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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 infl öden av behov, problem och utmaningar, samtidigt som dialogen möjliggör ökad 

tillämpning av vetenskapliga resultat i arbetslivet.

Vår tids stora frågor ställer akademin inför 

många utmaningar och skapar härigenom 

incitament för innovativt tänkande och 

vetenskaplig kreativitet. Högskolan i Borås 

verkar för framväxten av ett hållbart sam-

hälle, i ekonomisk, ekologisk, social och 

demokratisk mening, som baseras på indivi-

duellt och kollektivt ansvarstagande. Den 

fl ervetenskapliga ansats som är utmärkande 

för Högskolan i Borås lämpar sig väl för 

dagens komplexa hållbarhetsfrågor. Hög-

skolan i Borås verksamhetsidé och 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 prioriterade områden är högskolan 

nationellt ledande och internationellt 

erkänd. För Högskolan i Borås är det en 

överordnad strategi att etablera och konso-

lidera kompletta miljöer, där det råder ett 

nära förhållande mellan utbildning och 

forskning. Detta innebär att högskolans 

resurser avseende både utbildning och 

forskning har koncentrerats till gemensam-

ma områden, vilket resulterat i att Högsko-

lan i Borås idag har prioriterade starka och 

uthålliga utbildnings- och forskningsmiljö-

er. Innebörden är 

• att utbildning av hög kvalitet ska bedrivas 

på alla nivåer inom samtliga prioriterade 

områden,

• att professionsorientering, verksamhets-

förlagda moment och forskningsanknyt-

ning präglar högskolans programutbild-

ningar,

• att forskning vid högskolan kännetecknas 

av vetenskapliga kärnvärden och sam-

hällsrelevans,

• att fl ervetenskaplighet är ett utmärkande 

drag för prioriterade utbildnings- och 

forskningsområden,

• att strategiska allianser, som utvecklar 

eller kompletterar högskolans profi l, fi nns 

etablerade med andra lärosäten i Sverige 

och internationellt samt

• att livslångt lärande, bildning och engage-

mang i hållbarhetsfrågor ses som delar av 

högskolans samhällsansvar.

Genom den medvetna profi leringen 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 Hög-

skolan i Borås erhållit fyra examensrättig-

heter på forskarutbildningsnivå, varav en 

inom det konstnärliga området. Högskolan 

i Borås är ett av endast tre lärosäten i Sverige 

som har rätt att utfärda konstnärlig examen 

på forskarnivå. Högskolans många utbild-

ningar på avancerad 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 forsk-

ningsverksamheten. Genom att positionera 

sig som en partner i Västsverige bidrar Hög-

skolan i Borås till att vara en drivande kraft  i 

samhällsutvecklingen. 

 Utgångspunkten för en innovativ miljö 

är för Högskolan i Borås förtroende och re-

lationer mellan olika aktörer: forskare, stu-

denter, användare och entreprenörer, i kom-

bination med fl ervetenskaplighet och 

integration. Exempel på innovativa miljöer 

som utvecklats är Smart Textiles och Waste 

Recovery. 

Nytt universitet i Västsverige

Högskolan i Borås ska, utifrån den position 

lärosätet har idag, vara aktiv och off ensiv i 

förändringen av strukturen för högre ut-

bildning och forskning. Vi vill bygga vidare 

på den gynnsamma utveckling vi har och är 

beredda att ta ansvar för att skapa en mer 

eff ektiv och långsiktigt hållbar läro-

sätesstruktur i Västsverige. I regionen behövs 

ytterligare ett universitet som kompletterar 

universiteten i Göteborg. Ett sådant väst-

svenskt universitet ska ha en tillämpnings-

orienterad inriktning och i uppbyggnaden 

baseras på de framgångsrika profi ler som 

utvecklats och etablerats inom de befi ntliga 

högskolorna. Det ska vara ett profi lerat 

lärosäte med en stark bas, som erbjuder regi-

onalt rekryterande utbildningar av hög kva-

litet och samtidigt utvecklar och erbjuder 

utbildningar på avancerad nivå för en natio-

nell och internationell målgrupp. Genom 

att ett sådant lärosäte erhåller generella och 

konstnärliga examensrättigheter och uni-

versitetsstatus, skapas förutsättningar att 

bygga ett nytt starkt och långsiktigt hållbart 

västsvenskt universitet, baserat på samman-

slagningar, omfördelningar av resurser och 

verksamheter inom regionen. Ett led i ut-

vecklingen av utbildnings- och forsknings-

miljön är också att etablera strategiska alli-

anser med lärosäten med profi ler som 

innebär att den samlade miljön stärks. 

