstrand, R., Mattsson, A., Niklasson, C., Taherzadeh, M.J. (2005): Short circuit-
ing in a denitrifying activated sludge tank, Water Sci. Technol., 52(10–11): 79–87

Karimi K., Emtiazi G., Taherzadeh M.J. (2006): Production of ethanol and mycelial 
biomass from rice straw hemicellulose hydrolyzate by Mucor indicus, Process Bio-
chem. 41(3): 653–658

Karimi K., Kheradmandinia Sh., Taherzadeh, M.J. (2006): Conversion of rice straw 
to sugars by dilute-acid hydrolysis, Biomass Bioenergy, 30(3): 247–253

Karimi K., Emtiazi G., Taherzadeh M.J. (2006): Ethanol production from dilute-acid 
pretreated rice straw by simultaneous saccharification and fermentation with Mucor 
indicus, Rhizopus oryzae, and Saccharomyces cerevisiae, Enzyme Microb. Tech-
nol., 40: 138–144

Talebnia, F., C., Taherzadeh, M.J. (2006): In situ detoxification and continuous culti-
vation of dilute-acid hydrolyzate to ethanol by encapsulated S. cerevisiae, J. Biotech-
nol., 125(3): 377–384

Arabi, R., Bemanian, S., Taherzadeh, M.J. (2007): Rapid Biodegradation of Methyl 
tert–Butyl Ether (MTBE) by Pure Bacterial cultures, Iran. J. Chem. Chem. Eng., 
26(1): 1–7 

Brandberg,T., Karimi,K., Taherzadeh, M.J., Franzén, C.J., Gustafsson L. (2007): 
Continuous fermentation of wheat-supplemented lignocellulose hydrolysate with dif-
ferent types of cell retention, Biotech. Bioeng., 98(1): 80–90

Jeihanipour A., Karimi K., Taherzadeh M.J. (2007): Antimicrobial properties of fun-
gal chitosan, Res J Biol Sci, 2(3): 239–243

Purwadi, R., Brandberg, T., Taherzadeh, M.J. (2007): A Possible Industrial Solution 
to Ferment Lignocellulosic Hydrolyzate to Ethanol: Continuous Cultivation with 
Flocculating Yeast, Int. J. Mol. Sci. 2007, 8(9), 920–932
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Taherzadeh M.J., Karimi K. (2007): Acid-based hydrolysis processes for ethanol from 
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Talebnia, F., C., Taherzadeh, M.J. (2007): Physiological and Morphological Study 
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Zamani, A. Edebo, L., Sjöström, B., Taherzadeh, M.J. (2007): Extraction and pre-
cipitation of chitosan from cell wall of zygomycetes fungi by dilute sulfuric acid, Bio-
macromolecules, 8(12): 3786–3790

Talebnia, F., Pourbafrani, M., Lundin, M., Taherzadeh, M.J. (2008): Optimization 
study of citrus wastes Saccharification by dilute acid hydrolysis, BioResources, 3(1): 
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Purwadi, R., Taherzadeh, M.J. (2008): The performance of serial bioreactors in rapid 
continuous production of ethanol from dilute-acid hydrolyzates using immobilized 
cells, Bioresource Technol, 99(7): 2226–2233

Karimi K., Edebo, L., Taherzadeh M.J. (2008): Mucor indicus as a biofilter and fer-
menting organism in continuous ethanol production from lignocellulosic hydrolyzate, 
Biochem. Eng. J., 39(2):383–388

Ebrahimi, F., Khanahmadi, M., Roodpeyma, Sh., Taherzadeh, M.J. (2008): Ethanol 
production from bread residues, Biomass Bioenergy, 32: 333–337
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duction by Mucor indicus and Rhizopus oryzae from rice straw by separate hydrolysis 
and fermentation, Biomass Bioenergy, 33(5): 828–833
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lyzate, inhibitor tolerance, and cell wall composition, J Biotechnol., 143: 255–261
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Pal, R. and H. Torstensson, Aligning critical success factors to organizational design 
– A study of Swedish textile and clothing firms, Business Process Management 
Journal, vol 17 No 3, 2011

Ekwall, D. and H. Torstensson, Risk trade-off linked to temporary storage function 
in road transports, Journal of transportation security, 2011

Contributions to Scientific Conferences
Torstensson, H., Risker värda att tänka på (Risks worth considering), Flow’06, Bor-

ås, April 2006
Torstensson, H., Hur hantera antagonistiska hot mot varuflöden? (To manage an-

tagonistic threats to goods flows), Logistikforskning, Logistik & transport, Göte-
borg, May 2006

Andersson, R. and H. Torstensson, A combined quality approach to controlling 
supply chain risk. Conference proceedings, Vol 1, 9th International QMOD Con-
ference, Liverpool, 2006. 

