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nu finns hela utbildningskedjan etablerad 
inom flera områden vid Högskolan i Borås. 

därmed har lärosätet tagit ett avgörande steg 
mot ett förverkligande av det övergripande 

målet – att utvecklas till ett komplett 
professionslärosäte.
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Högskolan i Borås är ett professionslärosäte med 
ett omfattande samarbete med näringsliv, kultur-
liv och offentlig verksamhet. Kunskapsöverföring, 
kunskapsspridning samt integration av vetenskap-
lig och förtrogenhetsbaserad kunskap är centrala 
angelägenheter för lärosätet. Viktiga resultat av 
utbildning och forskning är att yrkesverksamheter 
förbättras och professioner stärks. Lika betydelse-
fullt är att partnerskapet genererar ett inflöde från 
det kvalificerade yrkeslivets problem och utma-
ningar som behöver bli föremål för forskning och 
utvecklingsarbete. I pedagogiskt avseende tillför 
närheten till professionerna viktiga kvaliteter till 
akademin.

Utbildning och forskning sker huvudsakligen 
inom områdena: Biblioteks- och informationsveten-
skap, Handel-IT-Tjänster, Integrerad vårdutveck-
ling, Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksam-
het, Resursåtervinning samt Textil och mode. Inom 
dessa områden har lärosätet en nationellt ledande 
vetenskaplig och/eller pedagogisk position. 

Högskolan i Borås är i en dynamisk utvecklings-
process, med erhållandet av generella examens-
rättigheter på forskarnivå inom områdena 
Biblioteks- och informationsvetenskap och Resurs-
återvinning samt generella såväl som konstnärliga 
forskarexamensrättigheter inom området Textil 
och mode. Etablering av forskarutbildning i egen 
regi inom lärosätets starka områden fortgår. 

Närhet och direkta kanaler till forskning och 
forskarutbildning har en kvalitetshöjande verkan 
på utbildningen på grundnivå och avancerad 
nivå, och bidrar till en kontinuerlig förnyelse av 
undervisning och studieformer. Det sker också 
ett flöde i den andra riktningen – från utbildning 
till forskning. Lärosätets magister- och master-
utbildningar, med högt ställda kvalitetskrav och 
forskningsförberedande inslag, är en viktig rekry-
teringskälla till forskarutbildningen. 

Genom att hela utbildningskedjan, från kandidat- 
till doktorsexamen nu finns etablerad inom flera 
områden vid Högskolan i Borås, har lärosätet 
tagit ytterligare ett steg mot att bli ett komplett 
professionslärosäte. Verksamheten vid det kom-
pletta professionslärosätet svarar mot såväl inom-
akademiska ideal som mot krav på samhälls- och 
yrkeslivsrelevans. Högskolan i Borås utvecklings- 
och kvalitetsarbete kännetecknas av strävan att 
integrera skilda perspektiv och av ambitioner att 
etablera mötesplatser och kunskapsflöden mellan 
akademi och omvärld. Utvecklings- och kvalitets-
arbetet utgör bidrag till förnyelsen av, och mång-
falden i, det svenska högskolelandskapet. 

Högskolan i Borås är en huvudaktör i det regio-
nala innovationssystemet och aktiv i att etablera 
klusterbildningar i syfte att skapa regional utveck-
lingskraft. Erfarenhetsutbyte med utbildningens 
och forskningens mottagare pågår oavbrutet. 
Forskningsresultat vid högskolan ligger till grund 
för utvecklingen av nya produkter och tjänster. 
Betydelsefulla aktörer är Högskolan i Borås 
holdingbolag, inkubatorer och regionala innova-
tionsprogram.

