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Vår tids stora frågor ställer akademin in-
för många utmaningar och skapar härige-
nom incitament för innovativt tänkande 
och vetenskaplig kreativitet. Högskolan i 
Borås verkar för framväxten av ett hållbart 
samhälle, i ekonomisk, ekologisk, social 
och demokratisk mening, som baseras 
på individuellt och kollektivt ansvars- 
tagande. Den flervetenskapliga ansats 
som är utmärkande för Högskolan i Borås 
lämpar sig väl för dagens komplexa håll-
barhetsfrågor. 

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 prio-
riterade områden är högskolan nationellt 
ledande och internationellt erkänd. För 
Högskolan i Borås är det en överordnad 
strategi att etablera och konsolidera kom-
pletta miljöer, där det råder ett nära för-
hållande mellan utbildning och forskning. 
Detta innebär att högskolans resurser av-
seende både utbildning och forskning har 
koncentrerats till gemensamma områden, 
vilket resulterat i att Högskolan i Borås 
idag har prioriterade starka och uthålliga 
utbildnings- och forskningsmiljöer. Inne-
börden är

•  att utbildning av hög kvalitet bedrivs 
på alla nivåer inom samtliga priorite-
rade områden,

•  att professionsorientering, verksam-
hetsförlagda moment och forsknings- 
anknytning präglar högskolans pro-
gramutbildningar, 

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

•  att flervetenskaplighet är ett utmär-
kande drag för prioriterade utbild-
nings- och forskningsområden,

•  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 områden. 
Detta har till dags dato resulterat i att 
Högskolan i Borås erhållit fyra examens-
rättigheter på forskarutbildningsnivå, 
varav en inom det konstnärliga området. 
Högskolan i Borås är ett av endast tre läro- 
säten i Sverige som har rätt att utfärda 
konstnärlig examen på forskarnivå. Hög-
skolans många utbildningar på avance-
rad nivå är rekryteringsbas för lärosätets 
forskarutbildningar. För att bibehålla och 
på sikt ytterligare förstärka Högskolan i 
Borås position ska lärosätets forskning 
och utbildning hålla fortsatt hög kvalitet 
med en uttalad avsikt att öka forsknings-
verksamheten. 

Genom att positionera sig som en 
partner i Västsverige bidrar Högskolan i 
Borås till att vara en drivande kraft i sam-

hällsutvecklingen. Vetenskap för profes- 
sion är ett uttryck för en innovativ högsko-
la. För Högskolan i Borås är utgångspunk-
ten för en innovativ miljö förtroende och 
relationer mellan olika aktörer: forskare, 
studenter, användare och entreprenörer, 
i kombination med flervetenskaplighet 
och integration. Exempel på innovativa 
miljöer som utvecklats är Smart Textiles 
och Waste Recovery. 

Nytt universitet i Västsverige
Högskolan i Borås ska, utifrån den posi-
tion lärosätet har idag, vara aktiv och 
offensiv i förändringen av strukturen för 
högre utbildning och forskning. Vi vill 
bygga vidare på den gynnsamma utveck-
ling vi har och är beredda att ta ansvar för 
att skapa en mer effektiv och långsiktigt 
hållbar lärosätesstruktur i Västsverige. I 
regionen behövs ytterligare ett universi-
tet som kompletterar universiteten i Gö-
teborg. Ett sådant västsvenskt universitet 
ska ha en tillämpningsorienterad inrikt-
ning och i uppbyggnaden baseras på de 
framgångsrika profiler som utvecklats 
och etablerats inom de befintliga högsko-
lorna. Det ska vara ett profilerat lärosäte 
med en stark bas, som erbjuder regionalt 
rekryterande utbildningar av hög kvalitet 
och samtidigt utvecklar och erbjuder ut-
bildningar på avancerad nivå för en natio-
nell och internationell målgrupp. Genom 
att tilldela ett sådant universitet generella 
och konstnärliga examensrättigheter och 
universitetsstatus, skapas förutsättningar 
att bygga ett nytt starkt och långsiktigt 
hållbart västsvenskt universitet, baserat 

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. 