Torstensson, H., Är säkerhet lönsamt? (Is safety profitable?) Trafiksäkerhetsdag, 
Högskolan i Borås, March 2007

Ekwall, D. and H. Torstensson, Risk trade-off linked to temporary storage in the 
transport network, Proceedings of Nofoma 2010, Kolding

Aronsson, H., K. Hjort, H. Näslund and H. Torstensson, Service delivery requi-
rements of mail order/e-commerce customers: an important consumer insight, 
Proceedings of Nofoma 2010, Kolding

Pal, R. and H. Torstensson, Achieving Success/Survival in the Global Textile Com-
plex through Organizational Resilience, Textile Institute World Conference 
2010, Manchester

Pal, R., H. Mattila and H. Torstensson, Organizational Resilience and Health of 
Business Systems, 23rd International Conference on Systems Research, Informa-
tics and Cybernetics (InterSymp 2011), August, 2011, Baden-Baden

Book chapters
Torstensson, H. Transportutrustning – förpackningar (book chapter, Transport 

equipment – packaging, in Swedish), in Transport av farligt gods, Prevent, Stock-
holm 2009

Torstensson, H., Textil och mode – att förena praktiskt kunnande och vetenskaplig 
skärpa (Textile and fashion – to combine practical knowledge and scientific rigor, 
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in Swedish), in Lindh, M. (ed) Profession och vetenskap – idéer och strategier för 
ett professionslärosäte, Vetenskap för profession 8, Borås 2009

Ekwall, D. and H. Torstensson, Säkerhet mot hot och tillgrepp i trans-porter (Secu-
rity agains threats and theft in transportation, in Swedish) in Rolandsson B. and 
H. Torstensson (ed.) Risker och säkerhet i professionell vardag – tekniska, organi-
satoriska och etiska perspektiv, Vetenskap för profession 13, Borås 2010
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BILAGA IX – puBLIkAtIoner öVrIGA dIsputerAde LärAre och forskAre

BJÖrN ABELLi

publikationer
Abelli, B. (2007). On Stage! Playwriting, Directing and Enacting the Informing Pro-

cesses, (Mälardalen University Press Dissertations No 46) Mälardalen University 
Press. 

Abelli, B.. (2006). Directing and Enacting the Information System. Proceedings of 
the 15th Interna-tional Conference on Information System Development, 31 Aug–2 
Sep 2006, Budapest, Hungary. 

Abelli, B. (2006). Enacting the e-Society. Proceedings of the IADIS International 
Conference e-Society 2006, 13–16 July 2006, Dublin, Ireland 

Abelli, B. (2004). Programmeringens grunder – med exempel i C#. Lund: Studentlit-
teratur 

Abelli, B. (2004). Theatre Production – A System Development Process. (Mälardalen 
Licentiate Thesis No 30) Mälardalen University Press 

Abelli, B., & Révay, P. (2004). To Be or Not To Be Computer Based. Proceedings of 
microCAD 2004 International Scientific Conference, 17–18 Mar 2004, Section K: 
Applied Information Engineering, Miskolc, Hungary. pp 1–8. 

Abelli, B., & Liljefors, O. (2002). Lösningar på systemutvecklingsprocessens brister? 
– argument för särskild hantering av projekt, utvecklingsmiljö, konfiguration och 
kravändringar (Magisteruppsats). Stockholms universitet, Institutionen för data- 
och systemvetenskap, Forum 100, 164 40 Kista
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gLENN fiHN

Böcker och bokkapitel (övriga)
Fihn, G (2005) Normer och Reformer – Den landskommunala och stadskommu-

nala budgetens och redovisningens historia 1862–1968.

Journalartiklar (peer-reviewed)
Pashang, H och Fihn, G (2010) Towards a theory of intangible assets (Journal of 

International Management Studies).
Pashang, H och Fihn, G (2011) Understanding of the phenomena of goodwill (Re-

view of Business Research)
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HELgi-VALUr friDrikSSON

publikationer
Böcker och bokkapitel (peer-reviewed)
Fridriksson, H-V. (2008) Learning processes in an inter-organizational context. A 

study of krAft project. JIBS Dissertation Series. Jönköping International Business 
School; Jönköping. 

Böcker och bokkapitel (övriga)
Fridriksson, H-V., & Larsson, J. (2002) ”Learning in Benchmarking Networks” 

Network and Business Renewal. Ed. Henrik Agndal & Björn Axelsson. JIBS Re-
search Reports No. 2002-4. 

konferensbidrag (peer-reviewed)
Fridriksson, H-V. & Hertz, S. (2010). Integration in Humanitarian Logistics ope-

rations. A study of post Election Crisis in Kenya. Paper presented at Nofoma in 
Kolding, Denmark.

