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Högskolan i Borås verkar för framväx-
ten av ett hållbart samhälle, i ekonomisk, 
ekologisk, social och demokratisk mening, 
som baseras på individuellt och kollektivt 
ansvarstagande. Komplexa hållbarhetsfrå-
gor lämpar sig väl för den flervetenskap-
liga ansats som är utmärkande för Hög-
skolan i Borås. 

Högskolan i Borås verksamhetsidé, 
och dess strategier för säkerställande av 
relevans och kvalitet, skapar en bas för att 
attrahera studenter och för att rekrytera 
pedagogiskt skickliga och vetenskapligt 
kompetenta medarbetare. Inom sina styr-
keområden är högskolan ett nationellt le-
dande och internationellt erkänt lärosäte. 
För Högskolan i Borås är det en överord-
nad strategi att etablera och konsolidera 
kompletta miljöer, där ett nära förhållan-
de mellan utbildning och forskning råder. 
Detta innebär att högskolans resurser 
avseende både utbildning och forskning 
har koncentrerats till gemensamma profil-
områden vilket resulterat i att Högskolan i 
Borås  idag har tydliga prioriterade starka 
och uthålliga utbildnings- och forsknings-
miljöer. Innebörden är

•	att	utbildning	av	hög	kvalitet	
bedrivs på alla nivåer inom samtliga 
prioriterade områden,

•	att	professionsorientering,	verk-
samhetsförlagda moment och 

forskningsanknytning präglar 
högskolans programutbildningar,

•	att	forskning	vid	högskolan	känne-
tecknas av vetenskapliga kärn- 
värden och samhällsrelevans,

•	att	flervetenskaplighet	är	ett	
utmärkande drag för prioriterade 
utbildnings- och forsknings- 
områden, 

•	att	strategiska	allianser,	som	utveck-
lar eller kompletterar högskolans 
profil, finns etablerade med andra 
lärosäten i Sverige och internatio-
nellt, samt

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

Genom den medvetna profileringen av 
verksamheten har Högskolan i Borås ut-
vecklat ett antal väl avgränsade nationellt 
och internationellt framstående profilom-
råden. Detta har till dags dato resulterat 
i att Högskolan i Borås erhållit fyra exa-
mensrättigheter på forskarnivå, varav en 
inom det konstnärliga området. Högsko-
lan i Borås är ett av endast tre lärosäten i 
Sverige som har rätt att bedriva konstnär-
lig forskarutbildning. Högskolans många 
masterutbildningar är en utmärkt rekryte-
ringsbas för lärosätets forskarutbildningar.

För att bibehålla och på sikt ytterligare 
förstärka Högskolan i Borås position ska 
lärosätets forskning och utbildning hålla 
fortsatt hög kvalitet samtidigt som ekono-
min är i balans. Högskolan ska positionera 
sig som en partner i Västsverige och vara 
en drivande kraft i samhällsutvecklingen. 
Genom att på regionalt, nationellt och in-
ternationellt plan bygga strategiska allian-
ser med andra lärosäten som kompletterar 
och utvecklar den egna verksamhetsidén 
säkerställer Högskolan i Borås en verksam-
het av fortsatt hög kvalitet. 

Det kvalificerade yrkeslivets verklighe-
ter är mångfacetterade och det är därför 
naturligt att samarbeta över disciplinära 
gränser inom högskolan. Vetenskap för 
profession är också ett uttryck för en 
innovativ högskola. För Högskolan i 
Borås är utgångspunkten för en innova-
tiv miljö förtroende och relationer mellan 
olika aktörer: forskare, studenter, utförare, 
användare och entreprenörer i kombina-
tion med flervetenskaplighet och integra-
tion. Exempel på innovativa miljöer som 
utvecklats är Smart Textiles och Waste 
Recovery. Med dessa som förebild ut-
vecklas ett handelsinstitut (SIIR) och ett 
forskningsprogram med fokus på välfärd, 
innovation och profession (VIP).

1. Verksamhetsidé och strategi
Vetenskap för profession. Högskolan i Borås verksamhetsidé är att bedriva utbildning 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 till-
lämpning av vetenskapliga resultat i arbetslivet. Vår tids stora frågor ställer akademin inför många 
utmaningar och skapar härigenom incitament för innovativt tänkande och vetenskaplig kreativitet.
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En tydlig och profilerad utbildningsstra-
tegi leder till att högskolans utbildningar 
ständigt utvecklas med hög kvalitet i fo-
kus. Utbildningarna koncentreras till i 
huvudsak sex prioriterade områden där 
utbildningsutbudet baseras på treåriga 
programutbildningar på grundläggande 
nivå och påbyggnadsutbildningar om ett 
eller två år på avancerad nivå: 