Som professionslärosäte utmärks Högskolan i 
Borås av en hög grad av samarbete över discip-
linära gränser. En flervetenskaplig orientering är 
naturlig eftersom professionernas verksamheter 
är mångfacetterade. Integration av välgrundade 
teorier, metoder och empiriska resultat inom 
olika ämnen skapar förutsättningar för att förstå 
och hantera professionsrelaterade problem och ut-
maningar. Vid sidan av flervetenskaplighet utgör 
högskolans väl utvecklade modeller för verksam-
hetsförlagd utbildning exempel på det utrymme 
för vetenskaplig och pedagogisk förnyelse som det 
kompletta professionslärosätet skapar. 

1. det kompletta  
professionslärosätet
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Högskolan i Borås ska utvecklas till ett komplett 
professionslärosäte; Innebörden är att lärosätet:

• på alla nivåer, från akademiska grundstudier till 
forskarutbildning, tillhandahåller professions-
inriktad och forskningsanknuten utbildning, 
som håller hög kvalitet. Det primära syftet är att 
försörja det kvalificerade regionala, nationella 
och internationella arbetslivet med kompetens. 
Studenter som utbildas vid Högskolan i Borås ska 
ha en hög grad av anställningsbarhet.

• inom ett antal avgränsade områden bedriver 
forskning som svarar mot såväl vetenskapliga 
kärnvärden som tydlig professionsanknytning.

• är en arena för professionalisering. När yrkesfält 
ställs inför tilltagande krav på systematisk kun-
skapsbildning, forskningsanknytning och yrkes-
utövning på vetenskaplig grund, ska det kunna 
leda till att nya utbildningsområden etableras på 
lärosätet.

• är drivande i kunskapsutveckling rörande 
professionsgemensamma utmaningar och i ut-
vecklandet av kompetensprofiler som är generellt 
giltiga för olika professioner.

• förmedlar en bildningssyn som förvaltar kultur- 
och lärdomsarvet, och som samtidigt är anpassad 
till Högskolan i Borås verksamhetsidé.

• är en arena för fortbildning, i syfte att bidra till 
livslångt lärande och svara mot professionsutöva-
res behov av fortlöpande kompetensutveckling.

• i egenskap av kunskaps- och kompetenscentrum 
fungerar som ett nav i regionen. Särskilt angelägna 
är relationerna till små och medelstora företag.

• samarbetar med strategiskt utvalda lärosäten 
som bidrar till att förstärka och/eller komplettera 
högskolans professionsinriktade forsknings- och 
utbildningsverksamhet. 

• verkar för hållbar utveckling, mångfald samt 
medvetenhet om mäns och kvinnors villkor i en 
professionsrelaterad kontext.

• utvecklar den fulla innebörden av samverkans-
uppgiften i partnerskap med aktörer i det om-
givande samhället.

Högskolan i Borås arbete med att förena idé och 
praktik – akademi och omvärld – utgör ett viktigt 
bidrag till mångfald och kvalitet i det nationella 
forsknings- och utbildningssystemet. De resone-
mang och förslag som presenteras i föreliggande 
budgetunderlag ska ses mot denna bakgrund.
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Inom utbildning på grundnivå och avancerad
nivå har Högskolan i Borås genomgått en positiv 
utveckling under 2000-talet. Ett konstant högt 
söktryck har möjliggjort en kontinuerlig och 
stabil utbyggnad av verksamheten, vilket medfört 
att fler studenter än någonsin bedriver studier vid 
Högskolan i Borås. I en nationell jämförelse har 
lärosätet genomgående erhållit goda omdömen 
i Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar. Sedan 
högskolereformen genomfördes har högskolan er-
hållit masterrättigheter inom fem av sex profilom-
råden samt rättighet att examinera civilekonomer, 
förskollärare, grundlärare, ämneslärare för årskurs 
7-9 och ämneslärare för gymnasiet. Sett över en 
längre tidsperiod intar högskolans studenter en 
framskjuten placering avseende studenters etable-
ring på arbetsmarknaden. 

