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G           enom vår vision vill vi markera att Högskolan i Borås ska fortsätta följa       
   och driva samhällsutvecklingen och ta ansvar för framtiden och de       
 utmaningar som samhället står inför. I en tid när samhällsdebatten 

hotas av inskränkningar och förnekelse av kunskap ska högskolan vara en 
självständig och kritisk reflekterande kraft som tar ansvar i debatten och  
nyttjar friheten att fritt utforma utbildning och forskning. Högskolans ansvar 
är att erbjuda kommande generationer en utbildning baserad på aktuell forsk
ning samtidigt som högskolans forskning bidrar till att kritiskt granska och 
påverka samhällets utveckling.

Av visionen framgår även att lärosätet bedriver utbildning och forskning till 
sammans med studenter, medarbetare, samarbets och samverkans partners. 
Genom att bedriva verksamheten tillsammans, över organisatoriska gränser, 
identifierar och formulerar vi aktuella problemställningar som blir till ut
maningar i utbildning och forskning. Teori och praktik ser högskolan som 
sammanflätade perspektiv som berikar varandra och som tillsammans bidrar 
till kvalitet i verksamheten. Det är högskolans ansvar att garantera den veten
skapliga nivån i partnerskapet så att den motsvarar de höga kvalitetskrav som 
ska ställas på högre utbildning och forskning.

Högskolan i Borås har utvecklats till en profilerad och mycket stark högskola. 
Profileringen har resulterat i att kompletta akademiska miljöer och spets, i 
form av ett antal nationellt starka utbildnings och forskningsmiljöer med 
internationellt framgångsrika lärargrupperingar, utvecklats vid lärosätet.  
Genom visionen markerar vi att högskolan ska fortsätta arbetet med att profilera 
verksamheten så att den utbildning och forskning som bedrivs vid lärosätet 
fortsätter bidra till en hållbar samhällsutveckling. Ansvaret för profileringen 
inkluderar samtliga medarbetare och är något som görs tillsammans oberoende 
av organisatoriska gränser och arbetsuppgifter.

Högskolans systematiska utvecklingsarbete innebär att universitets kvaliteter 
successivt tillförs, att lärosätet bidrar till att stärka lärosätesstrukturen i Väst
sverige och att utveckla Sverige som forskningsnation. Det är en nationell ange
lägenhet att Västsverige ges likvärdiga villkor som övriga storstadsregioner. Mot 
denna bakgrund strävar Högskolan i Borås efter att ges status som universitet.

Tillsammans  
tar vi ansvar för 

framtiden.
Genom profilering av utbildning  

och forskning gör vi skillnad.

VÅR VISION
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 Det medvetna arbetet med att skapa kompletta akademiska
miljöer och profilera verksamheten har medfört att 
Högskolan i Borås under den senaste tioårsperioden kan 
se tillbaka på en stark utveckling inom både utbildning 
och forskning. Lärosätets strategiska arbete med att skapa 
kompletta akademiska miljöer har medfört att Högskolan 
i Borås utvecklat sex prioriterade områden inom utbild
ning, forskning och samverkan:

• Biblioteks och informationsvetenskap

• Handel och IT

• Människan i vården

• Pedagogiskt arbete

• Resursåtervinning

• Textil och mode

Samtliga prioriterade områden utmärks av en konstruktiv 
samverkan med omgivande samhälle, en balans och en 
nära relation mellan utbildning och forskning, och känne
tecknas av nationellt och internationellt erkända miljöer 
samt hållbar utveckling, jämställdhet och internationa
lisering i enlighet med Agenda 2030. Profilarbetet har 
lett till att Högskolan i Borås i dag bedriver utbildning 
från grundnivå till avancerad nivå och har rättigheter 
att utfärda masterexamen inom samtliga prioriterade 
områden. Sedan möjligheten att ansöka om examenstill
stånd på forskarnivå infördes har högskolan inom ramen 
för utvecklingen mot kompletta akademiska miljöer 
arbetat aktivt med att utveckla verksamheten så att ex
amenstillstånd kan erhållas. Hittills har detta inneburit 
att Högskolan i Borås efter granskning av Universitets
kanslersämbetet erhållit examenstillstånd inom fyra 
områden samt inom konstnärlig forskning. I jämförelse 
med högskolor med liknande förutsättningar är det stora 
antalet tillstånd att examinera på forskarnivå ett kvitto på 
att högskolan bedriver en bred profilerad verksamhet med 
hög kvalitet och relevans. 

Sedan forskarutbildningen startade vid Högskolan i 
Borås har sammanlagt 97 disputationer genomförts inom 
högskolans egna forskarutbildningar, vilket jämfört med 
andra högskolor är i det närmaste unikt. Detta visar att 
högskolan, från att forskarutbildningarna inrättades, haft 
kapacitet att bedriva forskarutbildning inom samtliga  
områden och framgångsrikt förvaltat erhållna examens
tillstånd. Under samma tidsperiod har även 53 forskar
studerande finansierade av Högskolan i Borås disputerat 
på andra lärosäten. De erhållna examenstillstånden  
på forskarnivå har även bidragit till att upprätthålla  
kompetensen inom högskolans sex prioriterade områden 

och andelen disputerade lärare har sedan ett antal år  
stabiliserats på en nivå på cirka 56 procent.