• Biblioteks-	och	informations-
vetenskap

• Handel	och	IT
• Integrerad	vårdutveckling
• Pedagogiskt	arbete
• Resursåtervinning		och	ingenjörs-

utbildningar 
• Textil	och	mode

Samliga utbildningar utmärks av väl 
utvecklade professionsanknutna moment 
och av anknytning till forskning inom 
respektive fält.  Som ett komplement till 
programutbildningarna finns inom res-
pektive prioriterat område ett utbud av 
fristående kurser främst i form av fortbild-
ning för redan yrkesverksamma. Utbudet 
av fristående kurser medverkar också till 
att högskolan kan möta nya målgrupper 
som inte tidigare sökt sig till högre utbild-
ning. För att underlätta förvärvsarbetan-
des deltagande i kurserna har Högskolan 
i Borås prioriterat fortsatt utveckling av 
kurser med flexibla studieformer. Under 
2011 bestod högskolans totala utbildnings-
utbud av 72 programutbildningar och 269 
fristående kurser. Av samtliga studenter 
läste 80 procent en programutbildning 

2. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

och 85 procent studerade på Högskolan 
i Borås campus.  Noterbart är att merpar-
ten av distansstudenterna vid Högskolan 
i Borås (80 procent) läser inom Biblioteks- 
och	informationsvetenskap	och	Textil	och	
mode, de områden där högskolan har ett 
nationellt ansvar och är nationellt rekry-
terande.  

Högskolan i Borås systematiska pro-
filerings- och kvalitetsarbete har medfört 
att lärosätet etablerat en stark och stabil 
position i det svenska högskolelandskapet. 
Högskoleverkets utvärderingar har visat 
att ämnes- och programutbildningar hål-
ler god kvalitet och att det finns ett antal 
spetsutbildningar vid högskolan. Läro- 
sätets utbildningar är efterfrågade och sök-
trycket ligger stabilt på en hög nivå inom 
samtliga prioriterade områden. Det välut-
vecklade samarbetet med professionerna 
och ett utbud som domineras av program-
utbildningar av hög kvalitet medför att stu-
denterna är attraktiva på arbetsmarknaden 
med en hög anställningsbarhet.  

Ett attraktivt lärosäte
Ovanstående har lett till att utbildnings-
verksamheten vid Högskolan i Borås ut-
vecklats starkt, även under de år då hög-
skolesektorn som helhet kännetecknades 
av en vikande trend gällande efterfrågan 
på högre utbildning, och 2011 utgör inget 
undantag. Den ökade efterfrågan på 
högskolans utbildningar och regeringens 
satsning på tillfälliga platser 2010-2011 har 
resulterat i en fortsatt positiv utveckling 
av högskolans utbildningsverksamhet. 

Högskolan i Borås når takbeloppet och 
redovisar en stabil ekonomisk utveckling, 
placerar sig i topp bland högskolor och 
nya universitet avseende antal examina 
och söktryck till högre utbildning.  Detta 
medför att Högskolan i Borås har svårt att 
inom nuvarande takbelopp fullt ut tillgo-
dose det regionala, nationella och inter-
nationella arbetslivets kompetensbehov, 
inom högskolans prioriterade områden.

I budgetpropositionen för 2012 gör re-
geringen bedömningen att söktrycket kom-
mer att sjunka i takt med minskade årskul-
lar och att dagens totala dimensionering är 
rimlig givet de minskade ungdomskullarna. 
Detta innebär att Högskolan i Borås resur-
ser för utbildning planeras minska under 
perioden 2013–2015 när regeringens sats-
ning på tillfälliga studieplatser upphör 
och omfördelningar genomförs. För att 
anpassa utbildningsvolymen till de nya 
förutsättningarna kommer Högskolan i 
Borås under perioden att tvingas minska 
antagningen till flertalet av högskolans 
utbildningar. 

För Högskolan i Borås påverkas efter-
frågan av det faktum att minskningen av 
ungdomskullarna endast är hälften så stor 
i Västra Götaland som i riket som helhet. 
Samtidigt är andra faktorer än ungdoms-
kullarnas storlek avgörande för antalet 
sökande till högre utbildning. En studie 
visar att vid beaktande av det åldersspann 
som råder vid våra lärosäten idag kommer 
antalet studenter att fortsätta växa fram 
till 2014 och först 2017 vara i nivå med 
2010. 

Utbildning vid Högskolan i Borås utmärks av öppenhet och en internationell miljö. Högskolan i Borås 
är en nationellt profilerad högskola med stark regional förankring. Utöver att förse det regionala arbets-
livet med kvalificerad arbetskraft finns ett antal utbildningar där högskolan är den nationellt ledande 
aktören.