6

högskolan i borås • budgetunderlag 2014–2016

på sammanslagningar, omfördelningar 
av resurser och omlokalisering av verksam-
heter inom regionen. Ett led i utveckling-
en av utbildnings- och forskningsmiljön 
är också att etablera strategiska allianser 
med lärosäten med profiler som innebär 
att den samlade miljön stärks. Dessa läro-
säten kan finnas i vår närmaste omvärld, 
men kan också omfatta utbildnings- och 
forskningsmiljöer i andra delar av landet 
eller utanför landets gränser.
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En tydlig och profilerad utbildnings- 
strategi leder till att högskolans utbildning-
ar ständigt utvecklas med hög kvalitet i  
fokus. 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
•  Hållbar vårdutveckling
•  Pedagogiskt arbete
•  Resursåtervinning och ingenjörs-

utbildningar
•  Textil och mode

Samtliga utbildningar utmärks av väl 
utvecklade professionsanknutna moment 
och av anknytning till forskning inom 
respektive fält. Som ett komplement 
till programutbildningarna finns inom 
respektive prioriterat område ett utbud 
av fristående kurser, främst i form av 
fortbildning för redan yrkesverksamma. 
Högskolan i Borås systematiska profile-
rings- och kvalitetsarbete har resulterat i 
att lärosätet har en stark och stabil posi-
tion i det svenska högskolelandskapet. De 
nationella utbildningsutvärderingarna 
har visat att ämnes- och programutbild-
ningar håller god kvalitet och att det finns 
ett antal spetsutbildningar vid högskolan. 
Lärosätets utbildningar är efterfrågade 
och söktrycket ligger stabilt på en hög 
nivå inom samtliga prioriterade områden. 

2. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Det välutvecklade samarbetet med profes-
sionerna och ett utbud som domineras av 
programutbildningar av hög kvalitet med-
för att studenterna är attraktiva på arbets-
marknaden, med en god anställnings- och 
användbarhet. 

Ovanstående har lett till att utbild-
ningsverksamheten vid Högskolan i 
Borås utvecklats starkt, även under de år 
då högskolesektorn som helhet känne-
tecknades av en vikande trend gällande 
efterfrågan på högre utbildning, och 2012 
utgör inget undantag. I enlighet med 
Högskolan i Borås långsiktiga planering 
minskade antalet studenter under 2012 till 
följd av att regeringens satsning på tillfäl-
liga platser 2010–2011 upphörde. För att 
anpassa utbildningsverksamheten till 
mindre omfattande uppdrag och mins-
kade resurser prioriterade Högskolan i 
Borås programutbildningar och mins-
kade utbudet av fristående kurser. 

Under 2012 bestod högskolans totala 
utbildningsutbud av 73 programutbild-
ningar och 177 fristående kurser. I jämfö-
relse med föregående år är det en marginell 
ökning av antalet program, men en minsk-
ning av antalet fristående kurser med 92 
(34 procent). Av samtliga studenter läste 
84 procent en programutbildning och 89 
procent studerade på Högskolan i Borås 
campus. Noterbart är att merparten av dis-
tansstudenterna vid Högskolan i Borås (75 
procent) läser inom Biblioteks- och infor-
mationsvetenskap och Textil och mode, de 
områden där högskolan har ett nationellt 
ansvar och är nationellt rekryterande. 