Profileringen av verksamheten har även resulterat i att 
den externt finansierade forskningen vuxit kraftigt under 
de senaste tio åren. Detta har resulterat i att högskolan 
lyckats utveckla en unik bredd och spets inom forsknings
verksamheten. Som ett resultat av högskolans breda profil 
har ökningen av de externa medlen skett inom samtliga 
prioriterade forskningsmiljöer, vilket bekräftas av att  
högskolan, till skillnad från många högskolor, uppvisar 
en imponerande spännvidd i antalet externa forsknings
finansiärer. Ett annat resultat av arbetet med forsknings
profiler är att högskolan, i relation till jämförbara läro
säten, varit koordinator för och deltagit i betydligt fler 
projekt inom ramen för EU:s Horizon 2020. Ökningen 
inom forskningen har skett av såväl anslag som externa 
medel och sedan flera år tillbaka är andelen externa medel 
till forskningen högre än basanslaget vid högskolan.  
Att lärosätet erhåller externa medel i konkurrens i en  
omfattning som motsvarar universitetens visar på en 
attraktionskraft och kvalitet och även sett till bibliometri 
hävdar sig högskolan bra i relation till jämförbara lärosäten.

Lärosätets utbildningar är efterfrågade med ett konti
nuerligt högt och stabilt söktryck till högskolans program
utbildningar. Det höga söktrycket har medfört att Hög
skolan i Borås haft kapacitet att utbilda studenter enligt 
regeringens uppdrag för 2021–2023, vilket result erat i 
att högskolan haft möjlighet att öka antalet studenter på 
fristående kurs och antalet distansstudenter. Utvecklingen 
är glädjande eftersom högskolan medvetet arbetat för 
att utveckla fristående kurser med en flexibel studiegång 
i syfte att erbjuda ett utbud som bidrar till kompetens
utveckling för yrkesverksamma och skapar möjligheter 
till ett livslångt lärande. Utbildningen på avancerad nivå 
fortsätter att utvecklas och motsvarar nu cirka 14 procent 
av den totala volymen vilket i ett nationellt perspektiv 
är väl i nivå med de nya universiteten. Den relativt höga 
andelen kurser och studenter på avancerad nivå innebär 
att Högskolan i Borås, i relation till jämförbara lärosäten, 
redovisar ett stort antal examina inom utbildning. 

Ett kvitto på Högskolan i Borås systematiska kvalitets
säkringsarbete är att lärosätets utbildningar på grundnivå, 
avancerad nivå och forskarnivå, med ett undantag, erhållit 
omdömet hög kvalitet efter prövning av Universitets kans
lersämbetet. Under 2021 erhöll Högskolan i Borås kvali
tetssäkringsarbete för utbildning omdömet hög kvalitet 
efter granskning av  Universitetskanslersämbetet. Högsko
lan i Borås deltog även i Universitetskanslers ämbetets pi
lotstudie av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete  avseende 

Ett profilerat  
lärosäte med  
universitets- 
ambitioner.



8 9

HÖGSKOLAN I BORÅS – BUDGETUNDERLAG 2023–2025

forskning, vilket gav högskolan ett bra underlag för hur 
kvalitetssäkringsarbetet ska förbättras och användas inför 
kommande ordinarie granskningscykel.

Resultaten av Universitetskanslersämbetets kvalitets
utvärderingar visar att Högskolan i Borås i dag bedriver en 
framgångsrik verksamhet inom utbildning, forskning och 
samverkan. Lärosätets utbildningar är efterfrågade och 
svarar mot studenters och arbetsmarknadens behov.  
Det, relativt jämförbara lärosäten, stora antalet examina 
på grundnivå och avancerad nivå och andelen studenter 
på avancerad nivå visar på en utbildningsverksamhet av  
hög kvalitet. Antalet examenstillstånd på forskarnivå 
och Högskolan i Borås förmåga att attrahera externa 
forskningsmedel bidrar till utbildningarnas forsknings
anknytning och en kvalitativ forskningsverksamhet. 
Detta tillsammans med antalet aktiva examenstillstånd 
på forskarnivå och det ökande antalet disputationer vid 
lärosätet visar att Högskolan i Borås har kapacitet att 
bedriva framgångsrik forskarutbildning inom samtliga 
områden och att långsiktigt förvalta, utveckla och erhållna 
examenstillstånd.

HÖGSKOLAN I BORÅS – BUDGETUNDERLAG 2023–2025ETT PROFILERAT LÄROSÄTE MED UNIVERSITETSAMBITIONER
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Samverkan med övriga samhället genomsyrar i hög grad 
högskolans verksamhet och samtliga prioriterade områden 
har en mångsidig interaktion med övriga samhället som 
bidrar till utbildningarnas och forskningens kvalitet. Ett 
ansvarsfullt och ömsesidigt samverkansarbete skapar 
förutsättningar för profilering av Högskolan i Borås och 
bidrar även till verksamhetens genomslag i samhället. 
Högskolan i Borås har också under det senaste  decenniet 
alltmer systematiskt och med en flervetenskaplig ansats 
arbetat för att vara den hållbara högskolan. Denna strävan 
har lett till att Högskolan i Borås är ett av de fem lärosäten 
som av Naturvårdsverket rankas högst för sitt systema
tiska miljöledningsarbete samt erhöll ett mycket positivt 
omdöme i den av Universitetskanslersämbetet genom
förda tematiska utvärderingen av hållbar utveckling i 
utbildningsverksamheten. Högskolan har ett certifierat 
miljöledningssystem med högt ställda krav på integration 
av hållbar utveckling i kärnverksamheten och i hög
skolans campusmiljö. Målet är att samtliga utbildnings
program ska innefatta en eller flera kurser där hållbar 
utveckling är tydligt integrerat i kursen, att forskningen 
ska utmärkas av studier som syftar till att hantera de stora 
samhälleliga utmaningarna formulerade i Agenda 2030 
och att läro sätets campus ska vara hållbart. 