Dessa lärosäten kan fi nnas i vår närmaste 

omvärld, men kan också omfatta utbild-

nings- och forskningsmiljöer i andra delar 

av landet eller utanför landets gränser.
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2. Utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå
Utbildning vid Högskolan i Borås präglas av öppenhet 

och en internationell miljö. Högskolan i Borås är en 

nationellt profi lerad högskola med stark regional för-

ankring. Utöver att förse det regionala arbetslivet med 

kvalifi cerad arbetskraft fi nns ett antal utbildningar där 

högskolan är den nationellt ledande aktören.
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En tydlig och profi lerad utbildningsstrategi 

leder till att högskolans utbildningar stän-

digt utvecklas med hög kvalitet i fokus. Ut-

bildningarna koncentreras till i huvudsak 

sex prioriterade områden där utbildningsut-

budet baseras på treåriga programutbild-

ningar på grundläggande nivå och påbygg-

nadsutbildningar på avancerad nivå:

• Biblioteks- och informationsvetenskap

• Handel och IT

• Hållbar vårdutveckling

• Pedagogiskt arbete

• Resursåtervinning och ingenjörsut-

bildningar

• Textil och mode

Samtliga utbildningar utmärks av väl ut-

vecklade professionsanknutna moment och 

av anknytning till forskning inom respektive 

fält. Som ett komplement till program-

utbildningarna fi nns inom respektive prio-

riterat område ett utbud av fristående 

kurser, främst i form av fortbildning för re-

dan yrkesverksamma. Högskolan i Borås 

systematiska profi lerings- och kvalitetsarbete 

har resulterat i att lärosätet har en stark och 

stabil position i det svenska högskoleland-

skapet. De nationella utbildningsutvärde-

ringarna har visat att fl ertalet av ämnes- och 

programutbildningarna håller god kvalitet 

samtidigt som högskolan har ett kontinuer-

ligt behov av att kvalitetsutveckla verksam-

heten för att kunna erbjuda studenterna ut-

bildning av mycket hög kvalitet inom 

samtliga områden.  

 Lärosätets utbildningar är eft erfrågade 

och söktrycket ligger stabilt på en hög nivå 

inom samtliga prioriterade områden. Det 

välutvecklade samarbetet med professionerna 

och ett utbud som domineras av eft erfråga-

de programutbildningar medför att studen-

terna är attraktiva på arbetsmarknaden, 

med en god anställnings- och användbarhet. 

 Ovanstående har lett till att utbildnings-

verksamheten vid Högskolan i Borås ut-

vecklats starkt, även under de år då högskole-

sektorn som helhet kännetecknades av en 

vikande trend gällande eft erfrågan på högre 

utbildning, 2013 utgör inget undantag. I 

enlighet med Högskolan i Borås långsik-

tiga planering minskade antalet studenter 

under 2012 och 2013 till följd av att reger-

ingens satsning på tillfälliga platser 2010–

2011 upphörde. För att anpassa utbild-

ningsverksamheten till ett minskat uppdrag 

har Högskolan i Borås prioriterat program-

utbildningar och minskat utbudet av fristå-

ende kurser. 

 Under 2013 bestod högskolans totala 

utbildningsutbud av 87 programutbild-

ningar och 118 fristående kurser. I jämfö-

relse med föregående år är det en marginell 

minskning av antalet program men en 

minskning av antalet fristående kurser 

med 38 procent.  Detta medför att Hög-

skolan i Borås minskat utbudet av antalet 

fristående kurser med mer än hälft en sedan 

2011. Antalet studenter som läste en pro-

gramutbildning ökade med tre procenten-

heter till 87 procent och antalet som stude-

rade på Högskolan i Borås campus är 

oförändrat jämfört med föregående år (89 

procent). Noterbart är att merparten av 

distansstudenterna vid Högskolan i Borås 

(77 procent) läser inom Biblioteks- och 

informationsvetenskap och Textil och mode, 

de områden där högskolan har ett natio-

nellt ansvar och är nationellt rekryterande. 

Ett attraktivt lärosäte 

Den starka utvecklingen av utbildnings-

verksamheten har medfört att Högskolan i 

Borås placerade sig i topp tre bland hög-

skolor och universitet med en generell profi l 

avseende söktryck till höstterminens utbild-

ningar 2013. Studenternas eft erfrågan på 

lärosätets utbildningar i kombination med 

det minskade utbildningsuppdraget från 

regeringen medför att Högskolan i Borås 

når takbeloppet och redovisar en fortsatt 

stabil ekonomisk utveckling för 2013. 