Ett attraktivt lärosäte
Den positiva utvecklingen av utbildnings-
verksamheten har medfört att Högskolan 
i Borås placerar sig i topp fem bland hög-
skolor och universitet avseende söktryck 
till höstterminens utbildningar 2012 1. 
Detta medför att Högskolan i Borås når 
takbeloppet och redovisar en fortsatt 
stabil ekonomisk utveckling under 2012. 
Det starka söktrycket i kombination med 
anpassningen av utbildningsverksam-
heten resulterar i att Högskolan i Borås 
beräknar att nå takbeloppet under hela 
perioden 2014–2016. Anpassningen av 
utbildningsutbudet medför dock att 
Högskolan i Borås, trots stark efterfrå-
gan och nuvarande kapacitet, har svårt 
att inom nuvarande takbelopp fullt ut 
tillgodose arbetslivets kompetensbehov 
inom ett flertal bristyrken som exempel-
vis ingenjörer, förskollärare, lärare och 
sjuksköterskor. Studenternas efterfrågan 
och en utbildning av hög kvalitet gör att 
Högskolan i Borås har såväl kapacitet som 
beredskap att utöver de planeringsförut-
sättningar som gavs i Högskolan i Borås 
regleringsbrev för 2013 åta sig ett utökat 
utbildningsuppdrag under perioden 
2014–2016. Eftersom Högskolan i Borås 
genom regeringens omfördelningar er-
hållit ett utökat uppdrag inom ingenjörs-,  
lärar- och sjuksköterskeutbildningarna, 
vilket minskar högskolans flexibilitet till 
interna omfördelningar, förutsätter ett 

Utbildning vid Högskolan i Borås präglas 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. 

1  Högskoleverket, Sökande och antagna till högskoleutbild-
ning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2012, 
Statiska meddelande uf 46 sm 1201.
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uppdrag utöver nuvarande planeringsför-
utsättningar ett utökat takbelopp. 

Ingenjörs- och sjuksköterske- 
utbildning
För att svara mot arbetsmarknadsbehovet 
inom ingenjörs- och vårdyrkena omförde-
lade regeringen i budgetpropositionen för 
2013 resurser för en utbyggnad av läkar-, 
tandläkar-, sjuksköterske- och ingen-
jörsutbildningarna. Högskolan i Borås 
tilldelades i regleringsbrevet 2013 ny-
börjarplatser på högskoleingenjörs- och 
sjuksköterskeutbildningen. För utbygg-
naden av högskoleingenjörsutbildningen 
erhöll Högskolan i Borås utökade resurser, 
medan finansieringen av platserna på sjuk-
sköterskeutbildningarna ska ske genom 
interna omprioriteringar vid Högskolan 
i Borås.

 Högskolan i Borås erbjuder teknik-
utbildningar med tydlig samhällsrelevans 
inom nationellt expansiva områden som 
energi- och byggteknik samt industriell 
ekonomi. I likhet med den nationella 
trenden fortsatte intresset för studier 
inom teknik vid Högskolan i Borås att 
öka under 2012. Ökningen har slagit ige-
nom inom så gott som alla högskolans 
tekniska utbildningsområden. Under 
förutsättning att Högskolan i Borås er-
håller ett utökat takbelopp planeras för 
en magisterutbildning i hållbar stadsut-
veckling, motsvarande 30 helårsstuden-

ter inom teknikområdet. Utöver dessa 30 
platser har Högskolan i Borås en vilja och 
kapacitet att utbilda fler ingenjörer med 
tydlig arbetsmarknadsrelevans och hög 
anställningsbarhet. 

Inom vårdområdet bedriver Hög-
skolan i Borås sjuk- och specialistsjuk-
sköterskeutbildningar. Utbildningarna 
har ett stabilt högt söktryck och har ge-
nomgående fått goda omdömen i Hög-
skoleverkets utvärderingar. Under hösten 
2011 arbetade Högskolan i Borås med att 
anpassa högskolans utbildningsutbud  
utifrån givna förutsättningar och takbe-
lopp. I den processen planerades för en 
minskad volym på sjuksköterskeutbild-
ningen. Efter diskussioner med Utbild-
ningsdepartementet om behovet av att 
öka antalet platser inom sjuksköterske-
utbildningen tog Högskolan i Borås be-
slutet att öka antalet nybörjarstudenter i 
sjuksköterskeutbildningen med 50 platser. 
För att högskolan och vårdverksamheter-
na skulle klara ett ökat antal studenter på 
sjuksköterskeutbildningen ökades intaget 
redan hösten 2012 med 30 nybörjarplatser. 
Under 2013 avser högskolan att öka med 
ytterligare 20 nybörjarplatser. Utöver de 
tilldelade platserna ställer sig Högskolan 
i Borås positiv till att, utifrån nuvarande 
planeringsförutsättningar och ett utökat 
takbelopp, åta sig ett utökat uppdrag och 
därigenom ta ansvar för utbildning av fler 
sjuksköterskor. 
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För Högskolan i Borås är det en överord-
nad strategi att etablera och konsolidera 
kompletta miljöer där det råder ett nära 
förhållande mellan utbildning och forsk-
ning. Detta innebär att högskolans resur-
ser avseende både utbildning och forsk-
ning har koncentrerats till gemensamma 
områden, vilket resulterat i att Högskolan 
i Borås idag har ett antal prioriterade star-
ka och uthålliga utbildnings- och forsk-
ningsmiljöer: 