Jämställdhetsintegrering och ett globalt perspektiv är 
självklart för den hållbara högskolan. Ett globalt perspek
tiv innebär en kontinuerlig ökad internationalisering 
ge nom ökat utbyte bland studenter och medarbetare. Den 
hållbara högskolan värnar också studenter och med
arbetare genom att verka för goda arbets och studiemiljö
er på ett hållbart campus. Till detta kommer att högskolan 
är och ska vara utmanande och pådrivande i det regionala 
samarbetet för en ökad hållbarhet i en bred bemärkelse. 
Över tid har också omfattningen på hållbarhetsforsk
ningen ökat, breddats och fördjupats. Inom samtliga 
prioriterade forsknings miljöer bedrivs idag forskning 
om hållbarhet med en flervetenskaplig ansats. 

I syfte att stärka högskolans samverkan med övriga 
sam hället har Science Park Borås etablerats. Science Park 
Borås, som är en samverkansarena såväl internt som med 
externa partners, har en mycket tydlig hållbarhetsprofil 

med fokus på hållbar design, hållbara material, hållbara 
affärsmodeller och hållbar stadsutveckling. Science Park 
Borås utgör en central del av det regionala innovations
systemet och skapar förutsättningar för högskolans 
prioriterade miljöer att vara nationellt ledande och 
internationellt erkända. En viktig del i Science Park Borås 
utveckling är att skapa en innovationsarena för möten 
mellan aka demi, samhälle och näringsliv för att finna 
lösningar på såväl stora som små samhällsutmaningar. 
Agenda 2030 är utgångspunkten för innovationsarbetet 
med fokus på framtidens lösningar och svensk tillväxt. 

Genom Science Park Borås placering i det textila 
klustret Textile Fashion Center har Högskolan i Borås 
skapat en plattform för nyttiggörande med kapacitet och 
utvecklingskraft för att förändra globala, miljö mässiga 
och sociala utmaningar. Att Högskolan i Borås är en 
attraktiv samverkanspart såväl regionalt som nationellt 
inom samtliga prioriterade områden visar sig både genom 
antalet uppdragsutbildningar som den stora bredden av 
forskningsfinansiärer. Inom ramen för Science Park Borås 
samverkar exempelvis högskolan med 160 kommuner, 
organisationer, myndigheter och företag inom olika forsk
nings och innovationsprojekt och regeringsuppdraget 
Textile & Fashion 2030 involverar ytterligare 180 företag. 

Tillsammans 
tar vi ansvar för 

framtiden.

JESSICA RIJKERS ALINEA EXIT
FOTO:  DANIELLA FERRO



12 13

HÖGSKOLAN I BORÅS – BUDGETUNDERLAG 2023–2025

Utveckling och 
utmaningar.

ÖKAT UTBILDNINGSUPPDRAG
Högskolan har en hög kvalitet på utbildningsutbudet 
där basen utgörs av treåriga programutbildningar på 
grundnivå och påbyggnadsutbildningar på avancerad 
nivå. Som ett komplement till programutbildningarna 
finns inom respektive område ett utbud av fristående 
kurser. Utbudet av fristående kurser, varav flertalet ges 
med flexibel studiegång, medverkar till att högskolan kan 
möta nya målgrupper som tidigare inte sökt sig till högre 
utbildning. Lärosätets utbildningar är efterfrågade och 
söktrycket har över tid legat på en stabilt hög nivå inom 
samtliga områden. Det välutvecklade samarbetet med 
omvärlden och ett utbud som domineras av efterfrågade 
programutbildningar medför att studenterna är attraktiva 
på arbetsmarknaden med goda anställningsmöjligheter 
(Cirka två år efter avslutade studier har 96 procent av 
studnterna som startade sina studier 2015 en anställning 
enligt högskolans alumnundersökning 2021). 

Som ett resultat av coronapandemin och utvecklingen 
på arbetsmarknaden har Högskolan i Borås erhållit ett  
utökat uppdrag för perioden 2020–2022. Det utökade 
uppdraget innebär att högskolan tilldelats ökade resurser 
för att möjliggöra för fler personer att kompetensutveckla 
sig eller påbörja en längre utbildning för att stärka sina 
möjligheter på arbetsmarknaden. Studenternas efter
frågan och ett högt söktryck har inneburit att Högskolan 
i Borås haft kapacitet att öka antalet studenter inom de 
områden där regeringen genomfört särskilda utbildnings
satsningar och svarat upp mot regeringens uppdrag.  
Detta har inneburit en ökning av antalet studenter på 
samhällsviktiga bristutbildningar inom lärar och vård
området samt högskoleingenjör och teknik och infor
matikutbildningar men även en kraftig ökning av antalet 
studenter på fristående kurser, varav ett flertal på distans, 
riktade mot omställning och vidareutbildning. Det sist
nämnda har varit positivt eftersom högskolan medvetet 
arbetat för att utveckla fristående kurser med en flexibel 
studiegång i syfte att erbjuda ett utbud som bidrar till 
kompetensutveckling för yrkesverksamma och skapar 
möjligheter till ett livslångt lärande.

Ovanstående visar att Högskolan i Borås tar ett stort 
ansvar för de samhällsviktiga utbildningarna och det 
livslånga lärandet. När de satsningar som initierats mot 
bakgrund av utveckling på arbetsmarknaden till följd 
av coronapandemin successivt fasas ut, har Högskolan i 
Borås förutsättningar och beredskap att utöka och starta 
nya utbildningar inom för samhället viktiga områden 
samt bidra till det livslånga lärandet. Högskolan i Borås 
har identifierat ett antal utvecklingsmöjligheter där 

högskolan kan bidra till den nationella utvecklingen men 
där högskolan behöver en permanent resursförstärkning 
för att lyckas. Det handlar om samhällsviktiga områden 
där Högskolan i Borås ytterligare kan bidra till att stärka 
Sverige som kunskapsnation. Inom ramen för nuvarande 
takbelopp har högskolan inga möjligheter att genom egna 
prioriteringar skapa utrymme för dessa satsningar. För 
att svara mot studenternas och arbetsmarknadens behov 
är det av yttersta vikt att Högskolan i Borås ges möjlighet 
att genom ett utökat takbelopp ta ett större samhällsansvar.