2. utbildning på grundnivå 
 och avancerad nivå

För 2010 redovisar lärosätet en fortsatt tillväxt 
inom området jämfört med 2009. I likhet med 
den nationella trenden hade Högskolan i Borås 
ett rekordstort antal sökande till utbildningar 
under 2010. Den ökade efterfrågan på högskolans 
utbildningar och regeringens satsning på tillfälliga 
platser 2010-2011 har resulterat i att högskolans 
utbildningsverksamhet är större än någonsin 
tidigare. Till följd av den ökade utbildnings-
volymen redovisade Högskolan i Borås ett posi-
tivt verksamhetsutfall för utbildning på grund-
nivå och avancerad nivå om 51 252 tkr och en 
volym över ersättningstaket som medför att 
värdet av högskolans sparade prestationer uppgick 
till 43 628 tkr vid utgången av 2010. 

Högskolans verksamhetsidé innefattar ett 
uttalat samarbete med näringsliv, kulturliv och 

offentlig verksamhet.
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Mot denna bakgrund utgör Högskolan i Borås en 
ledande aktör på den regionala utbildningsmark-
naden. Studenternas efterfrågan och högskolans 
professionsinriktade utbildningar är en garanti för 
en, med bibehållen kvalitet, fortsatt utbyggnad 
av lärosätets utbildningsverksamhet. En utökad 
utbildningsvolym ger Högskolan i Borås förut-
sättningar att bidra till att stärka den regionala 
arbetsmarknaden och medverka till dess struktur-
omvandling. Högskolan i Borås arbete med att 
göra akademiska studier tillgängliga för nya grup-
per utgör här en viktig faktor. 

Genom utbildningar på avancerad nivå behåller
och utvecklar högskolan sin attraktionskraft. För-
mågan att attrahera utländska studenter är av stor 
vikt för att Högskolan i Borås ska kunna till-
handahålla utbildning från grundnivå till forskar-
nivå inom samtliga av högskolans områden. 

Uppbyggnaden av internationella miljöer utgör 
även en framgångsfaktor för högskolans ambition 
att under perioden starta utbyggnaden av en 
avgiftsfinansierad utbildningsverksamhet. En för-
utsättning för fortsatt utveckling för Högskolan i 
Borås är att tillgången på studentbostäder ökar. 

I budgetpropositionen för 2011 föreslås Hög-
skolan i Borås resurser till utbildning på grund-
nivå och avancerad nivå minska. Detta till följd 
av att regeringens satsning på tillfälliga platser 
2010 och 2011 upphör samt att studieavgifter 
införs för tredjelandsstudenter. För att anpassa 
utbildningsvolymen till de nya förutsättningarna 
kommer Högskolan i Borås under perioden 
2012-2014, att minska antagningen till flertalet 
av högskolans utbildningar. Minskningen av 
utbildningsvolymen medför att högskolan, trots 
stark efterfrågan och nuvarande kapacitet, inte 
kan svara mot det regionala behovet av högskole-
utbildad arbetskraft inom ett flertal bristyrken 
som exempelvis ingenjörer och sjuksköterskor. 
Genom de examensrättigheter Högskolan i Borås 
erhöll under 2010 har lärosätet även kapacitet att 
svara mot ett ökat regionalt och nationellt behov 
inom lärarutbildningen. Sammantaget innebär 
detta att Högskolan i Borås har kapacitet och 
beredskap att utöver de planeringsförutsättningar 
som gavs i budgetpropositionen för 2011 åta sig 
ett utökat uppdrag under perioden 2012-2014. 
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Forskningen har sedan början av 2000-talet suc-
cessivt stärkts vid Högskolan i Borås. Såväl ökade 
anslag till forskning som den externa finansie-
ringen av högskolans verksamhet inom området 
har möjliggjort den utveckling som skett vid 
lärosätet under perioden. Under 2010 ökade såväl 
intäkterna av anslag som den externt finansierade 
forskningen. Ökningen innebar att forsknings-
volymen vid högskolan uppgick till 91 913 tkr 
2010.