•  Biblioteks- och informations- 
vetenskap

•  Handel och IT
•  Hållbar vårdutveckling
•  Pedagogiskt arbete
•  Resursåtervinning
•  Textil och mode

Basen i dessa miljöer är starka flerveten- 
skapliga forskningsprogram som kän-
netecknas av en hög grad av samarbete 
över disciplinära gränser samt 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 tekno-
logi och textil management. F:3 – Fashion  
Function Future kan lyftas fram som ett 
flervetenskapligt forskningsprogram 
som involverar högskolans forskare inom 
Textil och mode, Resursåtervinning och 

3. Forskning och utbildning på forskarnivå

Handel och IT. F:3 syftar till att utveckla 
textil- och modenäringen så att den svarar 
mot den nödvändiga omvandlingen till en 
mer hållbar hantering av världens resur-
ser. I samverkan med det textila fältet och 
globalt verksamma mode- och textilföre-
tag med bas i Sverige ska F:3 bidra till en 
utveckling mot en miljövänligare framtid.

Forskarutbildning
Ovanstående har till dags dato resulterat 
i att Högskolan i Borås erhållit examens-
rättigheter på forskarnivå inom områ-
dena Biblioteks- och informationsveten-
skap, 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 samtliga de områden där exa-
mensrättigheter erhållits. Genom sam-
arbeten med andra lärosäten bedrivs även 
utbildning på forskarnivå inom områden 
där högskolan ännu inte erhållit examens-
rättigheter. Omfattningen av högskolans 
forskarutbildning har vuxit och idag 
deltar 126 personer i forskarutbildning. 
De erhållna rättigheterna samt nämnda 
samarbeten förstärker förutsättningarna 
för kompletta miljöer inom högskolans 
samtliga prioriterade områden. Med de 
erhållna forskarutbildningsrättigheterna 
som bas fortsätter Högskolan i Borås att 
utveckla sin forskningsverksamhet.

Strategiskt forskningssamarbete
En gynnsam utveckling av Västsverige 
är en nationell angelägenhet. Regionen 

står inför stora utmaningar som följd av 
förändringar inom tillverkningsindustrin 
och behov av ett mer kunskapsintensivt 
näringsliv. I likhet med landet i övrigt 
måste också en anpassning ske till ökade 
krav och behov inom offentlig sektor.  
I Västra Götalandsregionens vision 
framhålls att en av de långsiktigt vikti-
gaste frågorna för en gynnsam regional 
utveckling är en hög nivå på utbildning 
och forskning. Högskolorna i Västsverige 
är centrala aktörer i en nödvändig omställ-
ning av arbetsmarknaden och bör ges en 
nyckelroll i förändringsprocessen.

Högskolan i Borås bedriver tillsam-
mans med Högskolan i Skövde ett stra-
tegiskt forskningssamarbete. Samarbe-
tet finansieras förutom av högskolorna 
också av Västra Götalandsregionen. Fyra 
gemensamma styrkeområden, där hög-
skolorna tillsammans har en nationellt 
ledande roll med internationell potential, 
har prioriterats:

•  Design, textil och hållbar utveckling
•  Framtida företagande och nya  

affärsmodeller
•  Informations- och kommunika-

tionsteknik
•  Vård och välbefinnande

Det strategiska forskningssamarbetet 
förväntas kunna attrahera fler lärosäten 
och utgöra en grund för ett framtida nytt 
universitet i Västsverige.