ÖKADE BASANSLAG
I tidigare budgetunderlag har Högskolan i Borås pekat på 
behovet av att stora utbildningssatsningar måste följas 
av motsvarande satsningar på forskning inom dessa 
områden. Högskolan ser därför positivt på den ökning av 
basanslaget med 17 500 kronor som genomfördes under 
2021, enligt förslaget i forskningspropositionen, men 
efterlyser en fortsatt satsning på ökade basanslag. Detta 
för att svenska lärosäten, och inte minst högskolorna, 
behöver större basanslag till forskning för att skapa 
långsiktiga planeringsförutsättningar för forskningsverk
samheten samt för att stärka forskningsanknytningen av 
utbildningen på grundnivå och avancerad nivå. 

Speciellt vid lärosäten med ett i relation till utbildningen 
litet anslag för forskning innebär det en stor utmaning 
att bygga miljöer där medarbetarna tränas i det  kritiska 
och vetenskapliga förhållnings och arbetssätt som stu
denternas kommande professionsutövande fordrar. De 
utmaningar som de samhällsviktiga utbildningarna står 
inför kräver inte bara formellt behöriga medarbetare, 
utan med arbetare som i sina utbildningar får möta fors
kare som inte enbart kan ge dem tillgång till de senaste 
forsknings rönen. För att säkerställa forskningsanknyt
ningen krävs det därför att framtida utbildningssatsningar 
inom områden med brist på kvalificerad arbetskraft även 
fortsättningsvis följs av motsvarande ökning av basan
slagen samt satsningar på kompetensutveckling i form  
av forskarskolor.

Samtidigt som basanslagen behöver öka är det viktigt 
med en fortsatt ökning av externa forskningsmedel. Detta 
då externa forskningsmedel utgör en del av alla lärosätens 
systematiska profileringsarbete och den konkurrensut
sättning som ansökningar om externa forskningsmedel 
innebär utgör en viktig komponent i detta arbete. För 
Högskolan i Borås som haft en stark utveckling med ett 
stort antal examenstillstånd på forskarnivå där finansie
ringen varit en utmaning, har externa forskningsmedel 
varit en förutsättning för att kunna upprätthålla bredden 
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inom forskningsverksamheten. Detta har resulterat i att 
Högskolan i Borås, i likhet med flera av landets högskolor, 
uppvisar en mycket positiv uppväxling av basanslaget i 
relation till externa forskningsmedel. För att anslagen 
inte ska bli ett hinder för en stabil utveckling av forsk
ningsverksamheten behöver det fortsatt finnas en bra 
balans mellan extern forskningsfinansiering och anslag. 

Sedan Högskolan i Borås erhöll examenstillstånd på 
forskarnivå har förutsättningarna för forskningen för
ändrats. Kraven på full kostnadstäckning och samfinan
siering har inneburit en stor utmaning för högskolans 
förutsättningar att forskningsanknyta utbildningarna, 
bedriva forskarutbildning i egen regi och utveckla starka 
utbildnings och forskningsprofiler inom samtliga prio
riterade miljöer. Under rådande omständigheter är det 
en stor utmaning för högskolan att parallellt finansiera 
forskningsanknytning av utbildningarna och samtidigt 
utveckla starka forskningsprofiler. Exempelvis behöver 
högskolan skapa resurser för att finansiera satsningen 
för att erhålla examenstillstånd inom de områden där 
högskolan i dag saknar egen forskarutbildning. En lång
siktigt hållbar finansiering av Högskolan i Borås prio
riterade forskningsmiljöer är därför en förutsättning  
för att upprätthålla hög kvalitet i verksamheten och fullt 
ut utnyttja verksamhetens potential. En sådan utveckling 
kräver fortsatt ökning av såväl basanslag som externa 
medel samt att lärosätena har rådighet över hur medlen 
fördelas.

TEXTIL OCH MODE 
Textil och mode är en av Högskolan i Borås prioriterade 
utbildnings och forskningsmiljöer med en tydlig profil 
inom textil och design. Med sin placering i det textila 
klustret Textile Fashion Center, som utmärker sig genom 
sin miljö och sitt koncept, har Högskolan i Borås unika 
förutsättningar att tillsammans med olika intressenter 
och samarbetspartners bedriva utbildning och forskning 
som fokuserar på utveckling och tillämpning av textil och 
mode. Genom de kompetenser och resurser som samlats 
i Textile Fashion Center finns möjligheter att realisera 
idéer, utveckla och generera nya innovationer, produkter 
och tjänster på marknaden. Verksamheten är ett utmärkt 
exempel på samverkan när den är som bäst. 

Inom Textil och mode bedriver högskolan en nationellt 
unik och internationellt stark verksamhet och såväl 
utbildning och forskning som den samlade miljön har 
erhållit internationell uppmärksamhet i olika rankingar. 
Ett ytterligare kvitto på en kvalitativ verksamhet är att 

UTVECKLING OCH UTMANINGAR

miljön genomgående erhållit omdömet hög kvalitet i 
Universitetskanslersämbetets granskningar av såväl 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå som på 
forskarnivå. När den konstnärliga forskarutbildningen 
vid Högskolan i Borås inom design granskades under 
2018–2019 uppmärksammade Universitetskanslers  
ämbetet särskilt miljöns samsyn av utbildningens in
riktning och genomförande med hög senior närvaro, 
internationellt och nationellt forskningsutbyte. 
Universitets kanslerämbetet uppmärksammade även  
den avancerade miljön med maskinpark och studios, 
vilken pekades ut som ett styrkeområde.