Genom ett långsiktigt profileringsarbete och en 
koncentration av resurser har det vid Högskolan i 
Borås utvecklats sex områden: 

• Biblioteks- och informationsvetenskap
• Handel-IT-Tjänster
• Integrerad vårdutveckling
• Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet
• Resursåtervinning
• Textil och mode

Under perioden 2012-2014 avser högskolan att 
fortsätta den pågående utvecklingen av forsk-
ningsprogram med inriktning mot:

• Sociala medier 
• E-handel
• Prehospital sjukvård 
• Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet
• Waste Recovery 
• Smart Textiles
• F:3 – Fashion Function Futures 

Gemensamt för samtliga forskningsprogram är att 
de kännetecknas av en hög grad av samarbete 
över disciplinära gränser samt att de har ett fler-
vetenskapligt angreppssätt. Exempelvis kan F:3 
lyftas fram som ett flervetenskapligt program som 
involverar högskolans forskare inom Textil och 
mode, Resursåtervinning och Handel-IT-Tjänster. 
F:3 syftar till att utveckla textil- och mode- 

näringen för att svara mot den nödvändiga om-
vandlingen till en mer hållbar hantering av 
världens resurser. I samverkan med det textila 
fältet och globalt verksamma mode- och textil-
företag med bas i Sverige ska F:3 bidra till en 
utveckling mot en miljövänligare framtid.

3.1 utbildning på forskarnivå
Under 2010 beviljades Högskolan i Borås exa-
mensrättigheter på forskarnivå inom områdena 
Biblioteks- och informationsvetenskap, Resursåter-
vinning samt Textil och mode. Inom området 
Textil och mode erhölls såväl generella som konst-
närliga examensrättigheter. 

Ansökan om examensrättigheter på forskarnivå 
inom områdena Integrerad vårdutveckling samt 
Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet 
har under 2010 lämnats till Högskoleverket och 
beslut väntas i juni 2011. För området Handel-IT-
Tjänster planerar högskolan att inkomma med en 
ansökan till Högskoleverket under hösten 2011.

Under perioden fram till 2013 gör Högskolan i 
Borås bedömningen att utbildning på forskarnivå 
kan starta och genomföras med befintliga resurser. 
För en fortsatt utveckling och expansion av fors-
karutbildningen med fortsatt kvalitetsutveckling 
fordras resurser i form av ökade anslag till forsk-
ning och utbildning på forskarnivå. 

3.2 Forskning inom det konst- 
närliga området
När Högskoleverket beviljade högskolan exa-
mensrättigheter för konstnärlig doktorsexamen 
inom området Textil och mode sällade sig Hög-
skolan i Borås till en exklusiv skara. Som endast 
ett av tre lärosäten i landet, kommer högskolan 
att bedriva forskarutbildning inom det konstnär-
liga området. Centralt för högskolans konst-

3. Forskning och utbildning
 på forskarnivå
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närliga utbildning inom Textil och mode är den 
avancerade miljön för experimentellt arbete, som 
ger studenterna unika möjligheter att med hjälp 
av skickliga tekniker och lärare utveckla design 
genom hela den textila kedjan, från koncept till 
industriell prototyp/produkt. För fortsatt utveck-
ling av verkstäder och studios som är navet i den 
avancerade textila miljö som utgör ett ledande 
internationellt centra för utbildning och forsk-
ning inom design, management och teknik krävs 
resurser. 

Högskolan i Borås har idag fullskaleverkstäder 
och avancerade experimentmiljöer inom väv, 
trikå, tryck, färgeri och beredning samt konfek-
tion. Förutom att dessa miljöer kräver underhåll 
och nyinvesteringar, måste nya typer av miljöer 
som exempelvis textil elektronik byggas upp. Det 
textila designområdet förändras just nu mycket 
starkt genom att nya materialtekniker och nya 
användningsområden utvecklas. Förändringarna 
medför att det finns ett starkt behov av att 
bredda den textila designutbildningen samtidigt 
som traditionella områden måsta fördjupas och 
utvecklas. 