8

högskolan i borås • budgetunderlag 2013–2015

För Högskolan i Borås som är ett regio-
nalt rekryterande lärosäte med stora lärar- 
och vårdutbildningar, som traditionellt 
attraherar något äldre studenter, förväntas 
de minskade ungdomskullarna därmed 
under perioden inte få någon märkbar 
negativ effekt på efterfrågan på utbild-
ning vid högskolan. Den nödvändiga 
anpassningen av utbildningsvolymen kan 
därför leda till att Högskolan i Borås, som 
har en väl avvägd dimensionering mellan 
de prioriterade områdena, får ett ökat 
söktryck och samtidigt nödgas prioritera 
bort utbildningar med högt söktryck och 
kvalitet. Detta kan medföra att lärosätet, 
trots stark efterfrågan och kapacitet, inte 
kan svara mot det regionala och nationella 
behovet av högskoleutbildad arbetskraft 
inom högskolans prioriterade områden. 

Satsning på ingenjörs- och  
sjuksköterskeutbildning
I budgetpropositionen för 2012 identi-
fierade regeringen ett ökat behov av fler 
utbildade inom ingenjörs- och vårdyrkena. 
För att svara mot arbetsmarknadsbehovet 
omfördelade regeringen resurser för en ut-
byggnad av läkar-, tandläkar-, sjuksköter-
ske-	och	civilingenjörsutbildning.	Reger-
ingen avser att i budgetpropositionen för 
2013 återkomma med förslag på hur en yt-
terligare utbyggnad av dessa utbildningar 
ska genomföras. 

Vad gäller satsningen på ingenjörsut-
bildning är det högskolans uppfattning 
att en satsning på enbart civilingenjörer 
inte är tillräcklig för att täcka arbetsmark-
nadens behov av tekniskt utbildad perso-
nal. Flera rapporter har de senaste åren 
pekat på en obalans mellan tillgång och 
efterfrågan på främst högskoleingenjörer. 
För att motsvara det framtida behovet 
av högskoleutbildad arbetskraft behöver 
regeringens satsning därför utökas till att 
inkludera övriga ingenjörsutbildningar.

Det nationella intresset för studier 

inom teknik vid Högskolan i Borås visar 
en stabil ökning. Ökningen har slagit 
igenom inom så gott som alla högsko-
lans tekniska utbildningsområden.  I en 
nationell jämförelse är söktrycket till 
högskoleingenjörsutbildningarna vid 
Högskolan i Borås högre än genomsnittet 
och utbildningarna har befunnits ha hög 
kvalitet i Högskoleverkets utvärderingar. 
Högskolan i Borås erbjuder teknikutbild-
ningar med tydlig samhällsrelevans inom 
nationellt expansiva områden som energi, 
bygg och industriell ekonomi. Högskolan 
i Borås har kapacitet för att utbilda fler 
ingenjörer med tydlig arbetsmarknads-
relevans. 

Inom vårdområdet bedriver Högsko-
lan i Borås sjuk- och specialistsjuksköter-
skeutbildningar. Utbildningarna har ett 
stabilt högt söktryck och har genomgåen-
de fått goda omdömen i Högskoleverkets 
utvärderingar. I dagsläget har Högskolan 
i Borås ett väl fungerande avtalsreglerat 
samarbete med Västra Götalandsregio-
nen där studenterna får de kunskaper och 
färdigheter som krävs för att verka som 
professionella sjuksköterskor. Utifrån 
detta samarbete har sex utbildningsvårds-
avdelningar utvecklats. Avdelningarna ger 
studenten, genom ett speciellt framtaget 
koncept med kvalificerade lärare och 
handledare, ökade möjligheter till reflek-
tion och återkoppling mellan teori och 
praktik i sin utbildning.

Studenternas efterfrågan och en ut-
bildning av hög kvalitet gör att Högsko-
lan i Borås har goda förutsättningar för att 
hantera ett större uppdrag och därigenom 
ta ansvar för utbildning av fler sjuksköter-
skor. Västra Götalandsregionen har som 
sjukvårdshuvudman för avsikt att bereda 
plats för ytterligare verksamhetsförlagda 
utbildningsplatser för studerande från 
Högskolan i Borås.  Högskolan i Borås 
har därmed kapacitet att utbilda fler sjuk-
sköterskor än i dag. 
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För Högskolan i Borås är en överordnad 
strategi att etablera och konsolidera kom-
pletta miljöer där ett nära förhållande 
mellan utbildning och forskning råder. 
Detta innebär att högskolans resurser 
avseende både utbildning och forskning 
har koncentrerats till gemensamma profil-
områden vilket resulterat i att Högskolan i 
Borås idag har ett antal prioriterade starka 
och uthålliga kompletta utbildnings- och 
forskningsmiljöer:  

• Biblioteks-	och	informations- 
vetenskap

• Handel	och	IT
• Integrerad	vårdutveckling
• Pedagogiskt	arbete	
• Resursåtervinning
• Textil	och	mode.