Fridriksson, H-V. & Hertz, S. (2010). Integration in Humanitarian Logistics ope-
rations. A study of post Election Crisis in Kenya. Paper presented at Nofoma in 
Kolding, Denmark.

Fridriksson, H-V. (2008) Organizational learning and Supply Chain Management. 
Paper presented at GCSCL Presented at International Conference in Taiwan.

Fridriksson, H-V. & Hertz, S. (2008) Effective Supply Chains in Humanitarian Lo-
gistics. Levels of collaboration. Paper presented at Nofoma in Helsinki

Fridriksson, H-V., Naldi, L., & Hertz, S. (2007) ”Collaboration in Global Supply 
Chains. A knowledge sharing perspective”. Paper presented at Nofoma in Reykja-
vik

Naldi, L., Fridriksson, H-V., Cui, L., Borgström, B. & Hertz, S.(2006) ”What do we 
know about global supply chain development? A review and a synthesis of the lite-
rature on supply chain management and international business” Paper presented 
at GCSCL International Conference in Hong Kong.

konferensbidrag (övriga)
Fridriksson, H-V. & Ireståhl, B. (2011) Visualization in Supply Chains. Organiza-

tional learning as a knowledge creator. Paper presentend at Nofoma in Harstad, 
Norway. 

Fridriksson, H-V., & Gustafsson, Å. (2008) Applying postponement in the retail 
industry. Paper presented at HUR Conference in Norrtälje.
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ANDErS giDENStAM

publications 
Books and book chapters (peer reviewed) 
Gidenstam, A. (2006). Algorithms for Synchronization and Consistency in Concur-

rent System Services. (Doctoral dissertation). Chalmers University of Technology, 
School of Computer Science and Engineering.

Gidenstam, A. (2005). Synchronization and consistency in concurrent systems. (Licen-
tiate thesis). Chalmers University of Technology, School of Computer Science 
and Engineering.

Conference papers (peer reviewed) 
Sundell, H., Gidenstam, A., Papatriantafilou, M. and Tsigas, P. (2011). A Lock-Free 

Algorithm for Concurrent Bags. Proceedings of the 23rd Annual Symposium on 
Parallelism in Algorithms and Architectures (SPAA 2011), ACM, Jun. 2011, pp. 
335–344.

Gidenstam, A., Sundell, H. and Tsigas, P. (2010). Cache-Aware Lock-Free Queues 
for Multiple Producers/Consumers and Weak Memory Consistency. Proceedings 
of the 14th International Conference On Principles Of Distributed Systems (OPO-
DIS 2010), Springer, Dec. 2010, pp. 302 – 317.

Gidenstam, A. and Papatriantafilou, M. (2007). LFthreads: A lock-free thread li-
brary. Proceedings of the 11th International Conference On Principles Of Distributed 
Systems (OPODIS 2007), Springer, Dec. 2007, pp. 217–231.

Gidenstam, A., Papatriantafilou, M., Sundell, H. and Tsigas, P. (2005). Efficient and 
Reliable Lock-Free Memory Reclamation Based on Reference Counting, Proceed-
ings of the 8th International Symposium on Parallel Architectures, Algorithms and 
Networks (I-SPAN 2005), IEEE. Dec. 2005. pp. 202-207.

Gidenstam, A., Papatriantafilou, M. and Tsigas, P., (2005). Allocating memory in 
a lock-free manner. Proceedings of the 13th Annual European Symposium on Algo-
rithms (ESA 2005), Springer, Oct. 2005, pp. 329–242.

Gidenstam, A., Koldehofe, B., Papatriantafilou, M. and Tsigas, P. (2005). Dynamic 
and fault-tolerant cluster management, Proceedings of the 5th IEEE International 
Conference on Peer-to-Peer Computing, IEEE, Aug. 2005, pp. 237–244.

Gidenstam, A., Koldehofe, B., Papatriantafilou, M. and Tsigas, P. (2005). Light-
weight Causal Cluster Consistency. Proceedings of the 5th International Workshop 
on Innovative Internet Community Systems (IICS 2005), Springer, Jun. 2005, pp. 
17–28.

Larsson, A., Gidenstam, A., Ha, P. H., Papatriantafilou, M. and Tsigas, P. (2004). 
Multi-word Atomic Read/Write Registers on Multiprocessor Systems. Proceed-
ings of the 12th Annual European Symposium on Algorithms (ESA 2004), Springer, 
Sep. 2004, pp. 736–748.