Högskolans konstnärliga miljö är till delar fort-
farande under uppbyggnad och måste utvecklas 
både genom nya helårstudieplatser och genom  
ytterligare samverkan nationellt och internatio-
nellt. En sådan miljö omfattar nya utbildningar
på såväl avancerad nivå som forskarnivå vilket 
fordrar att antalet helårstudieplatser som hög- 
skolan får avräkna inom utbildningsområdet 
design måste öka. 
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nya marknader efter att produktionen av varor 
flyttats till länder med lägre produktionskostna-
der. De erfarenheter som regionens näringsliv 
genomgått till följd av strukturomvandlingen 
inom tekobranschen är av betydelse för andra 
näringar.

Inom ramen för centrum för vetenskap, kultur, 
innovation och affärsverksamhet vill Högskolan 
i Borås i samverkan med branschorganisationer 
och forskningsinstitut etablera ett internationellt 
centrum. Detta sker med fokus på små och 
medelstora företag i syfte att skapa förutsättningar 
för en hållbar regional utveckling i enlighet med 
intentionerna i det åttonde ramprogrammet. Uti-
från ett hållbarhetsperspektiv utvecklas nya textila 
applikationer och design och mode betraktas och 
beforskas ur perspektivet att bidra till hållbar 
samhällsutveckling. 

För Högskolan i Borås innebär ett centrum för 
vetenskap, kultur, innovation och affärsverksam-
het även goda förutsättningar för långtgående och 
djuplodande samarbeten med olika typer av sam-
hällsorganisationer till gagn för utveckling av ut-
bildning och forskning vid högskolan. Samarbete 
mellan näringslivsbefrämjande organisationer och 
forskare vid högskolan ger goda möjligheter till 
affärsutveckling och nyttogörandet av forsknings-
resultat i form av produkter och tjänster.

3.3 nationellt textil- och  
modecentrum
Högskolan i Borås ska vara en huvudaktör i 
det regionala innovationssystemet och aktiv i 
att etablera klusterbildningar i syfte att skapa 
regional utvecklingskraft. Erfarenhetsutbyte med 
utbildningens och forskningens mottagare pågår 
oavbrutet. Forskningsresultat vid Högskolan i 
Borås ligger till grund för utveckling av nya pro-
dukter och tjänster. 

Under perioden kommer Borås Stad och Hög-
skolan i Borås utveckla och etablera en innova-
tionsmiljö i Konstsilkes före detta industrilokaler 
i stadsdelen Simonsland. Detta sker i bred 
samverkan mellan högskolan, staden och övriga 
aktörer inom innovationssystemet i regionen. 
Innovationsmiljön möjliggörs genom ett gemen-
samt centrum för vetenskap, kultur, innovation 
och affärsverksamhet. Centrumet ska utgöra en 
av Västra Götalandsregionens tillväxtnoder och 
har som huvudsyfte att stärka innovationsmiljön i 
regionen till gagn för tillväxt, förnyelse och
företagsutveckling. 

Verksamheten inom ramen för centrumet tar sin 
utgångspunkt i Högskolan i Borås forsknings-
områden som har en stark och naturlig förankring 
i den näringslivsstruktur inom textil, mode och 
handel som utmärker regionen. I bred samverkan 
med näringslivet bedriver Högskolan i Borås 
framgångsrikt projekten Smart Textiles och F:3. 
Högskolan i Borås är det enda lärosätet i Sverige 
som har konstnärliga examensrättigheter på fors-
karnivå inom det textila området. Detta skapar 
synnerligen goda förutsättningar för att i Borås 
utveckla ett nationellt textil- och modecentrum. 

Genom att kombinera entreprenörskap, manage-
ment, teknik och design samt satsa på strategier 
som innebar specialisering och nischning har 
företagen i regionen varit framgångsrika i att hitta 
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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 
och etablering av strategiska samarbeten med 
andra lärosäten. För den kommande treårs- 
perioden är det särskilt angeläget att ökade 
resurser tillförs för finansiering av tre utvecklings-
områden.