Basen i dessa miljöer är ett antal 
starka flervetenskapliga forskningspro-
gram. Gemensamt för samtliga forsk-
ningsprogram är att de kännetecknas av 
en hög grad av samarbete över discipli-
nära gränser samt att de har ett flerve-
tenskapligt angreppssätt. Ett gränssnitt 
av stor betydelse för Högskolan i Borås 
går mellan vetenskaplig och konstnärlig 
verksamhet. Lärosätet förfogar över mil-
jöer för textil- och modedesign som ger 
unika möjligheter för forskningsinriktat 
konstnärligt utvecklingsarbete. Vid hög-
skolan interageras designutbildning och 
forskning med vetenskapligt grundad 
verksamhet inom områdena textil tek-
nologi och management. F3 – Fashion 
Function Future, kan lyftas fram som ett 
flervetenskapligt program som involverar 

3. Forskning och utbildning på forskarnivå

högskolans	forskare	inom	Textil	och	mode,	
Resursåtervinning	samt	Handel	och	IT.	 
F3 syftar till att utveckla textil- och mode-
näringen för att svara mot den nödvändiga 
omvandlingen till en mer hållbar hante-
ring av världens resurser. I samverkan med 
det textila fältet och globalt verksamma 
mode- och textilföretag med bas i Sverige 
ska F3 bidra till en utveckling mot en mil-
jövänligare framtid.

Forskarutbildning
Högskolan i Borå har till dags dato erhållit 
examensrättigheter på forskarnivå inom 
områdena Biblioteks- och informations-
vetenskap,	Resursåtervinning	samt	Textil	
och	mode.	Inom	området	Textil	och	mode	

erhölls såväl generella som konstnärliga 
examensrättigheter. Högskolan i Borås 
bedriver idag forskarutbildning i egen regi 
inom de områden där examensrättigheter 
erhållits. Genom samarbeten med andra 
lärosäten bedrivs även utbildning på fors-
karnivå inom områden där högskolan 
ännu inte erhållit egna examensrättigheter. 
Omfattningen av högskolans forskarut-
bildning har vuxit och idag deltar fler än 
hundra personer i forskarutbildning. De 
erhållna rättigheterna samt samarbeten  
garanterar kompletta miljöer inom samt-
liga högskolans områden. För att Högsko-
lan i Borås ska kunna bedriva utbildning 
av hög kvalitet på alla nivåer i egen regi 
kommer högskolan att under perioden an-
söka om examensrättigheter på forskarnivå 
inom de områden där högskolan ännu inte 
erhållit rättigheter.

Behov av en kvalitetsbaserad  
resursfördelningsmodell
Det långsiktiga profil- och kvalitetsarbetet 
har bidragit till att Högskolan i Borås re-
dovisar en positiv utveckling av lärosätets 
forskningsverksamhet. Såväl ökade anslag 
som extern finansiering av högskolans 
verksamhet inom området har möjlig-
gjort den utveckling som skett vid lärosätet 
under perioden.  För en fortsatt stabil ut-
veckling i enlighet med Högskolan i Borås 
strategier krävs dock på sikt en resursför-
stärkning för att till fullo ta till vara poten-
tialen i högskolans forskningsverksamhet. 

Högskolan i Borås välkomnar en 
fördelningsmodell avseende resurser till 
forskning som i högre utsträckning än i 

Högskolan i Borås arbetar målmedvetet med profilering av verksamheten och har genom koncentration 
av personella, institutionella och ekonomiska resurser utvecklat ett antal väl avgränsade nationellt och 
internationellt framstående profilområden. 



10

högskolan i borås • budgetunderlag 2013–2015

dagsläget baseras på tydligt utvecklade 
kvalitetskriterier. En sådan modell har 
införts inom utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå. Kvalitetskriterier 
avseende basanslag till forskning behöver 
vidareutvecklas, vilket de svenska statliga 
forskningsfinansiärerna lyfter fram i sitt 
underlag till regeringens arbete med den 
kommande forsknings- och innovations-
propositionen. 

Konstnärlig forskning
Sedan 2010 finns i Sverige konstnärlig 
utbildning på forskarnivå samt möjlighet 
att	utfärda	examina	på	forskarnivå.	Rät-
tigheten att utfärda examina på forskar-
nivå inom det konstnärliga området måste 
ansökas om och beviljas efter prövning av 
Högskoleverket. Detta gäller för både 
högskolor och universitet. Det är bara 
tre lärosäten i Sverige som befunnits ha 
den höga kvalitet inom den konstnärliga 
forskningen och utvecklingsarbetet som 
krävs för att erhålla examensrättigheter 
på forskarnivå; Göteborgs universitet, 
Lunds universitet samt Högskolan i Bor-
ås. För att säkerställa att den konstnärliga 
forskningen i Sverige ska kunna vidareut-
vecklas utifrån egna villkor, angreppssätt 
och metoder är det viktigt att säkerställa 
att de ekonomiska förutsättningarna för 
dessa verksamheter är gynnsamma. Detta 
gäller i synnerhet för Högskolan i Borås 
som har stor potential att utveckla den 
konstnärliga forskningen i Sverige men 
har små möjligheter att genom egna prio-
riteringar inom det statliga forskningsan-
slaget genomföra nödvändiga satsningar. 
Högskolan i Borås har ett ansvar att inte 
bara förvalta, utan också utveckla, en såväl 
nationellt som internationellt stark posi-
tion inom textil- och modedesign.