Genom Textilhögskolan bedriver Högskolan i Borås 
sedan lång tid tillbaka en framgångsrik verksamhet  
inom såväl design och materialteknik som utveckling  
av den textila värdekedjan. Textilhögskolan har ett  
nationellt ansvar för såväl fördjupning av det konst
närliga pers pektivet, som samverkan mellan konst och 
vetenskap och erbjuder en rad nationellt unika utbild
ningsprogram. Utbildningarna inom Textil och mode 
kännetecknas av tydlig samhällsrelevans, internationell 
prägel och stor bredd inom ämnena design, textilteknik 
och textilt management. Vidare har utbildningarna inom 
området ett stabilt gott söktryck och mycket god arbets
marknad för utexaminerade studenter. Utbildningarna 
på grundnivå öppnar för vidare fördjupningsstudier på 
magister och masternivå samt till forskarutbildning. 

Forskarskolan i Textil och mode bedriver forskar
utbildning inom tre ämnen: textil materialteknik, textilt 
management samt textil och modedesign, och högskolan 
har såväl generellt som konstnärligt examenstillstånd 
på forskarnivå. Forskarskolan har under år 2020 haft 33 
antagna doktorander. Den konstnärliga miljön vid Textil
högskolan utvecklas genom internationella samarbeten 
och internationell konkurrens och Högskolan i Borås 
bedriver inom ramen för den konstnärliga miljön ut
bildning upp till forskarnivå. Sedan starten 2011 har den 
konstnärliga forskarskolan visat en stabil utveckling och 
totalt har 17 personer examinerats från den konstnärliga 
forskarutbildningen vid Högskolan i Borås. 

Av central betydelse för kvaliteten på den konstnärliga 
utbildningen och forskningen är tillgång till verkstäder 
och etablerade nätverk. Studenterna vid Textilhögskolan 
har tillgång till de textila verkstäder och labb som finns 
vid lärosätet, verkstäder som i ett europeiskt perspektiv 
blir allt mer unika. Miljön är ur ett internationellt per
spektiv framgångsrik men fortfarande relativt liten. 
Omvärldens krav på hållbar utveckling har accentuerat 

MATERIAL MEETINGS
EXIT-UTSTÄLLNING PÅ TEXTILMUSEET
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det unika i den integrerade miljön. Efterfrågan på håll
bara material med mindre miljöavtryck är beroende av 
utveckling av nya designlösningar, både på utbildnings, 
forsknings och innovationsområdet. I ökad utsträckning 
bedrivs i dag forskningsprojekt mellan design och material. 
Textilhögskolans integrerade miljö har i flera fall varit 
en förutsättning för forskningsprojekt, framför allt med 
miljöinriktning, vilket resulterat i att regeringen valde 
Högskolan i Borås för uppdraget att etablera en nationell 
plattform för hållbart mode och hållbara textilier. Platt
formen ska främja samverkan mellan aktörer i den textila 
värdekedjan och förmedla utbildning, forskning och 
innovation, samt stödja nya, hållbara affärsmodeller. 
Ökad efterfrågan, både nationellt och internationellt, på 
miljömässigt hållbara designlösningar har lett till ökad 
efterfrågan inom såväl textil som modedesign, både 
från studenter och forskare. Det är därför av stor vikt 
att upprätthålla en tillräckligt stor miljö inom området. 
Nationellt befinner sig den konstnärliga utbildningen och 
forskningen fortfarande i ett uppbyggnadsskede samtidigt 
som den svenska forskningen står sig väl internationellt. 
Det är uppenbart att området besitter stor potential att 
inte bara bidra med innovativa tankesätt och metoder 
inom den akademiska forskningsverksamheten överlag, 
utan att områdets kunskapsproduktion också kan bidra 
till innovativa lösningar i högskolans omvärld. För att 
kunna tillvarata potentialen är det också viktigt att säkra 
tillgången till en ändamålsenlig infrastruktur även inom 
det konstnärliga området. Det behövs investeringar i in
frastruktur och även den konstnärliga forskningen måste 
kunna ansöka om infrastrukturmedel. 

Högskolan i Borås har hittills klarat uppbyggnaden av 
den konstnärliga miljön med små medel och med egna 
prioriteringar men en ytterligare utbyggnad av designut
bildningarna kräver en höjning av takbeloppet. 

Högskolan i Borås har i Textile Fashion Center byggt 
upp en internationellt unik infrastruktur inom det 
textila området. En satsning som trots sin framgång 
är en utmaning för hög skolan att fullt ut finansiera. En 
 resursförstärkning av den konstnärliga forskningen och 
den unika infrastruktur som Högskolan i Borås byggt upp 
skulle ge goda förutsättningar för att ytterligare utveck
la högskolans position som centrum för forskning och 
utbildning inom textil och mode. Samtidigt som denna 
resursförstärkning sker är det av stor vikt att forsknings
råden får större resurser avsedda för såväl forskning som 
infrastruktur inom det konstnärliga området. För att 
kunna fortsätta utveckla den konstnärlig utbildnings och 
forskningsmiljön behöver högskolan även utöka antalet 
designplatser med 34 stycken, till totalt 150 designplatser. 

POLISUTBILDNING 
Sedan vårterminen 2019 bedriver Högskolan i Borås 
utbildning till polis på uppdrag av Polismyndigheten. 
Polisutbildningen är Högskolan i Borås största uppdrags
utbildning och ges på såväl campus som distans. Intresset 
för utbildningen i Borås är stort och Högskolan i Borås 
fyller sina platser i stor utsträckning. Polisprogrammet 
passar väl in i högskolans nuvarande verksamhet och 
erfarenhet av att genomföra professionsutbildningar för 
krävande yrken. 