• Ökad omfattning på utbildning inom sär-
skilda områden. Högskolan i Borås har kapacitet 
att bedriva 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 
kapacitet och beredskap att under 2012-2014 
bedriva utbildning utöver de givna planerings-
förutsättningarna. Detta gäller framförallt utbild-
ning inom lärarområdet, teknik och vård. Med 
bibehållen hög kvalitet kan ytterligare 200 helårs-
studieplatser genomföras inom teknikområdet, 
och 50 inom vård. För lärarutbildning gäller att 
kapacitet finns för fler platser inom såväl förskola 
som grundlärare.  

• Kvalitetsutveckling inom forskarutbildning. 
Högskolan i Borås har erhållit examensrättigheter 
för forskarutbildning inom tre områden varav det 
inom Textil och mode beviljades såväl generella 
som konstnärliga examensrättigheter. Högskolan 
har ansökt/avser att ansöka om rättigheter inom 
samtliga sina prioriterade områden. I dagsläget 
kan genomförande av forskarutbildning ske med 
befintliga resurser. För att säkerställa en fortsatt 
expansion och utveckling av forskarutbildningen 
med fortsatt hög kvalitet bedöms att Högskolan i 
Borås på sikt behöver ökade resurser i form av an-
slag till forskning och utbildning på forskarnivå. 

För att Högskolan i Borås ska kunna etablera och 
ytterligare utveckla sin position som nationellt 

4. Prioriteringar  2012-2014

centrum för forskning och utbildning inom textil 
och mode och svara mot professionens behov 
krävs en fortsatt förstärkning inom området. En 
utveckling av utbildningar på avancerad nivå 
möjliggör en stark bas och tydlig koppling till 
forskning och forskarutbildning inom området. 
En sådan utveckling möjliggörs vid avräkning av 
fler designplatser än idag. En ökning från 66 till 
120 helårsstudieplatser äskas.

• Nationellt textil- och modecentrum. Högsko-
lan i Borås ska vara en huvudaktör i det regionala 
innovationssystemet. Ett arbete bedrivs med sikte 
på att etablera en stark innovationsmiljö i Borås 
med basen i högskolans prioriterade forsknings-
områden. En särskild fokus finns på området 
Textil och mode och synnerligen goda regionala 
förutsättningar finns för en etablering av ett inter-
nationellt centrum för forskning, innovation och 
affärsutveckling. Utifrån ett hållbarhetsperspektiv 
utvecklas nya textila applikationer och design och 
mode betraktas och beforskas ur perspektivet att 
bidra till hållbar samhällsutveckling. Utbyggna-
den av innovationsmiljön fordrar initialt resurser, 
men etableringen av ett centrum i samarbete med 
näringsliv och olika typer av samhällsorganisa-
tioner kommer på sikt generera resurser till forsk-
ning och utbildning. 

Ett utökat uppdrag och resursförstärkningar 
möjliggör en fortsatt utveckling av Högskolan i 
Borås utbildnings- och forskningsverksamhet. En 
fortsatt satsning på det kompletta professions-
lärosätet skulle också innebära att högskolan kan 
befästa och utveckla sin drivande roll när det 
gäller att diversifiera och kvalitetsutveckla den 
regionala arbetsmarknaden och det svenska 
utbildnings- och forskningssystemet.
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1 Med anslag avses de medel 
som regeringen anvisat 
myndigheten i budget-
proposition för 2011 i 
2011 års prisnivå. 

2 Ökningen av bidrag beror 
utbyggnaden av högskolans 
forskningsområden. 