Fler designplatser på grundnivå  
och avancerad nivå
Högskolans konstnärliga miljö är till delar 
fortfarande under uppbyggnad och måste 

utvecklas både genom nya helårstudie-
platser och genom ytterligare samverkan 
nationellt och internationellt. En sådan 
miljö omfattar nya utbildningar på såväl 
avancerad nivå som forskarnivå vilket 
fordrar att antalet helårstudieplatser som 
högskolan får avräkna inom utbildnings-

området design måste öka. För att säker-
ställa en tillräcklig volym av forskarstu-
derande, inte bara vid Högskolan i Borås 
utan nationellt, krävs att antalet studenter 
på grund- och avancerad nivå ökar, inte 
minst i ljuset av att studenterna är mycket 
efterfrågade på arbetsmarknaden.



11

högskolan i borås • budgetunderlag 2013–2015

Med sin nära koppling till professionerna 
har Högskolan i Borås bred erfarenhet av 
interaktion mellan utbildning, forskning 
och innovation; inte minst inom spets-
program som Smart Textiles och Waste 
Recovery. Inom lärarutbildningen vid 
Högskolan i Borås finns sedan länge ett 
väl utvecklat samarbete med regionens 
kommuner kring såväl professions- som 
verksamhetsutveckling och en mycket 
omfattande uppdragsutbildning. I sam-
arbete med Västra Götalandsregionen har 
högskolan utvecklat sex utbildningsvårds-
avdelningar. Ubildningsvårdsavdelning-
arna underlättar och främjar kontinuerlig 
kompetensöverföring och kunskapsut-
veckling till nytta för verksamheten.

Kunskapsöverföring sker genom hög-
skolans olika in- och utflöden och det är 
viktigt med kontinuitet och systematik i 
omvärldskontakterna. Närhet och flexibi-
litet har identifierats som framgångsfak-
torer för samverkan och samproduktion. 
Inom de kunskapsområden där begreppet 
innovation traditionellt används arbetar 
högskolan med sitt holdingbolag som 
verktyg för att bidra till spridning av 
forskningsresultat och metoder till det 
omgivande samhället. Högskolan arbetar 
också nära andra aktörer i det regionala 
innovationssystemet, som Inkubatorn i 
Borås och Textil & Modefabriken, den 
senare är en modeinkubator som fått 
ett nationellt uppdrag inom sitt område, 
och för studenter det lokala Drivhuset. I 
Västra Götalandsregionen bedrivs sedan 
länge ett samarbete mellan regionen och 

de olika lärosätena inom innovations-
området. Under 2011 har samarbetet fått 
kraft genom etableringen av Innovations-
kontor Väst.

För att Sverige ska kunna möta sam-
hällets framtida kunskapsbehov i såväl 
forskning som utbildning, krävs att ett  
lärosäte nyttjas på ett effektivt sätt och ges 
rimliga förutsättningar för att kunna upp-
nå målen. Finansiering av nyare forskarut-
bildningsmiljöer har goda förutsättningar 
att ge en jämförelsevis stor utväxling av 
statliga anslag, i form av ny forskning. 
Högskolan i Borås anser att det är ange-
läget att regionernas roll i forsknings- och 
innovationspolitiken tydliggörs. Där  
naturliga förutsättningar finns i form av 
till exempel näringshistoriska faktum, 
bör möjligheten att skapa kunskapsklus-
ter genom sammanförande av akademins, 
näringslivets och den regionala, politiska 
nivåns kapaciteter göras till en viktig del 
av innovationspolitiken. 

Högskolan i Borås befinner sig i en 
av landets mest dynamiska regioner som 
tydligt prioriterar regional tillväxt och 
innovationsutveckling. I Borås skapas en 
Science	Park,	ett	centrum	för	vetenskap,	
innovation, kultur och affärsverksamhet, 
där textil verksamhet inom akademin, i 
näringslivet och vid kulturinstitutioner 
står i fokus. I bred samverkan mellan hög-
skolan, staden och övriga aktörer inom 
innovationssystemet i regionen etableras, i 
anslutning till Högskolan i Borås samlade 
citycampus, i stadsdelen Simonsland ytor 
för dialog och samverkan varigenom kun-

skapstriangeln tar fysisk form. Verksamhe-
ten inom centrumet tar sin utgångspunkt 
i Högskolan i Borås prioriterade områden, 
som har en stark och naturlig förankring i 
den näringslivsstruktur av små och medel-
stora företag som utmärker regionen. I 
mötet mellan konst, design och teknik ge-
nereras idéer som främjar innovation som 
i kommande processer kan utvecklas till 
affärsmöjligheter. 