Ett naturligt steg i arbetet mot ökad forskningsan knyt
ning och akademisering var att inrätta huvudområdet 
polisiärt arbete vid Högskolan i Borås. Detta innebär att 
studenterna antagna från och med vårterminen 2021 
erhåller en högskoleexamen om 120 högskolepoäng när 
de är färdiga med sin utbildning. Under 2021 har högsko
lan inrättat en kandidat examen inom huvudområdet 
polisiärt arbete, vilket möjliggör för yrkesverksamma 
poliser att kompetens utveckla sig inom brottsutredning. 
Inrättandet av en kandidatexamen var ett naturligt steg i 
arbetet mot ökad forskning och akademisering.

Polismyndigheten har i likhet med regeringen gjort 
bedömningen att antalet polisanställda behöver öka med 

10 000 medarbetare till utgången av 2024. Intresset för 
att studera till polis vid Högskolan i Borås är stort. Under 
2021 var söktrycket till polisutbildningen i Borås det hög
sta i landet och på uppdrag av Polismyndig heten ökade 
högskolan antalet studenter som antogs. Det innebär att 
polis  utbildningen i Borås från och med hösten 2021 antar 
192 studenter varje termin. Utav dessa 192 studenter 
be driver 96 sina studier på distans, vilket gör distans
utbildningen i Borås till störst i landet. 

För att långsiktigt säkerställa att utbildningen till polis 
vilar på en solid vetenskaplig grund krävs resurser för en 
utbyggd polisforskning. Högskolan i Borås har initierat 
sådan forskning, men ser ett nationellt behov av en samlad 
resursförstärkning för att stärka området. Ett förslag 
till satsning inom området är att medel till en nationell 
forskarskola och att resurser för forskning inom polisiärt 
arbete tillförs för att säkerställa forskningsanknytningen 
av polisutbildningen. I ett första steg kan ett långsiktigt 
resurstillskott, motsvarande de 17 500 kr per helårs
student som föreslås i forskningspropositionen, tillföras 
de lärosäten som på uppdrag av Polismyndigheten bedri
ver utbildning till polisman.

KRISTIAN DAVID EXIT
FOTO:  DANIELLA FERRO
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Sammanfattning

SAMMANFATTNING

Högskolan i Borås har haft en gynnsam utveckling sedan lärosätets etablering 
för över 40 år sedan. Över tid har verksamheten blivit allt mer komplett genom 
fler utbildningar på alla nivåer och möjligheter till forskningsanknytning  
genom egna examenstillstånd på forskarnivå och en kraftigt ökad omfattning av 
såväl basanslag som externt finansierad forskning. En systematisk, konstruktiv 
och omfattande samverkan med omgivande samhälle har gynnat såväl arbets
livsanknytning och samhällsrelevans av verksamheten som utbildningens och 
forskningens kvalitet. Profilering genom starka forskningsmiljöer och ett ut
bildningsutbud utifrån studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov 
gör att Högskolan i Borås i dag har en uppsättning starka profiler med mycket 
god utvecklingspotential. 

Ett högt söktryck har medfört att Högskolan i Borås haft kapacitet att utbilda 
studenter i enlighet med regeringens uppdrag för 2021–2023. När de satsning
arna successivt fasas ut har högskolan behov av ett höjt takbelopp för att även 
fort sättningsvis kunna svara mot studenternas efterfrågan samt samhällets 
behov av kompetensförsörjning inom bristyrken och livslångt lärande. Antalet 
examenstillstånd på forskarnivå och Högskolan i Borås förmåga att attrahera 
externa forskningsmedel bidrar till utbildningarnas forskningsanknytning 
och en bred och kvalitativ forskningsverksamhet. Detta samtidigt som antalet 
examenstillstånd på forskarnivå och antalet disputationer vid lärosätet visar 
att Högskolan i Borås har kapacitet att bedriva forskarutbildning inom samtliga 
områden och framgångsrikt förvaltat erhållna examenstillstånd. För att fullt ut 
ta tillvara potentialen i högskolans forskningsverksamhet behövs en ökning av 
basanslaget för forskning. 

Högskolan i Borås systematiska utvecklingsarbete innebär att universitets
kvaliteter kontinuerligt utvecklas och tillförs och att lärosätet bidrar till att 
stärka lärosätesstrukturen i Västsverige. För en fortsatt positiv utveckling av 
högskolans utbildning, forskning och samverkan, och för att ge Västsverige  
likvärdiga villkor som övriga storstadsregioner, fortsätter Högskolan i Borås sin 
strävan mot att erhålla status som universitet. Mot denna bakgrund vill  
Högskolan i Borås särskilt betona följande behov 2023–2025:

Ökat utbildningsuppdrag.

 Ökade basanslag till forskning. Kompletta akademiska miljöer är 
en förutsättning för utbildning, forskning och samverkan med det 
omgivande samhället av hög kvalitet. Särskilt viktigt är att säkerställa 
forskning och forskningsanknytning av utbildningar inom bristyrken.

 En ökning av antalet designplatser som högskolan får avräkna till  
150 vilket kräver en höjning av takbeloppet om 10,0 Mkr per år.

 En förstärkning av den konstnärliga forskningen  
med tillhörande infrastruktur.

 För att långsiktigt säkerställa att utbildningen till polis vilar på en  
solid vetenskaplig grund krävs resurser för en utbyggd polisforskning  
(17 500 kronor per helårsstudent). 
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BILAGA TILL PROMEMORIA MED DIREKTIV 
TILL BUDGETUNDERLAG FÖR VERKSAMHET 
VID UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR FÖR 
BUDGETÅREN 2023–2025.

Tabell 1: Total budget2

Total budget (tkr) 2021 2022 2023 2024 2025

Utfall Prognos Ber . Ber . Ber .