3 Underskotten beror på 
Högskolan i Borås satsning 
2011-2013 finansierad av 
myndighetskapital.

Bilaga till direktiv till budget-
underlag för verksamhet  
vid universitet och högskolor

tabell 1: total budget

total budget (tkr): 2010 2011 2012 2013 2014

utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

Verksamhetens intäkter

Anslag1 490 794 493 339 482 355 472 043 481 071

Avgifter och andra ersättningar 35 993 29 379 35 000 40 000 45 000

Bidrag2 47 851 63 720 75 000 90 000 105 000

Finansiella intäkter 778 600 900 1 000 800

Summa intäkter 575 416 587 038 593 255 603 043 631 871

Verksamhetens kostnader

Personal 361 242 399 264 407 500 400 000 410 000

Lokaler 78 235 80 372 83 250 85 500 87 000

Drift/Övrigt 102 190 104 764 105 500 106 750 108 000

Avskrivningar 16 069 21 351 22 500 24 750 26 000

Finansiella kostnader 364 400 600 600 800

Summa kostnader 558 100 606 151 619 350 617 600 631 800

Periodens kapitalförändring/
Periodens resultat3 17 316 -19 113 -26 095 -14 557 71
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6 Med anslag avses de medel 
som regeringen anvisat myndi-
gheten i budgetproposition för 
2011 i 2011 års prisnivå. 

tabell 2: utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
 

utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå (tkr)

2010
utfall

2011
Prognos

2012
Ber.

2013
Ber.

2014
Ber.

Verksamhetens intäkter

Anslag4

 – takbelopp 439 688 441 487 430 000 419 000 427 000

 – särskilda åtaganden

Avgifter och andra ersättningar5 26 076 20 089 25 000 27 500 30 000

Bidrag 15 100 14 235 15 000 15 000 15 000

Finansiella intäkter 644 600 900 1 000 800

Summa intäkter 481 508 476 411 470 900 462 500 472  800

Verksamhetens kostnader

Personal 270 900 293 289 297 500 285 000 290 000

Lokaler 70 615 72 247 73 250 73 500 74 000

Drift/Övrigt 75 853 78 139 79 000 80 000 81 000

Avskrivningar 12 577 17 232 18 000 20 000 21 000

Finansiella kostnader 311 400 600 600 800

Summa kostnader 430 256 461 307 468 350 459 100 466 800

Periodens kapitalförändring/  
Periodens resultat 51 252 15 104 2 550

 
3 400 6 000

tabell 3: Forskning och utbildning på forskarnivå

Forskning och utbildning på forskarnivå (tkr) 2010 2011 2012 2013 2014

utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

Verksamhetens intäkter

Anslag6 51 106 51 852 52 355 53 043 54 071

Avgifter och andra ersättningar 9 917 9 290 10 000 12 500 15 000

Bidrag 32 751 49 485 60 000 75 000 90 000

Finansiella intäkter 134 0 0 0 0

Summa intäkter 93 908 110 627 122 355 140 543 159 071

Verksamhetens kostnader

Personal 90 342 105 975 110 000 115 000 120 000

Lokaler 7 620 8 125 10 000 12 000 13 000

Drift/Övrigt 26 337 26 625 26 500 26 750 27 000

Avskrivningar 3 492 4 119 4 500 4 750 5 000

Finansiella kostnader 53 0 0 0 0

Summa kostnader 127 844 144 844 151 000 158 500 165 000

Periodens kapitalförändring/  
Periodens resultat -33 936 -34 217 -28 645 -17 957 - 5 929

4 Med anslag avses de medel 
som regeringen anvisat 
myndigheten i budgetpro-
position för 2011 i 2011 års 
prisnivå. 

5 Ökningen av avgifter och 
andra ersättningar beror på 
införandet av avgifter för 
studenter från tredjeland. 
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tabell 4: Investeringar i anläggningstillgångar

Investeringar i anläggningstillgångar7  2010 2011 2012 2013 2014

utfall Prognos Ber.