Ett föränderligt högskolelandskap 
Högskolan i Borås ska, utifrån den po-
sition lärosätet har idag, vara aktiv och 
offensiv i förändringen av strukturen 
för högre utbildning och forskning. Vi 
vill bygga vidare på den gynnsamma 
utveckling vi har och är beredda att ta 
ett regionalt ansvar för att skapa en mer 
effektiv och långsiktigt hållbar struktur 
i Västsverige. Det behövs i regionen ett 
lärosäte som kompletterar universiteten 
i Göteborg. Ett sådant universitet ska ha 
en tillämpningsorienterad inriktning och 
i uppbyggnaden baseras på de framgångs-
rika profiler som utvecklats och etablerats 
inom de befintliga högskolorna. Det ska 
vara ett profilerat lärosäte med en stark 
bas som erbjuder regionalt rekryterande 
utbildningar av hög kvalitet och samti-
digt utvecklar och erbjuder utbildningar 
på avancerad nivå för en nationell och in-
ternationell målgrupp. Forskningen ska 
inom de utvalda områdena vara nationellt 
ledande och internationellt erkänd. 

En sådan utveckling stöds av att Hög-
skolan i Borås tilldelas generella examens-

4. En regional aktör av nationellt intresse
Innovation och samverkan. Högskolan i Borås har väl etablerade samarbeten med näringsliv, offentlig 
verksamhet och kulturliv, och strukturer som i jämförelse med många andra lärosäten är mer öppna för 
okonventionella lösningar. Högskolan i Borås har utvecklat arbetssätt och system för att ta tillvara den 
kunskap som utvecklas inom ramen för utbildning och forskning för tillämpning i industrin och andra 
samhällsfunktioner. 
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rättigheter och universitetsstatus. Med 
den förutsättningen kan sedan ett starkt 
universitet byggas upp baserat på sam-
manslagningar, omfördelningar av resur-
ser och omlokalisering av verksamheter 
inom regionen. De befintliga utbildnings- 
och forskningsmiljöerna vid högskolorna 
i regionen skulle därigenom stärkas. Den 
skisserade utvecklingen förutsätter en 
ökad resurstilldelning till forskning och 
den underlättas av ett starkt regionalt stöd. 
Västra Götalandsregionen kan genom 
ett aktivt engagemang få en avgörande 
betydelse för etableringen av det tredje 
universitetet i regionen. En förändring 
som skulle innebära ett stärkt Västsverige. 
En utveckling som skulle vara synnerligen 
ändamålsenlig ur ett regionalt perspektiv, 
men främst ur perspektivet att nationellt 
tillhandahålla utbildning och forskning av 
hög kvalitet.

Ett led i utvecklingen av utbildnings- 
och forskningsmiljön är också att etablera 
strategiska allianser med lärosäten med 
profiler som innebär att den samlade 
miljön stärks. Dessa lärosäten kan finnas 
i vår närmaste omvärld, men kan också 
omfatta utbildnings- och forskningsmil-
jöer i andra delar av landet eller utanför 
landets gränser. 
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5. Prioriteringar 2013–2015
Högskolan i Borås har idag en tydlig position i det svenska högskolelandskapet. En utveckling mot eta-
blering av ett komplett lärosäte innefattar fortsatt profilering av utbildning och forskning samt etablering 
av strategiska allianser med andra lärosäten. För den kommande treårsperioden är det särskilt angeläget 
att ökade resurser tillförs för finansiering av ingenjörs- och vårdutbildningar samt konstnärlig forskning.

Ökad omfattning på utbildning  
inom ingenjörs- och vårdområdet 

Högskolan i Borås har kapacitet att bedri-
va utbildning utöver givna planeringsför-
utsättningar och tilldelat takbelopp. Ett 
fortsatt högt söktryck till utbildningar 
inom områden där det råder brist på 
kvalificerad högskoleutbildad arbetskraft 
innebär att Högskolan i Borås har kapa-
citet och beredskap att under 2013–2015 
bedriva utbildning utöver de givna plane-
ringsförutsättningarna. Detta gäller fram-
förallt utbildning inom teknik- och vård-
området. Med bibehållen hög kvalitet kan 
ytterligare minst 200 helårsstudieplatser 
genomföras inom teknikområdet, och 
minst 50 inom vård. Högskolan i Borås 
utbildningsstrategi och genomförda pro-
filering innebär att lärosätet, med bibe-
hållen hög kvalitet, inte kan genomföra 
dessa satsningar inom ramen för ett oför-
ändrat takbelopp utan att tvingas minska 
omfattningen på nationellt efterfrågade 
utbildningar. 