Gidenstam, A. and Papatriantafilou, M. (2004). Adaptive Plausible Clocks. Pro-
ceedings of the 24th International Conference on Distributed Computing Systems 
(ICDCS 2004), IEEE, 2004, pp. 86–93.
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Journal articles (peer reviewed)  
Gidenstam, A., Papatriantafilou, M. and Tsigas, P. (2010). NBmalloc: Allocating 

Memory in a Lock-Free Manner. Algorithmica, vol. 58 no. 2, pages 304–338.
Gidenstam, A., Papatriantafilou, M., Sundell, H. and Tsigas, P. (2009). Efficient and 

Reliable Lock-Free Memory Reclamation Based on Reference Counting. IEEE 
Transactions on Parallel and Distributed Systems, vol. 20 no. 8, pages 1173 – 1187.

Larsson, A., Gidenstam, A., Ha, P. H., Papatriantafilou, M. and Tsigas, P. (2009). 
Multi-word Atomic Read/Write Registers on Multiprocessor Systems. ACM 
Journal of Experimental Algorithmics (JEA), vol. 13 no. 1, pages 7–30.
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EVA GUSTAVSSoN

publications
Articles
(2008) (with Barbara Czarniawska) The (D)evolution of the Cyberwoman? Orga-

nization, 15(5) pp 665-683.
(2005) Virtual Servants: Stereotyping Female Front-Office Employees on the Inter-

net. Gender, Work and Organization. Vol. 12 No. 5 September 2005 pp. 400-419. 
Oxford, UK

(2004) (with Barbara Czarniawska) Web Woman: The On-line Construction of 
Corporate and Gender Images. Organization. 11(5) pp. 651-670. London

Books
(2000). Organisering av tjänster: från den symmetriska interaktionen till införandet 

av standarder? Göteborg: Bokförlaget BAS. (doctoral thesis)

Contributed chapters
(2011) (with Claes Ohlsson) Om sociala medier i marknadsföringens läroböcker. In 

Nilsson, Michael (ed) Sociala? Medier? pp 157-169. Malmö: Manifesto.
(2010) (with Johan Hagberg, Christer Holmen and Håkan Javefors) Visioner och 

praktik – om examensarbetet i professionslärosätet. In Sigren (ed) PUH - Pedago-
giska utvecklingsprojekt i högskolan 2010, Rapport från Västra Götalands högskolor 
Nr 8:2010, ISSN 1653-139, 6pp 15-25.

(2009) Adventure tourism: Making risk safe. In Czarniawska et al (eds) Organizing 
in the face of risk and threat. Pp 91-116. Cheltenham: Edward Elgar.

(2007) Upplevelseturism: Att göra det riskfyllda riskfritt. In Czarniawska et al (eds) 
Organisering kring hot och risk. pp. 111-138. Lund: Studentlitteratur.

(2005) (with Barbara Czarniawska). Kvinnor som teknik eller Stepford wives då och 
nu. In: Mellström, Ulf (eds.) Kunskapens vägar och forskningens praktik. pp. 55-70. 
Lund: Arkiv Förlag.

(2002). Kvalitetsstyrning i industriell service. I: Hasselbladh, Hans & Eva Bejerot 
(eds) Kvalitet utan gränser. En kritisk belysning av kvalitetsstyrning. Lund: Aca-
demia Adacta. 

(2000). From a hotel guest to the “3.4 satisfied” customer. Facts and figures. Eco-
nomic representations and practises. pp. 175-203. Marburg: Metropolis Verlag.

d) reports
(2010) (with Karin Ekström, Stavroula Giannakis, Daniel Hjelmgren, Nicklas Salo-

monson och Malin Sundström) Konsumenters agerande vid missnöje med varor och 
tjänster. The Swedish Consumer Agency/University of Borås: Dnr: 2009/1627.

(2009) Regulating outsourcing practices through social dialogue. European Com-
mission, Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, project ref. no. 
VS/2007/0533, final project report. LENTIC (Laboratoire d’Etudes sur les Nou-
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velles Technologies, l’Innovation et le Changement), HEC-Management School 
of the University of Liège.

(2006) (with Barbara Czarniawska) The (d)evolution of the cyberwoman? GRI-Re-
port 2006:2. Organizing in Action Nets, Gothenburg Research Institute, Univer-
sity of Gothenburg.

(2006) with Brigitte Rorive. Les relations de travail en europe d’une conception bi-
polaire à une conception triangulaire voire multipolaire. Diversité et conséquences 
de l’orientation client sur l’entreprise et ses acteurs. Rapport Transversal, Projet Eu-
ropéan Présenté dans le cadre de la ligne budgétaire < Relations industrielles et 
dialogue social > Convention: VSS/2004/0473 (the Swedish, Brittish and Polish 
cases are written by Gustavsson in English, Rorive has written the French case and 
has translated the whole report to French). 

Conference presentations (after finishing my PhD)
(2010) (With Malin Sundström, Niclas Salomonson och Daniel Hjelmgren). The 

2nd Nordic Retail and Wholesale Conference (NRWC), Gothenburg, Sweden, 
10–11 Nov.