Vidare resulterar det starka söktrycket och 

anpassningen av utbildningsverksamheten i 

att Högskolan i Borås beräknar att nå tak-

beloppet samt redovisar en fortsatt stabil 

ekonomisk utveckling under hela perioden 

2015–2017. 

 För 2013 redovisade Högskolan i Borås 

en ökning av antalet nybörjarstudenter 

inom högskoleingenjörs- och sjuksköterske-

utbildningarna i enlighet med regeringens 

mål. Inom sjuksköterskeutbildningen inne-

bar målet en kraft ig ökning som i dagsläget 

medfört att situationen för de verksamhets-

förlagda utbildningsmomenten är ansträngd.  

Trots eft erfrågan från studenterna har Hög-

skolan i Borås därför i nuläget ingen möjlig-

het att med bibehållen kvalitet åta sig ett 

utökat uppdrag inom dessa av regeringen 

utpekade bristyrken. 

 Utöver dessa utbildningsområden inne-

bär studenternas eft erfrågan att Högskolan 

i Borås har såväl kapacitet som beredskap 

att utöver de planeringsförutsättningar som 

gavs i Högskolan i Borås regleringsbrev för 

2014 åta sig ett utökat utbildningsuppdrag 

under perioden 2015–2017. 

Fler designplatser på grundnivå och 

avancerad nivå

För att säkerställa en tillräcklig volym av 

forskarstuderande, inte bara vid Högskolan 

i Borås utan även nationellt, krävs att anta-

let studenter på grund- och avancerad nivå 

ökar, inte minst i ljuset av att studenterna är 

mycket eft erfrågade på arbetsmarknaden. 

Det är dessutom uppenbart att Högskolan i 

Borås i relation till övriga lärosäten i Sverige 

har ett litet antal designplatser i relation till 

den omfattande konstnärliga forskningen 

och forskarutbildningen. Högskolans konst-

närliga miljö är till delar fortfarande under 

uppbyggnad och måste utvecklas både 

genom nya helårsstudieplatser och genom 

ytterligare samverkan nationellt och inter-

nationellt. En sådan miljö omfattar nya 

utbildningar på såväl avancerad nivå som 

forskarnivå, vilket fordrar att antalet helårs-

studieplatser som högskolan får avräkna 

inom utbildningsområdet design måste 

öka. En ökning till 150 helårsstudieplatser 

inom området design skulle skapa goda 

förutsättningar för en fortsatt positiv 

utveckling av ett för Sverige viktigt område. 

En sådan ökning kan inte långsiktigt fi nan-

sieras genom interna omfördelningar utan 

kräver ett utökat takbelopp med 15 Mkr för 

Högskolan i Borås.
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3. Forskning och utbildning 
på forskarnivå
Högskolan i Borås arbetar målmedvetet med 

profi lering av verksamheten och har genom 

koncentration av personella, institutionella och 

ekonomiska resurser utvecklat ett antal väl 

avgränsade nationellt ledande och internationellt 

framstående områden.

För Högskolan i Borås är det en överordnad strategi att etable-

ra och konsolidera kompletta miljöer där det råder ett nära för-

hållande mellan utbildning och forskning. Detta innebär att 

högskolans resurser avseende både utbildning och forskning 

har koncentrerats till gemensamma områden, vilket resulterat i 

att Högskolan i Borås idag har ett antal prioriterade starka och 

uthålliga utbildnings- och forskningsmiljöer:

• Biblioteks- och informationsvetenskap

• Handel och IT

• Hållbar vårdutveckling

• Pedagogiskt arbete

• Resursåtervinning

• Textil och mode
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Basen i dessa miljöer är starka fl ervetenskap-

liga forskningsprogram som kännetecknas 

av en hög grad av samarbete över disci-

plinära gränser samt ett fl ervetenskapligt 

angreppssätt. Ett gränssnitt av stor betydel-

se för Högskolan i Borås går mellan veten-

skaplig och konstnärlig verksamhet. Läro-

sätet förfogar över miljöer för textil- och 

modedesign som ger unika möjligheter för 

forskningsinriktat konstnärligt utvecklings-

arbete. Vid högskolan interageras design-

utbildning och forskning med vetenskap-

ligt grundad verksamhet inom områdena 

textil teknologi och textil management. F:3 

– Fashion Function Future kan lyft as fram 

som ett fl ervetenskapligt forskningspro-

gram som involverar högskolans forskare 

inom Textil och mode, Resursåtervinning 

och Handel och IT. F:3 syft ar till att utveck-

la textil- och modenäringen så att den svarar 

mot den nödvändiga omvandlingen till en 

mer hållbar hantering av världens resurser. I 

samverkan med det textila fältet och globalt 

verksamma mode- och textilföretag med 

bas i Sverige ska F:3 bidra till en utveckling 

mot en miljövänligare framtid. 