Medel till konstnärlig forskning  
(12 Mkr/år) 

Högskolan i Borås är ett av endast tre 
svenska lärosäten med rättigheter att ut-
färda examina på forskarnivå inom det 
konstnärliga området. För att säkerställa 
att den konstnärliga forskningen i Sve-
rige ska kunna vidareutvecklas utifrån 
egna villkor, angreppssätt och metoder 
är det viktigt att säkerställa att de ekono-
miska förutsättningarna för högskolans 
konstnärliga forskning är gynnsam. En 
resursförstärkning av konstnärlig forsk-
ning skulle ge Högskolan i Borås goda 
förutsättningar att ytterligare utveckla sin 
position som nationellt centrum för forsk-
ning och utbildning inom textil och mode. 
Högskolans konstnärliga miljö är till delar 
fortfarande under uppbyggnad och måste 
utvecklas genom nya utbildningar på såväl 
avancerad nivå som forskarnivå. För att 
säkra kompetensförsörjningen inom det 
konstnärliga området fordras att antalet 
platser som högskolan får avräkna inom 
utbildningsområdet design ökar till 120 
helårsstudieplatser.
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tabell 1: total budget 

Total budget
(tkr)

2011 2012 2013 2014 2015

utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

Verksamhetens intäkter

Anslag 491 731 484 035 465 287 467 415 463 172

Avgifter 43 918 41 041 40 000 40 000 40 000

Bidrag 1 52 136 61 559 70 000 80 000 90 000

Finansiella intäkter 2 748 2 500 2 500 2 500 2 500

Summa intäkter 590 533 589 135 577 787 589 915 595 672

 
Verksamhetens kostnader

Personal -393 617 -405 423 -393 200 -390 000 -390 000

Lokaler -78 201 -79 850 -80 000 -80 000 -80 000

Drift/Övrigt -107 881 -110 729 -100 000 -100 000 -100 000

Avskrivningar -17 140 -22 633 -22 500 -22 500 -22 500

Finansiella kostnader -1 027 -800 -800 -900 -1 000

Summa kostnader -597 866 -619 435 -596 500 -593 400 -593 500

Årets kapitalförändring/ Årets resultat 2 -7 333 -30 300 -18 713 -3 485 2 172

utgående myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring) 89 148 58 848 40 135 36 650 38 822

1 ökningen av bidrag är hänförbar till de satsningar som Högskolan i Borås genomför under perioden 2011–2013.  
skulle satsningarna inte resultera i ökade bidragsintäkter kommer det att innebära en minskning av personalkostnaderna  
för att säkerställa en ekonomi i balans.
2 De stora underskotten 2012 och 2013 beror på de satsningar finansierade med myndighetskapital som styrelsen  
beslutat genomföra för att säkerställa en fortsatt hög kvalitet i utbildning och forskning.

Bilaga till direktiv till budgetunderlag för 
verksamhet vid universitet och högskolor
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tabell 2: utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr) 2011 2012 2013 2014 2015

utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

Verksamhetens intäkter

Takbelopp 1 439 879 430 688 411 940 414 141 409 898

Beräknad avräkning 2 (A) 439 879 430 688 411 940 414 141 409 898

Särskilda åtaganden (B) – – – – –

Anslag (A+B) 439 879 430 688 411 940 414 141 409 898

Avgifter 32 256 31 388 30 000 30 000 30 000

Bidrag 13 946 14 961 15 000 15 000 15 000

Finansiella intäkter 2 312 2 500 2 500 2 500 2 500

Summa intäkter 488 393 479 537 459 440 461 641 457 398

 
Verksamhetens kostnader

Personal 3 -286 782 -293 464 -285 000 -280 000 -275 000

Lokaler -66 928 -64 998 -65 000 -65 000 -65 000

Drift/Övrigt -82 666 -81 952 -75 000 -75 000 -75 000

Avskrivningar -13 166 -17 260 -17 500 -17 500 -17 500

Finansiella kostnader -904 -800 -800 -900 -1 000

Summa kostnader -450 446 -458 474 -443 300 -438 400 -433 500

Årets kapitalförändring/ Årets resultat 37 947 21 063 16 140 23 241 23 898

1 Takbelopp enligt budgetpropositionen för 2012 i 2012 års prisnivå.
2 Beräknad avräkning av anslag för grundutbildning bland annat med hänsyn till ev. utnyttjande av tidigare 
uppkommet anslagssparande eller överproduktion, samt ev. decemberprestationer. 
3 Minskningen av perosnalkostnader under perioden beror på de satsningar högskolan genomför  under 2011–2012 
för att säkerställa en utbildning av fortsatt hög kvalitet upphör från och med 2013 samt konsekvenserna av en minskad  
utbildningsvolym  till följd av regeringens minskade uppdrag
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tabell 3: Forskning och utbildning på Forskarnivå

Forskning och utbildning på forskarnivå (tkr) 2011 2012 2013 2014 2015

utfall prognos Ber. Ber. Ber.