(2010) (With Johan Hagberg, Håkan Javefors and Christer Holmén). Visioner och 
praktik – om examensarbetet i professionslärosätet. PUH, Trollhättan 15–16 april.

(2007) (With Peter Zackariasson) Heroines and “pink plots”: The representation of 
gender in video games Gender, Work and Organization, 5th international interdis-
ciplinary conference, 27th–29th June 2007. Subtrack: Gender and Organisation 
in Popular Culture

(2006) (With Jerzy Kociatkiewicz Playing with garbage. The Third Art of Manage-
ment and Organisation Conference Akademia Pedagogiczna, Krakow, POLAND 
5th–8th September.

(2005) (With Barbara Czarniawska) (D)evolution of the Cyberwoman. Cultural 
Studies of Organisation, The Management Centre, University of Leicester, UK. 
10–11 November.

(2005) (With Peter Zackariasson) The On-line consumption of identities: Heroes and 
Heroines in gaming. The 18th Scandinavian Academy of Management Meeting, In 
Aarhus 18th–20th August 

(2005) The Internet as the place of work for virtual service providers: The off-line pro-
duction of the virtual assistants’ on-line work identities. The EGOS 21th Colloqui-
um Unlocking Organizations, Freie Universität Berlin: June 30–July 2.

(2004) From “Mylittletony” to “Ida”: A (short) genealogy of virtual assistants. The 10th 
APROS International Colloquium, Oaxaca, Mexico, 7–10 december.

(2004) Stereotyping on-line service workers. The 20th EGOS Colloquium, Ljubljana, 
Slovenien, 1–3 juli 2004.

(2003) Rights and obligations of being a (good) customer. track: Consumer Culture 
The 17th Scandinavian Academy of Management (NFF), Reykjavik, Iceland, 14–
16 August

(2003) (with Mette Sandoff) Standardization of HRM-practices in the global hospi-
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tality sector track: Personnel economics and human resource management. The 
17th Scandinavian Academy of Management (NFF), Reykjavik, Iceland, 14–16 
August.

(2001) Organizing financial services on the WWW. Subtheme IT: Knowledge’s maid 
or its master. The 16th NFF conference, Uppsala, Sweden, August 16–18.

(2001) Ulysses at rest, or the introduction of service guarantees in the hotel industry 
Subtheme Rhetoric and Leadership in Strategic Change in the 17th EGOS Col-
loquium, Lyon, France, July 5–7.
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ANDErS HJALMArSSON

publikationer (avhandlingar, konferensbidrag och böcker)
Söderbom, A. Salomonsson, N. Hjalmarsson, A., (2001): The organizational effects 

of a complex local government model for allocation of resources. Submitted and 
presented on the European Accounting Association in Athens, Greece 2001.   

Hjalmarsson, A., Lind, M., Seigerroth, U., (2001): Structural Views on System 
Development Practices: Towards a conceptualisation based on action, interac-
tion and methods., Accepted to VITS research workshop “Action in Language, 
Organisations and Information Systems (ALOIS-2001)”, 24–25 january 2001, 
Linköping University

Karlsson, Fredrik; Ågerfalk, Pär J.; Hjalmarsson, A.,  (2001) Process Configura-
tion with Development Tracks and Generic Project Types, Presented at the 6th 
CAiSE/IFIP8.1 International Workshop on Evaluation of Modelling Methods in 
Systems Analysis and Design (EMMSAD’01), Interlaken, Switzerland, 4–5 June 
2001

Karlsson, F., Ågerfalk, P., Hjalmarsson, A., (2002): Demystifying the Internet-
based Software Artefact in Harindranath, G., et al (2002): New Perspectives on 
Information Systems Development – Theory, Methods and Practice Kluwer Aca-
demic Press /Plenum Publishers, Spring Street, New York.

Ågerfalk, P., Karlsson, F., Hjalmarsson, A., (2002): Exploring the Explanatory 
Power of Actabilirty – The Case of Internet-based Software Artefacts in Liu, K., 
et al (2002): Organisational Semitotics – Evolving a Science of Information Sys-
tems Kluwer Academic Press, Norwell Massachusetts

Lind M., Hjalmarsson A., Olausson J. (2003): “Modelling interaction and co-ordi-
nation as business communication in a mail-order setting” in Weigand H., Gold-
kuhl G., de Moor A. (Eds) Proceedings of the 8th International Working Confer-
ence on the Language-Action Perspective on Communication Modelling (LAP 
2003), Tilburg, The Netherlands 

Hjalmarsson, A., Lind M., (2004): Managing the dynamic agenda in process mod-
elling seminars: enhancing communication quality in process modelling. Ac-
cepted to Action in Language, Organisations and Information Systems (ALOIS 
2004), March 17–18, 2004, Linköping, Sweden.