Verksamhetens intäkter

Anslag 1 683 621 678 542 667 999 669 000 669 000

Avgifter 3 126 532 164 002 184 500 187 500 190 581

Bidrag 108 526 119 332 130 000 140 000 150 000

Finansiella intäkter 168 200 200 200 200

Summa intäkter 918 847 962 076 982 699 996 700 1 009 781

Verksamhetens kostnader

Personal 585 340 623 900 639 999 648 000 656 581

Lokaler 108 649 111 400 112 000 113 000 113 500

Drift/Övrigt 4 144 580 185 300 197 500 200 000 201 500

Avskrivningar 29 281 31 500 30 000 32 500 35 000

Finansiella kostnader 178 200 200 200 200

Summa kostnader 868 028 952 300 979 699 993 700 1 006 781

Verksamhetsutfall 50 819 9 776 3 000 3 000 3 000

Transfereringar 2 994 3 000 3 000 3 000 3 000

Årets kapitalförändring/Årets resultat 47 825 6 776 0 0 0

Utgående myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring) 115 816 122 592 122 592 122 592 122 592

Utgående oförbrukade bidrag 70 097 75 000 80 000 85 000 90 000

1 Intäkterna av anslag ska motsvara summan av anslag i tabell 2 och 3. 
2 Större förändringar mellan åren vad gäller budgeterade intäkter för avgifter respektive bidrag ska alltid kommenteras.
3   Ökningen av avgiftsintäkterna är kopplad till fortsatt utbyggnad av uppdragsutbildningen till polisman.
4  Ökningen av övriga driftskostnader är kopplade till fortsatt utbyggnad av uppdragsutbildningen till polisman.

BILAGA

Tabell 2: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr) 2021 2022 2023 2024 2025

Utfall Prognos Ber . Ber . Ber .

Verksamhetens intäkter

Takbelopp 1 v 571 955 561 917 562 919 562 919

Beräknad avräkning 2 (A) 578 180 571 955 561 917 562 919 562 919

Särskilda åtaganden (B) 484 505

Anslag (A+B) 578 664 572 460 561 917 562 919 562 919

Avgifter 3 117 964 154 545 175 000 178 000 181 081

Bidrag 16 166 13 020 15 000 15 000 15 000

Finansiella intäkter 168 200 200 200 200

Summa intäkter 4 712 962 740 225 752 117 756 119 759 200

Verksamhetens kostnader

Personal 5 456 827 474 964 477 917 478 419 479 000

Lokaler 92 875 91 832 92 000 93 000 93 500

Drift/Övrigt 6 118 764 149 654 160 000 162 500 164 000

Avskrivningar 23 439 26 575 25 000 26 000 27 500

Finansiella kostnader 169 200 200 200 200

Summa kostnader 692 074 743 225 755 117 760 119 764 200

Årets kapitalförändring/Årets resultat 20 888 -3 000 -3 000 -4 000 -5 000

1 Takbelopp enligt budgetpropositionen för 2022 (prop.2021/22:1) i 2022 års prisnivå 
2  Beräknad avräkning av anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå bland annat med hänsyn till ev. 

utnyttjande av tidigare uppkommet anslagssparande eller överproduktion, samt ev. decemberprestationer. 
3  Ökningen av avgiftsintäkterna är kopplad till fortsatt utbyggnad av uppdragsutbildningen till polisman.
4 Summering av anslag, avgifter, bidrag och finansiella intäkter.
5 Ökningen av personalkostnader är kopplade till fortsatt utbyggnad av uppdragsutbildningen till polisman. 
6 Ökningen av övriga driftskostnader är kopplade till fortsatt utbyggnad av uppdragsutbildningen till polisman.

HÖGSKOLAN I BORÅS – BUDGETUNDERLAG 2023–2025
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Tabell 3: Forskning och utbildning på forskarnivå

Forskning och utbildning på forskarnivå (tkr) 2021 2022 2023 2024 2025

Utfall Prognos Ber . Ber . Ber .

Verksamhetens intäkter

Anslag 1 104 957 106 082 106 082 106 081 106 081

Avgifter 8 568 9 457 9 500 9 500 9 500

Bidrag 92 360 106 312 115 000 125 000 135 000

Finansiella intäkter 0 0

Summa intäkter 205 885 221 851 230 582 240 581 250 581

Verksamhetens kostnader

Personal 128 513 148 936 162 082 169 581 177 581

Lokaler 15 774 19 568 20 000 20 000 20 000

Drift/Övrigt 25 816 35 646 37 500 37 500 37 500

Avskrivningar 5 842 4 925 5 000 6 500 7 500

Finansiella kostnader 9 0 0 0 0

Summa kostnader 175 954 209 075 224 582 233 581 242 581

Årets kapitalförändring/Årets resultat 29 931 12 776 6 000 7 000 8 000

1   Med anslag avses de medel som har anvisats myndigheten i budgetpropositionen för 2022 
(prop.2021/22:1) i 2021 års prisnivå.

BILAGA

Tabell 4: Investeringar i anläggningstillgångar och räntekontokredit

Investeringar i anläggningstillgångar 1 2021 2022 2023 2024 2025

Utfall Prognos Ber . Ber . Ber .

IB lån i Riksgäldskontoret 83 151 78 465 75 984 82 292 88 976

Beräknad nyupplåning 19 107 22 519 36 308 36 684 37 069

– varav investeringar i immateriella anläggningstillgångar

Beräknad amortering 23 793 25 000 30 000 30 000 35 000

UB lån i Riksgäldskontoret 78 465 75 984 82 292 88 976 91 045

Maximalt utnyttjande av låneramen under året

Föreslagen låneram 125 000 115 000 115 000 115 000 125 000

Beräknad ränteutgift 178 200 200 200 200

Ränteantaganden för nyupplåning (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Summa räntor och amorteringar 23 971 25 200 30 200 30 200 35 200

Maximalt utnyttande av räntekontokrediten under året 0 0 0 0 0

Föreslagen räntekontokredit 0 0 0 0 0

1 Enligt definition i 5 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

HÖGSKOLAN I BORÅS – BUDGETUNDERLAG 2023–2025
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Tabell 5: Lokalförsörjning

Redovisning av lokaler (mnkr) 2021 2022 2023 2024 2025

Utfall Prognos Ber . Ber . Ber .