Verksamhetens intäkter

Anslag 1 51 852 53 347 53 347 53 274 53 274

Avgifter 11 662 9 653 10 000 10 000 10 000

Bidrag 2 38 190 46 598 55 000 65 000 75 000

Finansiella intäkter 436 0 0 0 0

Summa intäkter 102 140 109 598 118 347 128 274 138 274

 
Verksamhetens kostnader

Personal -106 835 -111 959 -108 200 -110 000 -115 000

Lokaler -11 273 -14 852 -15 000 -15 000 -15 000

Drift/Övrigt -25 215 -28 777 -25 000 -25 000 -25 000

Avskrivningar -3 974 -5 373 -5 000 -5 000 -5 000

Finansiella kostnader -123 0 0 0 0

Summa kostnader -147 420 -160 961 -153 200 -155 000 -160 000

Årets kapitalförändring/ Årets resultat -45 280 -51 363 -34 853 -26 726 -21 726

1 Med anslag avses de medel som har anvisats myndigheten i budgetpropositionen för 2012 i 2012 års prisnivå. 
2 ökningen av bidrag är hänförbar till de satsningar som Högskolan i Borås genomför under perioden 201–-2013. 
skulle satsningarna inte resultera i ökade bidragsintäkter kommer det att innebära en minskning av personalkostnaderna.
för att säkerställa en ekonomi i balans.
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tabell 4: investeringar i anläggningstillgångar

Investeringar i anläggningstillgångar1 2011 2012 2013 2014 2015

utfall prognos Ber. Ber. Ber.

IB lån i Riksgäldskontoret 41 189 39 903 41 770 49 270 46 770

Beräknad nyupplåning 15 593 24 500 30 000 20 000 20 000

 varav investeringar i immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0

Beräknad amortering 16 879 22 633 22 500 22 500 22 500

UB lån i Riksgäldkontoret 39 903 41 770 49 270 46 770 44 270

Föreslagen låneram 2 48 000 60 000 60 000 60 000 60 000

Beräknad ränteutgift 718 800 800 900 1 000

Ränteantaganden för nyupplåning (%) 2,0 % 3,0 % 3,5 % 3,5 % 3,5 %

Summa räntor och amorteringar 40 621 42 570 50 070 47 670 45 270

1 Enligt definition i 5 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.
2 större förändringar ska kommenteras.
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tabell 5: lokalFörsörjning

Redovisning av lokaler (mnkr) 2011 2012 2013 2014 2015

utfall prognos Ber. Ber. Ber.

area, kvm loa, utifrån lokalförsörjningsplanen

– föregående års utgång 52 402 51 058 51 058 51 601 51 601

– ökning under året 543 1 000

– minskning under året 1 344

– vid årets utgång (A) 51 058 51 058 51 601 51 601 52 601

Förbättringsutgift på annans fastighet 1 23,7 32,2 33,9 26,1 19,8

– nyinvesteringar 13,8 17,5 13,0 4,0 4,0

– avskrivningar 5,9 9 11,3 11,8 10,3

total årshyra enligt hyresavtal, utifrån lokalförsörjningsplan (b) 2 69,9 69,8 69,8 69,8 69,8

genomsnittlig hyra (kr/m2 loa) 3 1 369 1 367 1 353 1 353 1 327

lokalkostnader (c) 78,2 79,8 80,0 80,0 80,0

genomsnittlig lokalkostnad (kr/kvm loa) 4 1 532 1 564 1 550 1 550 1 521

lokalkostnadens andel av verksamhetens totala kostnader 13,1% 12,9% 13,4% 13,5% 13,5%

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 återställnings- 
   kostnader vid avflyttning.
3 Beräknas som B/a.
4 Beräknas som C/a.

tabell 6: avgiFter

Avgifter (tkr) 2011
utfall

2012
prognos

2103
Ber.

2014
Ber.

Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader

Uppdragsverksamhet 27 466 19 880 29 000 29 000 29 500 29 500 30 000 30 000

varav tjänsteexport 0 0 0 0 0 0 0 0

Offentligrättslig verksamhet 390 711 400 700 400 700 400 700

produktion: Högskolan i Borås grafisk form: Mats Palmquist Foto: anna sigge, Jerker andersson m.fl. tryck: responstryck aB Februari 2012
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