Konstnärlig forskning
Sedan 2010 finns i Sverige konstnärlig 
utbildning på forskarnivå samt möjlig-

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 
ledande och internationellt framstående områden. 
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het att utfärda konstnärlig examen på 
forskarnivå. Rättigheten att utfärda exa-
men på forskarutbildningsnivå inom det 
konstnärliga området måste ansökas om 
och beviljas efter prövning av Universi-
tetskanslerämbetet. 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 Borås.  
För att säkerställa att den konstnärliga 
forskningen i Sverige ska kunna vidare- 
utvecklas utifrån egna villkor, angrepps-
sätt och metoder är det viktigt att säker-
ställa att de ekonomiska förutsättningarna 
för dessa verksamheter är gynnsamma. 
Detta gäller i synnerhet för Högskolan i 
Borås som inom sin profil har stor poten-
tial att utveckla den konstnärliga forsk-
ningen i Sverige, men har små möjlighe-
ter att genom egna omprioriteringar inom 
det statliga forskningsanslaget genomföra 
nödvändiga satsningar. Högskolan i Borås 
har ett ansvar att inte bara förvalta, utan 
också utveckla, en internationellt stark 
position inom textil- och modedesign. 
Därför välkomnar Högskolan i Borås 
den satsning som regeringen gjort på 
konstnärlig forskning i Sverige med beto-
ning på konstnärliga högskolor i Stock-
holm, men vill särskilt betona vikten av 
att denna satsning måste utökas för att 
säkerställa en gynnsam utveckling av den 
konstnärliga forskningen också på övriga 
berörda lärosäten i landet.

Fler designplatser på grundnivå och 
avancerad nivå
För att säkerställa en tillräcklig volym av 
forskarstuderande, inte bara vid Hög-
skolan i Borås utan även nationellt, krävs 
att antalet studenter på grund- och avan-
cerad nivå ökar, inte minst i ljuset av att 
studenterna är mycket efterfrågade på 

arbetsmarknaden. Högskolans konst-
närliga miljö är till delar fortfarande 
under uppbyggnad och måste utvecklas 
både genom nya helårstudieplatser och 
genom ytterligare samverkan nationellt 
och internationellt. En sådan miljö om-
fattar nya utbildningar på såväl avancerad 
nivå som forskarnivå, vilket fordrar att 

antalet helårstudieplatser som högskolan 
får avräkna inom utbildningsområdet 
design måste öka. En ökning till 120 hel-
årsstudieplatser inom området design är 
ett absolut minimikrav. En sådan ökning 
kan inte långsiktigt finansieras genom 
interna omfördelningar utan kräver ett 
utökat takbelopp för Högskolan i Borås. 
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Med sin nära koppling till professionerna 
har Högskolan i Borås bred erfarenhet 
av interaktion mellan utbildning, forsk-
ning och innovation; inte minst inom 
forskningsprogram som Smart Textiles 
och Waste Recovery. Inom lärarutbild-
ningen vid Högskolan i Borås finns sedan 
länge ett väl utvecklat samarbete med 
regionens kommuner kring såväl profes-
sions- som verksamhetsutveckling och en 
mycket omfattande uppdragsutbildning. I 
samarbete med Västra Götalandsregionen  
har högskolan inom vårdområdet utveck-
lat sex utbildningsvårdavdelningar som 
underlättar och främjar kontinuerlig kom-
petensöverföring och kunskapsutveckling 
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 flexi-
bilitet har identifierats som framgångs- 
faktorer för samverkan och samproduk-
tion. Inom de kunskapsområden där be-
greppet innovation traditionellt används 
arbetar högskolan med sitt holdingbolag 
som verktyg för att bidra till spridning 
av forskningens resultat och metoder till 