Hjalmarsson, A., (2004): Att etablera och vidmakthålla förbättringsverksamhet 
– behovet av interaktion och koordination vid förändring av systemutvecklings-
verksamheter. Licentiatavhandling FiF 73, Institutionen för datavetenskap, Lin-
köpings universitet, Linköping. [PhLic thesis, in swedish]

Lind, B., Lönn, L-E., Hjalmarsson, A., (2005): A primer in systems theory [Grund-
läggande systemteori] HB Limes [Course litterature, in swedish]

Lind M., Seigerroth U., Forsgren O., Hjalmarsson A. (2008) Co-design as social 
constructive pragmatism, The Inaugural meeting of The AIS Special Interest 
Group on Pragmatist IS Research (SIGPrag 2008) at International Conference 
on Information Systems (ICIS2008), France
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Hjalmarsson, A., (2009): Behovet av struktur och frihet – En avhandling om situa-
tionsanpassad facilitering av samarbetsinriktad modellering. Doktorsavhandling 
468, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings univer-
sitet.[PhD thesis, in swedish]

Rudmark, D., Hjalmarsson, A., Andrén, L., (2009): E-Me: Towards a next genera-
tion Student IS Architecture. WITS 2009 19th Workshop on Information Tech-
nologies and Systems December 14–15 Phoenix AZ, USA Pre-ICIS2009 Work-
shop – Nominated for best prototype award  

Hjalmarsson, A., Rudmark, D., Lind, M., (2010): When Designers Are Not in 
Control – Experiences from Using Action Research to Improve Researcher-De-
veloper Collaboration in Design Science Research. DESRIST 2010: 1-15

Hjalmarsson, A., Rudmark, D., Lind, M., (2010): The Green Travelling App – 
Changing Everyday Transport Behavior. Accepted to WITS 2010 20th Work-
shop on Information Technologies and Systems December 11–12 St Louis MO, 
USA

Hjalmarsson, A., Lind, M., Rudmark, D., Carlson, R. (2011). ”Challenges When 
Digital Services for Sustainable Everyday Travel is Innovated,” in the  Proceed-
ings of SIGGreen Workshop . Sprouts: Working Papers on Information Systems, 
11(11). http://sprouts.aisnet.org/11-11

Hjalmarsson, A., Lind, M., (2011): Challenges in establishing sustainable innova-
tion. Presented on the 19th European Conference of Information Systems (ECIS 
2011), June 9–11, 2011 Helsinki, Finland. Awarded best theme paper award.  

Cronholm, S., Hjalmarsson, A.,  (2011): Mixed Methods in Use: Experiences from 
Combining Qualitative and Quantitative Approaches. Presented on the 10th 
European Conference on Research Methodology for Business and Management 
Studies Normandy Business School, Caen, France 20–21 June 2011

Recker, J., Rosemann, M., Hjalmarsson, A., Lind, M., (2011): Modeling and Ana-
lyzing the Carbon Footprint of Business Processes, in (Siedel & Recker eds): Be-
yond Efficiency – Business Process Management for the Sustainable Enterprise

Rosemann, M., Hjalmarsson, A., Lind, M., Recker, J. (2011): The Four Facets of 
the Facilitator. Accepted to the 20th International Conference on Information 
Systems (ICIS 2011), December 4–7, 2011, Shanghai, China. 
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DANiEL HJELMgrEN

publications
Gadde, L-E., Hjelmgren, D., and Skarp, F. Interactive resource development in new 

business relationships, Forthcoming in Journal of Business Research.
Hjelmgren, D., and Dubois, A. (2010). Organising the interplay between exploita-

tion and exploration: The case of interactive development of an information system, 
Paper presented at the 20th Nordic Workshop on Interorganizational Research, 
Aarhus, Denmark.

Hjelmgren, D. (2010). Creating positive experiences, in Special Session “Gekås 
Ullared – a consumption phenomenon in Sweden”, European Advances in Con-
sumer Research, London, United Kingdom.

Hjelmgren, D. (2010). Att ge kunderna positiva upplevelser i samband med deras vis-
telse i Ullared, in Fenomenet Ullared – en förstudie, Ekström M. K. (ed.), Veten-
skap för profession, Borås, Sweden.

Gustafsson E., Hjelmgren D., Sundström M., and Salomonsen N. (2010). Dissatis-
fied and complaining consumers: A study of the importance of information, expecta-
tions and retail complaints, Paper presented at the 2nd Nordic Retail and Whole-
sale Conference 2010, Göteborg, Sverige.

Hjelmgren, D. (2005). Exploring the Interplay between Standard Products and 
Customer Specific Solutions, Ph.D. thesis, Department of Industrial Marketing, 
Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden.