Area, kvm LOA (exkl. student- och gästforskarbostäder

– föregående års utgång 62 014 63 001 65 789 65 789 65 789

– ökning under året 1 987 2 880 0 0 0

– minskning under året 0 92 0 0 0

– vid årets utgång (A) 63 001 65 789 65 789 65 789 65 789

Förbättringsutgift på annans fastighet 1 30 19 24 35 50

– nyinvesteringar 4 3 18 18 18

– avskrivningar 13 14 12 8 3

Lokalhyra (exkl. student- och gästforskarbostäder) (B) 2 95 102 104 106 109

Genomsnittlig hyra (kr/m2 LOA) 3 1 508 1 546 1 581 1 617 1 653

Sammanställning av lokalkostnader (exkl. student-  
och gästforskarbostäder) 4  (C) 121 129 133 135 136

Genomsnittlig lokalkostnad (kr/kvm LOA) 5 1 917 1 958 2 024 2 045 2 065

Lärosätets totala kostnader (D) 868 954 980 994 1 007

Totala externa hyresintäkter 6 0 -1 -1 -1 -1

Justerade totala kostnader (D2) 868 953 979 993 1 006

Lokalkostnadens andel av verksamhetens totala kostnader 14% 14% 14% 14% 14%

Lokalkostnadens andel av justerade totala kostnader 8 14% 14% 14% 14% 14%

1  En redovisning ska lämnas av det totala utgående beloppet enligt balansräkningens balanspost.
  Vidare efterfrågas två specifika särredovisningar, nyinvesteringar och avskrivningar. 
2  Inklusive avtalade ersättningar vid avflyttning före viss tidpunkt, i fall då sådan beräknas ske, samt 

eventuella återställningskostnader vid avflyttning.
3 Beräknas som B/A.
4  Redovisas i enlighet med SUHF:s rekommendationer (REK 2014:1, 2015-10-26, dnr 14/069) om lokal-

kostnader vid universitet och högskolor i den del som avser sammanställning av lokalkostnader, se 
bilaga 2 till rekommendationerna.

5 Beräknas som C/A.
7 Beräknas som C/D.
8 Beräknas som C/D2.
9 Exklusive intäkter från polismyndigheten.

BILAGA

Tabell 6: Avgifter (tkr) 2

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat

2021 116 914 117 505 -591

– varav tjänsteexport

2022 140 000 140 000 0

– varav tjänsteexport

2023 153 000 153 000 0

– varav tjänsteexport

Offentligrättslig verksamhet
Intäkter till  

inkomsttitel1
Intäkter som får 

disponeras Kostnader Resultat
2021 0 491 43 448

2022 0 550 550 0

2023 0 600 600 0

1 Intäkter som inte får disponeras
2 Avgiftsintäkter enligt 4 och 15 §§ avgiftsförordningen(1992:191) ska inte redovisas.

HÖGSKOLAN I BORÅS – BUDGETUNDERLAG 2023–2025
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Verksamhetsinvesteringar

2021 2022 2023 2024 2025

Utfall Prognos Ber . Ber . Ber .

Verksamhetsinvesteringar

Datasystem, rättigheter m.m. 1 718 1 752 1 787 1 823 1 860

Maskiner, inventarier och installationer m.m. 16 360 16 687 17 021 17 361 17 709

Byggnader, mark och annan fast egendom

Övriga verksamhetsinvesteringar 5 143 5 080 20 000 20 000 20 000

Summa verksamhetsinvesteringar 23 221 23 519 38 808 39 184 39 569

Finansiering

Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § kapitalförsörjnings- 
förordningen) 19 107 22 519 36 308 36 684 37 069

Bidrag (2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen) 4 114 1 000 2 500 2 500 2 500

Finansiell leasing (2 kap. 5 § kapitalförsörjnings- 
förordningen)

Summa finansiering 23 221 23 519 38 808 39 184 39 569

Låneram och räntor för verksamhetsinvesteringar

2021 2022 2023 2024 2025

Utfall Prognos Ber . Ber . Ber .

Låneram och räntor för verksamhetsinvesteringar

IB lån i Riksgäldskontoret 83 151 78 465 75 984 82 292 88 976

Nyupplåning (+) 19 107 22 519 36 308 36 684 37 069

Amorteringar (-) 23 793 25 000 30 000 30 000 35 000

UB lån i Riksgäldskontoret 78 465 75 984 82 292 88 976 91 045

Beslutad/föreslagen låneram 125 000 115 000 100 000 100 000 100 000

Ränteutgifter 0 0 0 0 0

Summa amorteringar och ränteutgifter 23 793 25 000 30 000 30 000 35 000

Finansiering av räntor och avskrivningar

1602039 001 Takbelopp 11 288 12 275 16 367 16 367 20 460

1602039 002 Takbelopp RRF 386 420 560 560 699

1602040 001 Basresurs 2 119 2 305 3 073 3 073 3 841

Övrig finansiering 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Summa finansiering 23 793 25 000 30 000 30 000 35 000

BILAGA

PRODUKTION  KOMMUNIKATION, HÖGSKOLAN I  BORÅS

FORMGIVNING  THE COMPADRES

FOTO IDA DANELL,  ANNA SIGGE,  SUSS WILÉN OCH DANIELLA FERRO

TRYCK PR-OFFSET 2022
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