det omgivande samhället. Holdingbo-
laget är även aktivt i utvecklingen av det  
västsvenska nätverk som har etablerats 
i samverkan mellan lärosäten och öv-
riga innovationsstödjande verksamheter.  
Innovationskontor Väst har utvecklats 
till en samordnare och kompetensutveck-
lare av innovationsrådgivare i Västsverige. 
Högskolan arbetar också nära andra ak-
törer i det regionala innovationssystemet, 
som Inkubatorn i Borås och Textil & Mode- 
fabriken, samt Drivhuset Borås som vän-
der sig till studenter. I Västra Götaland 
bedrivs sedan länge ett samarbete mellan 
regionen, kommuner, näringslivet och de 
olika lärosätena inom innovationsområdet. 

För att Sverige ska kunna möta sam-
hällets framtida kunskapsbehov inom 
såväl forskning som utbildning, krävs att 
ett lärosäte nyttjas på ett effektivt sätt och 
ges rimliga förutsättningar för att kunna 
uppnå målen. Nyare forskarutbildnings-
miljöer har goda förutsättningar att ge 
en jämförelsevis stor utväxling av statliga 
anslag, i form av nyttiggörande forskning. 
Högskolan i Borås anser att det är ange-
läget att regionernas betydelse för och 
beroende av forskning och innovation 

tydliggörs. Där naturliga förutsättningar 
finns i form av till exempel näringshisto-
riska faktum, bör möjligheten att skapa 
kunskapskluster genom sammanförande 
av akademins, näringslivets och den regio-
nala, politiska nivåns kapaciteter göras till 
en viktig del av innovationspolitiken.

I syfte att tillvarata den regionala  
dynamiken och stärka innovationsut-
veckling och regional tillväxt etablerar 
Högskolan i Borås i bred samverkan mel-
lan högskolan, staden och övriga aktörer 
inom innovationssystemet i regionen en 
Science Park.  I nära anslutning till Hög-
skolan i Borås samlade citycampus växer 
ett textilt kluster, Cluster 7, fram i syfte att 
stärka regionens konkurrenskraftiga ställ-
ning såväl nationellt som internationellt 
fram.  Verksamheten inom klustret tar sin 
utgångspunkt i Högskolan i Borås priori-
terade områden, som har en stark och na-
turlig förankring i den näringslivsstruktur 
av små och medelstora företag som utmär-
ker regionen. I mötet mellan konst, design 
och teknik genereras idéer som främjar 
innovation och som i kommande proces-
ser kan utvecklas till affärsmöjligheter. 

4. En internationell aktör av regionalt 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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5. Prioriteringar 2014–2016
Högskolan i Borås har idag en tydlig position i det svenska högskolelandskapet. En utveckling mot  
etablering av ett komplett lärosäte innefattar fortsatt profilering av utbildning och forskning samt  
etablering av strategiska allianser med andra lärosäten. Under perioden 2014–2016 är utvecklingen 
av det konstnärliga området den enskilt viktigaste prioriteringen för Högskolan i Borås. Detta kräver 
ett utökat antal platser som Högskolan i Borås får avräkna inom utbildningsområdet design och ökade 
anslag till konstnärlig forskning. Utöver denna prioritering har Högskolan i Borås kapacitet och bered-
skap att bedriva utbildning utöver givna planeringsförutsättningar och tilldelat takbelopp 2014–2016. 
Högskolan i Borås utbildningsstrategi och genomförda profilering innebär att lärosätet, med bibehållen 
hög kvalitet, inte kan genomföra ett utökat uppdrag inom ramen för ett oförändrat takbelopp. 

Fler utbildningsplatser inom utbild-
ningsområdet design (12 Mkr/år)

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. En sådan ökning kan 
inte långsiktigt finansieras genom interna 
omfördelningar utan kräver ett utökat 
takbelopp för Högskolan i Borås.