Dubois, A., Hjelmgren, D., and Håkansson, H. (2002). Technical Development in 
Networks – The importance of third parties, Sinergie, No. 58, pp. 45–64.

Hjelmgren, D., and Dubois, A. (2002). Resource Development and Interaction - The 
function of partial connections, Paper presented at the 18th Annual IMP Confer-
ence, ESC Dijon, Dijon, France.

Hjelmgren, D. (2001). The Role of the Interacting Actors’ Alertness in Resource Devel-
opment by affecting the Interplay between Standardization and Adaptation, Paper 
presented at the 11th Nordic Workshop on Interorganisational Research, Chalm-
ers University of Technology, Gothenburg, Sweden.

Hjelmgren, D. (2000). Development of a Computerized Business System in Coopera-
tion with Customers, Paper presented at the 10th Nordic Workshop on Interor-
ganisational Research, Norwegian University of Science, Trondheim, Norway. 

Hjelmgren, D. (1999). Developing Business Systems through interaction with Custo-
mers, Paper presented at the 9th Nordic Workshop on Interorganisational Re-
search, University of Vaasa, Vaasa, Finland.
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CHriStEr HOLMÉN

publikationer
“Ett handels. Och tjänstinnovationsinstitut I Borås”, Högskolan i Borås 2010
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kJELL JOHANSSON

publikationer
Böcker och bokkapitel (peer-reviewed)
Johansson, Kjell, (2010). Substance over form – en redovisningsrättslig studie. (Dok-

torsavhandling).  Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Juridiska institu-
tionen. Stockholm: Jure. 

Johansson, Kjell (2003). God Redovisningssed – En kartläggning och problemin-
ventering. Ingår i Vinge, Affärsjuridiska uppsatser 2003. Uppsala: Justus, ss. 193–
296.

Böcker och bokkapitel (övriga)
Johansson, Kjell. (2008). Finansiell leasing i redovisningsrätten. Ingår i Martinsson, 

Claes, Moberg, Andreas & Svensson, Eva-Maria (red.). Marstrandsseminariet 10 
år 1998–2007.  Juridiska institutionens skriftserie, Skrift nummer 1 2008, ss. 145–
197.
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UrBAN kJULiN

Vetenskapliga skrifter
Gustafsson,B & Kjulin,U. (1991) ”Barnomsorg och familjepolitik”, Ekonomisk de-

batt, 8: 665–674.
Bjurek,H. &  Kjulin,U. & Gustafsson,B. (1992) ”Efficiency, Productivity and De-

terminants of Inefficiency at Public Day Care Centers in Sweden”, Scandinavian 
Journal of Economics, Vol 94, Supplement.

Bjurek,H. & Gustafsson,B. & Kjulin,U. & Kärrby,G. (1992) ”Effektivitet och kvali-
tet i barnomsorgen”, Memorandum no 175, Department of Economics, School of 
Economics and Commercial Law, Gothenburg University.

Gustafsson,B & Kjulin,U (1992) ”Public Expentitures on Day Care and the Distri-
bution of Economic Well-Being. The Case of Sweden”, 1992 International Insti-
tute of Public Finance Proceedings.

Bjurek,H. & Gustafsson,B. & Kjulin,U. & Kärrby,G. (1993) ”Produktivitet och 
kvalitet i offentlig tjänsteproduktion – exemplet daghem, Ekonomisk debatt, 6: 
529–539.

Gustafsson,B. & Kjulin,U. (1993) ”Barnomsorg och hushållsarbete” in Om modernt 
familjeliv och familjeseparationer, pp 117–128, Swedish Council for Social Re-
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Johansson, S, Löfström, M och Ohlsson, Ö (2000) Projects versus Regular Opera-
tions – Development projects in social service and health care organizations. Paper 
prepared for the fourth International Conference of the International Research 
Network on Organising by Projects (IRNOP IV), 9 – 13 januari 2000 vid Univer-
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Accinelli, E. and O. Salas. (2010). Growth and the Distribution of Income in Latin 

America, Chapter 4. På Spanska. 

konferensbidrag (peer-reviewed)
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Salomonson, N. & Lind, M. (2008). Service Encounters in 2015 – Desires and Needs 
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Lind, M. & Salomonson, N. (2008). An Efficient Customer Service: Finding a Bal-
ance between Self-Service Technology and Inter-Personal Interaction. Iin Åger-
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ceedings of eChallenges e-2007 Conference & Exhibition, 24–26 October 2007, 
The Hague, The Netherlands).

