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• Antal studenter: 18 300

• Antal helårsstudenter: 6 736

• Antal examina: 1 910

• Antal anställda: 803

• Antal professorer: 48

• Antal doktorander: 65 

• Omsättning: 915 854 tkr

Högskolan 
i siffror 
(2021)



Organisation



Prioriterade 
områden

• Biblioteks- och informationsvetenskap

• Människan i vården

• Resursåtervinning

• Textil och mode

• Handel och IT 

• Pedagogiskt arbete



• Det attraktiva lärosätet

• Kompletta akademiska miljöer 2.0
Våra mål



En komplett akademisk miljö utmärks av:

• Balans mellan utbildning och forskning 

• Nära relation mellan utbildning och forskning

• Examenstillstånd på alla nivåer i utbildningssystemet

• Nationellt och internationellt erkända miljöer

• Hållbar utveckling, jämställdhet och internationalisering i enlighet
med Agenda 2030

• Välutvecklad samverkan med det omgivande samhället samt 

• Balans mellan anslagsfinansierad och externt finansierad forskning



• Biblioteks- och informationsvetenskap

• Ekonomi och IT

• Pedagogik och lärarutbildningar

• Teknik och ingenjörsutbildningar

• Textil och mode

• Vårdvetenskap

• Polisiärt arbete

Utbildnings-
områden



Skandinaviens textila hem

Textilhögskolan har sina anor från 1866 då den 
Tekniska Väfskolan grundades. I dag bedriver vi 
några av världens främsta utbildningar inom 
områdena design, teknik och management.

Studenterna får möjlighet att kombinera kreativitet 
och teori med praktiskt arbete. I de moderna 
maskinhallarna finns handsticksmaskiner, avancerad 
3D-teknik, textiltryckeri och färglaboratorier.



Bibliotekshögskolan grundades 1972 och bedriver 
internationellt erkänd utbildning och forskning inom 
biblioteks- och informationsvetenskap. 

Här bedrivs forskning inom fyra huvudområden:

• Informationspraktiker

• Digitala resurser och tjänster inom kultur- och 
informationsområdet

• Bibliotek, kultur och samhälle

• Social Media Studies

Boken, webben och framtiden



Centrum-
bildningar

• Centrum för digitalisering

• Centrum för Hållbart Samhällsbyggande (CHS)

• Centrum för kulturpolitisk forskning (KPC)

• Centrum för välfärdsstudier (CVS)

• Centrum för prehospital forskning (PREHOSPEN)

• Centrum för inkluderingsforskning (INCLUDE)

Strategiskt viktiga för samverkan med det 
omgivande samhället.



Prioriterade 
områden

• Biblioteks- och informationsvetenskap

• Människan i vården

• Resursåtervinning

• Textil och mode

• Handel och IT 

• Pedagogiskt arbete



• Kunskap och information

• Människan i centrum

• Resursåtervinning

• Textil och mode

Möjliga 
profiler



• Kunskap och information

• Människan i centrum

• Jordens resurser

Möjliga 
profiler



• Textil

• Bibliotek

• Logistik och e-handel

• Mätteknik

Specifikt 
Borås



Förslag profilansökan
• Biblioteks- och informationsvetenskap

• Textil och mode

• ???
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