Medel till konstnärlig forskning  
(10 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. 
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tabell 1: total budget 

Total budget
(tkr)

2012 2013 2014 2015 2016

utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

Verksamhetens intäkter

Anslag 1 482 429 485 506 485 179 481 792 472 418

Avgifter 45 237 41 050 40 000 42 500 45 000

Bidrag2 47 619 71 121 77 500 82 500 92 500

Finansiella intäkter 1 330 2 500 2 500 2 500 2 500

Summa intäkter 576 615 600 177 605 179 609 292 612 418

 
Verksamhetens kostnader

Personal 401 265 406 319 400 000 405 000 410 000

Lokaler 78 696 82 101 82 500 82 500 82 500

Drift/Övrigt 98 656 106 926 103 000 100 000 100 000

Avskrivningar 18 720 22 731 25 000 22 500 20 000

Finansiella kostnader 1 133 800 900 800 800

Summa kostnader 598 470 618 877 611 400 610 800 613 300

Verksamhetsutfall –21 855 –18 700 –6 221 –1 508 –882

transfereringar 0 0 0 0 0

Årets kapitalförändring/ Årets resultat 3 –21 855 –18 700 –6 221 –1 508 –882

utgående myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring) 67 473 48 773 42 552 41 044 40 162

utgående oförbrukade bidrag 34 368 35 000 35 000 35 000 35 000

1 intäkterna av anslag ska motsvara summan av anslag i tabell 2 och 3. 
2 ökningen 2013 beror till stor del på att Högskolan i Borås sent under 2012 erhöll drygt 21 Mkr från Vetenskapsrådet och 17 Mkr från  
   Västra götalands regionutvecklingsnämnd.    

3 För stiftelsehögskolorna avses eget kapital och årets resultat.
   
större förändringar mellan åren när det gäller budgeterade intäkter för avgifter respektive     
bidrag ska alltid kommenteras.    

Bilaga till direktiv till budgetunderlag för 
verksamhet vid universitet och högskolor



15

högskolan i borås • budgetunderlag 2014–2016

tabell 2: utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr) 2012 2013 2014 2015 2016

utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

Verksamhetens intäkter

Takbelopp 1 430 688 429 742 428 653 425 266 415 892

Beräknad avräkning 2 (A) 430 688 429 742 428 653 425 266 415 892

Särskilda åtaganden (B) 1 145 1 000 1 000 1 000

Anslag (A+B) 429 082 430 887 429 653 426 266 416 892

Avgifter 34 278 30 132 30 000 30 000 30 000

Bidrag 4 417 7 230 7 500 7 500 7 500

Finansiella intäkter 829 2 500 2 500 2 500 2 500

Summa intäkter 3 468 606 470 749 469 653 466 266 456 892

 
Verksamhetens kostnader

Personal 293 788 292 565 290 000 285 000 280 000

Lokaler 64 193 66 451 67 000 67 500 67 500

Drift/Övrigt 75 118 81 558 80 000 80 000 80 000

Avskrivningar 14 006 17 497 20 000 17 500 15 000

Finansiella kostnader 932 800 900 800 800

Summa kostnader 448 037 458 871 457 900 450 800 443 300

Årets kapitalförändring/ Årets resultat 20 569 11 878 11 753 15 466 13 592

1 Takbelopp enligt budgetpropositionen för 2013 i 2013 års prisnivå.     
2 Beräknad avräkning av anslag för grundutbildning bl.a. med hänsyn till ev. utnyttjande av tidigare  

uppkommet anslagssparande eller överproduktion samt ev. decemberprestationer.      
3 summering av anslag, avgifter, bidrag och finansiella intäkter.     



16

högskolan i borås • budgetunderlag 2014–2016

tabell 3: Forskning och utbildning på Forskarnivå

Forskning och utbildning på forskarnivå (tkr) 2012 2013 2014 2015 2016

utfall prognos Ber. Ber. Ber.