Lind, M., Forsgren, O., Salomonson, N., & Albinsson, L. (2007). The e-Co model – 
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Fellesson M., Salomonson, N. & Åberg, A. (2010). Preventing or promoting cus-
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Salomonson, N. & Åberg, A. (2009). Co-creating value in dialogue: a matter of 
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ings of The 10th International Research Symposium on Service Excellence in Manage-
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ning av hur konsumenter agerar då det uppstår problem eller tvister i samband med 
köp, vart de söker information och vart konsumenten vänder sig för att få hjälp, Rap-
port på uppdrag av Konsumentverket.
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processor Real-Time Systems Based on Timing Information. RTCSA 2000, 12th to 
14th of December, 2000, Cheju Island, South Korea, pp. 433–440, IEEE.
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SAC 2004, 14th to 17th of March, 2004, Nicosia, Cyprus, pp. 1438–1445, ACM. 
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335

Sundström, M. (2004). Consumption Narratives of Young Swedish Consumers. Soci-
ety of Consumer Psychology, Winter February, 2005, Florida. Antaget konferens-
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Sundström, M. (2009). ”Profession, forskning och undervisning vid Institutionen 

för data- och affärsvetenskap – möjligheter och problem”. Profession och veten-
skap: Idéer och strategier för ett professionslärosäte, Vetenskap för profession, Nr 8, 
Högskolan i Borås. Peer review.
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– befintliga kundmöten mellan Göteborg Energis kontaktcenter och kunder Forskar-
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Övriga publikationer
Sundström, M & Bytoft-Nyaas, E. (2001). ”Att skriva rapporter”. IDA, Högskolan 

i Borås,
Sundström, M. & Palmqvist, A. (2002). ”…och att framföra dem. Anvisningar kring 

muntlig presentationsteknik”, IDA, Högskolan i Borås. 
Sundström, M. & Palmqvist, A. (2003). ”Att skriva rapporter, utgåva 2”, IDA, Hög-

skolan i Borås.
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Wramsby & Österlund, 1995: Svenska fastighetsinvesteringar inom EG 1987–1990 

– Investeringskalkylering, kreditbedömning och hyrespåverkande variabler

Läroböcker
Wramsby & Österlund: Företagets Finansiella miljö
Wramsby & Österlund: Investeringskalkylering, metoder och tillämpningar
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BILAGA X – förtecknInG öVer AVhAndLInGAr

förteckning över doktorsavhandlingar och licentiatavhandlingar fram lagda i 
relevanta forskarutbildningsämnen de senaste fem åren (av dokto rander an-
knutna till högskolan).

Abelli, B. (2007). On Stage! Playwriting, Directing and Enacting the Informing Proc-
esses. Doktorsavhandling (industriell ekonomi och organisation). Mälardalens 
högskola

Hagberg, J. (2008). Flytande identitet. Doktorsavhandling (företagsekonomi). Han-
delshögskolan vid Göteborgs Universitet

Haraldson, S. (2008). Designprinciper för handlingskvalitet i samverkan. Licenciat-
avhandling (informatik), Linköpings Universitet

Hjalmarsson, A. (2009). Behovet av struktur och frihet: en avhandling om situations-
anpassad facilitering vid samarbetsinriktad modellering. Doktorsavhandling (in-
formatik). Linköpings Universitet

Hjelm Lidholm, S. (2011). Re-creating processes: when Internet came to the mail or-
der company. Doktorsavhandling (företagsekonomi). Handelshögskolan vid Gö-
teborgs Universitet

Johansson, K. (2010). Substance over form - en redovisningsrättslig studie. Doktorsav-
handling (redovisningsrätt). Göteborgs Universitet Jur inst

Johansson, U. (2007). Obtaining Accurate and Comprehensible Data Mining Mod-
els: An Evolutionary Approach. Doktorsavhandling (informatik). Linköpings uni-
versitet

König, R. (2009). Predictive Techniques and Methods for Decision Support in Situa-
tions with Poor Data Quality. Licenciatavhandling (informatik), Örebro Univer-
sitet, tekniska institutionen

Ljungkvist, T. (2008). Affärsrådgivning: samspel mellan entreprenör och experter. 
Doktorsavhandling (företagsekonomi). Handelshögskolan vid Göteborgs Uni-
versitet

Lundberg, C. (2010). Challenges in Delivering Services: The Front-Line Hospitality 
and Tourism Employee Perspective. Doktorsavhandling (företagsekonomi). Han-
delshögskolan vid Göteborgs Universitet

Löfström, M. (2010). Samverkan och gränser: studier av samverkansprojekt i offentlig 
sektor. Doktorsavhandling (företagsekonomi), Handelshögskolan vid Göteborgs 
Universitet

Löfström, T. (2009). Utilizing Diversity and Performance Measures for Ensemble 
Creation. Licenciatavhandling (informatik), Örebro Universitet, tekniska insti-
tutionen

Sundström, M. (2007). De säger att nätbutik är bekvämt. Doktorsavhandling (före-
tagsekonomi). Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet
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