IB lån i Riksgälden 33 960 41 190 44 339 46 839 52 089

Beräknad nyupplåning 23 201 24 500 25 000 30 000 20 000

 – varav investeringar i immateriella  
 anläggningstillgångar 0 0 0 0 0

 – varav förbättringsutgifter på annans fastighet 2 102 17 800 21 300 19 600 10 500

Beräknad amortering 15 971 21 351 22 500 24 750 26 000

UB lån i Riksgälden 41 190 44 339 46 839 52 089 46 089

Beräknad ränteuppgift 364 400 600 600 800

Ränteantaganden för nyupplåning (%) 3,90% 3,45% 3,65% 3,85% 4,05%

Föreslagen låneram8 50 000 48 000 55 000 65 000 55 000

Investeringar som ej skall lånefinansieras 0 0 0 0 0

totalt investeringsbehov 23 201 24 500 25 000 30 000 20 000

7 Enligt definition i 5 kap. 1 § 
förordningen (2000:605) om 
årsredovisning och budgetunder-
lag.

8 Förändringen under perioden 
beror på högskolans flytt av 
Institutionen Textilhögskolan 
2013.

tabell 5: lokalförsörjning

redovisning av lokaler (mnkr) 2010 2011 2012 2013 2014

utfall Prognos Ber.

area, kvm lOa, utifrån lokalförsörjningsplanen

 - föregående års utgång 52 235 52 402 52 402 52 402 52 945

 - ökning under året 167 543

 - minskning under året

 - vid årets utgång (a) 52 402 52 402 52 402 52 945 52 945

Förbättringsutgift på annans fastighet9 15,8 17,8 21,3 19,6 10,5

 - nyinvesteringar 2,1 25,5 14,5 11,0 4,0

 - avskrivningar 6,2 7,7 11,0 12,7 13,1

total årshyra enligt hyresavtal,  
utifrån lokalförsörjningsplan (B)10 70,3 71,0 72,2 73,8 75,5

genomsnittlig hyra (kr/m2 lOa)11 1 342 1 355 1 378 1 394 1 426

lokalkostnader (C) 78,2 80,4 83,3 85,5 87,0

genomsnittlig lokalkostnad (kr/m2 lOa)12 1 493 1 534 1 589 1 615 1 643

lokalkostnadens andel 
av verksamhetens totala kostnader 14% 13% 13% 14% 14%

9 En redovisning skall lämnas av 
det totala utgående beloppet en-
ligt balansräkningens balanspost. 
Vidare efterfrågas två specifika 
särredovisningar, nyinvesteringar 
och avskrivningar. 

10 Inklusive avtalade ersättningar 
vid avflyttning före viss tidpunkt, 
då sådan beräknas ske, samt 
eventuella återställningskostnader 
vid avflyttning.

11 Beräknas som B/A.

12 Beräknas som C/A.
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tabell 6: Prognos avgiftsbelagd verksamhet 
 

Verksamhet Över-/ 
underskott 

t.o.m. 2010

Över-/ 
underskott    

2011

Intäkter   
2012

Kostnader 
2012

Över-/ 
underskott 

2012

ack. över-/ 
underskott, 
utg. 2012

utbildning på grundnivå eller avancerad nivå

Beställd utbildning -172 0 100 100 0 -172

Yrkeshögskolan, KY m.m. 306 0 1 000 1 000 0 306

Uppdragsutbildning 1 074 0 18 000 18 000 0 1 074

Utbildning av studieavgiftsskyldiga 
studenter -73 -150 4 000 4 000 0 0

Övrigt 0 0 0 0 0 0

Summering 1 135 -150 23 100 23 100 0 985

Forskning och utbildning på forskarnivå

Uppdragsforskning -363 0 2 000 2 000 0 0

Summering -363 0 2 000 2 000 0 0

Verksamhet där krav på full 
kostnadstäckning inte gäller

Högskoleprovet -824 -105 400 600 -200 - 1 129

Upplåtande av bostadslägenhet
- utbytesprogram och gästforskare -175 -50 0 0 0 0

Upplåtande av bostadslägenhet
- regeringsbeslut (U2010/4277/UH) 0 0 0 0 0 0

Övrigt enligt bilaga 37 0 0 0 0 0 0

Summering -999 -155 400 600 -200 -1 354
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