Verksamhetens intäkter

Anslag 1 53 347 54 619 55 526 55 526 55 526

Avgifter 10 959 10 918 10 000 12 500 15 000

Bidrag 43 202 63 891 70 000 75 000 85 000

Finansiella intäkter 501 0 0 0 0

Summa intäkter 108 009 129 428 135 526 143 026 155 526

 
Verksamhetens kostnader

Personal 107 477 113 754 110 000 120 000 130 000

Lokaler 14 503 15 650 15 000 15 000 15 000

Drift/Övrigt 23 538 25 368 23 000 20 000 20 000

Avskrivningar 4 714 5 234 5 000 5 000 5 000

Finansiella kostnader 201 0 0 0 0

Summa kostnader 150 433 160 006 153 000 160 000 170 000

Årets kapitalförändring/ Årets resultat –42 424 –30 578 –17 474 –16 974 –14 474

1 Med anslag avses de medel som har anvisats myndigheten i budgetpropositionen för 2013 i 2013 års prisnivå.      
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tabell 4: investeringar i anläggningstillgångar

Investeringar i anläggningstillgångar1 2012 2013 2014 2015 2016

utfall prognos Ber. Ber. Ber.

IB lån i Riksgäldskontoret 39 903 51 763 68 505 68 505 66 005

Beräknad nyupplåning 30 455 39 473 25 000 20 000 20 000

 varav investeringar i immateriella anläggningstillgångar 4 795 3 000 1 500 1 000 1 000

Beräknad amortering 18 595 22 731 25 000 22 500 20 000

UB lån i Riksgäldkontoret 51 763 68 505 68 505 66 005 66 005

Föreslagen låneram 2 55 000 75 000 75 000 75 000 75 000

Beräknad ränteutgift 645 1 000 900 800 800

Ränteantaganden för nyupplåning (%) 1,7 % 2,0 % 2,5 % 3,0 % 3,5 %

Summa räntor och amorteringar 19 240 23 731 25 900 23 300 20 800

1 Enligt definition i 5 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.
2 ökningen i föreslagen låneram för 2013 beror på investeringar i samband med institutionen Textilhögskolans flytt till nya lokaler.  
   Därutöver har ett antal inköp av utrustning till olika forskningsprojekt samt ett investeringsbehov i nya system tillkommit.
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tabell 5: lokalFörsörjning

Redovisning av lokaler (mnkr) 2012 2013 2014 2015 2016

utfall prognos Ber. Ber. Ber.

area, kvm loa, utifrån lokalförsörjningsplanen

– föregående års utgång 51 058 51 058 52 295 52 295 53 295

– ökning under året 1 237 1 000

– minskning under året

– vid årets utgång (A) 51 058 52 295 52 295 53 295 53 295

Förbättringsutgift på annans fastighet 1 26,8 35,3 35,2 27,4 18,8

– nyinvesteringar 10,9 17,9 11 3 2

– avskrivningar 7,9 9,4 11,1 10,8 10,6

total årshyra enligt hyresavtal, utifrån lokalförsörjningsplan (b) 2 70,0 71,4 74,3 77,4 78,9

genomsnittlig hyra (kr/m2 loa) 3 1 371 1 365 1 421 1 452 1 481

lokalkostnader (c) 78,7 82,1 82,5 82,5 82,5

genomsnittlig lokalkostnad (kr/kvm loa) 4 1 541 1 570 1 578 1 548 1 548

lokalkostnadens andel av verksamhetens totala kostnader 13,1 % 13,3 % 13,5% 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) 2012
utfall

2013
prognos

2014
Ber.

Intäkter Kostnader resultat Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader

Uppdragsverksamhet 30 226 29 155 1 071 32 500 32 500 35 000 35 000

varav tjänsteexport 4 035 4 035 5 000 5 000 6 000 6 000

offentligrättslig verksamhet 2012 2013 2014

Intäkter till inkomsttitel 1 0 0 0

Intäkter som får disponeras 389 400 400

Kostnader 466 500 500

Resultat –77 –100 –100

produktion: Högskolan i Borås grafisk form: Mats Palmquist Foto: Patrik Johäll, Moa Carlsson m.fl. tryck: responstryck, februari 2013

1 intäkter som inte får disponeras   
avgiftsintäkter enligt §§ 4 och 15 avgiftsförordningen ska inte redovisas.   
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