Forskarutbildning

Profi leringsarbetet har till dags dato resulte-

rat i att Högskolan i Borås erhållit examens-

rättigheter på forskarnivå inom områdena 

Biblioteks- och informationsvetenskap, 

Resursåtervinning samt Textil och mode. 

Inom området Textil och mode erhölls 

såväl generella som konstnärliga examens-

rättigheter.  Högskolan i Borås bedriver 

idag forskarutbildning i egen regi inom 

samtliga de områden där examensrättig-

heter erhållits. Genom samarbeten med 

andra lärosäten bedrivs även utbildning på 

forskarnivå inom områden där högskolan 

ännu inte erhållit examensrättigheter. De 

erhållna rättigheterna samt nämnda sam-

arbeten skapar nödvändiga förutsättningar 

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. Västsverige står 

inför stora utmaningar som följd av för-

ändringar inom tillverkningsindustrin och 

behov av ett mer kunskapsintensivt närings-

liv. I likhet med landet i övrigt måste också 

en anpassning ske till ökade krav och behov 

inom off entlig sektor. I Västra Götalands-

regionens vision framhålls att en av de lång-

siktigt viktigaste frågorna för en gynnsam 

regional utveckling är en hög nivå på utbild-

ning och forskning. Högskolorna i Väst-

sverige är centrala aktörer i en nödvändig 

omställning av arbetsmarknaden och bör 

ges en nyckelroll i förändringsprocessen. 

Högskolan i Borås bedriver tillsammans 

med Högskolan i Skövde ett strategiskt 

forskningssamarbete. Samarbetet fi nan-

sieras förutom av högskolorna också av 

Västra Götalandsregionen. Fyra gemensam-

ma styrkeområden, där högskolorna till-

sammans har en nationellt ledande roll med 

internationell potential, har prioriterats:

• Design, textil och hållbar utveckling

• Framtida företagande och nya aff ärs-

 modeller

• Informations- och kommunikations-

 teknik

• Vård och välbefi nnande

Det strategiska forskningssamarbetet för-

väntas kunna attrahera fl er lärosäten och 

utgöra en grund för ett framtida nytt uni-

versitet i Västsverige. 

Konstnärlig forskning 

Sedan 2010 fi nns i Sverige konstnärlig ut-

bildning på forskarnivå samt möjlighet att 

utfärda konstnärlig examen på forskarnivå. 

Rättigheten att utfärda examen på forskar-

utbildningsnivå inom det konstnärliga om-

rådet måste ansökas om och beviljas eft er 

prövning av Universitetskanslersämbetet. 

Detta gäller för både högskolor och univer-

sitet. Det är bara tre lärosäten i Sverige som 

befunnits ha den höga kvalitet inom den 

konstnärliga forskningen och utvecklings-

arbetet som krävs för att erhålla examens-

rättigheter på forskarnivå: Göteborgs uni-

versitet, Lunds universitet samt Högskolan 

i Borås. För att säkerställa att den konstnär-

liga forskningen i Sverige ska kunna vidare-

utvecklas 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 inom 

sin profi l har stor potential att utveckla den 

konstnärliga forskningen i Sverige, men har 

små möjligheter att genom egna omprio-

riteringar inom det statliga forskningsan-

slaget genomföra nödvändiga satsningar. 

Högskolan i Borås har ett ansvar att inte 

bara förvalta, utan också utveckla, en inter-

nationellt stark position inom textil- och 

modedesign. Därför välkomnar Högskolan 

i Borås den satsning som regeringen gjort 

på konstnärlig forskning i Sverige med 

betoning på konstnärliga högskolor i Stock-

holm, men vill särskilt betona vikten av att 

denna satsning måste utökas för att säker-

ställa en gynnsam utveckling av den konst-

närliga forskningen också på övriga berörda 

lärosäten i landet. En resursförstärkning 

motsvarande 15 Mkr 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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4. En internationell aktör 
av regionalt intresse
Innovation och samverkan. Högskolan i Borås har väl 

etablerade samarbeten med näringsliv, offentlig 

verksamhet och kulturliv, och har 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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Med sin nära koppling till professionerna har 

Högskolan i Borås bred erfarenhet av inter-

aktion mellan utbildning, forskning och in-

novation; inte minst inom forskningspro-

gram som Smart Textiles och Waste Recove-

ry. Inom lärarutbildningen vid Högskolan i 

Borås fi nns sedan länge ett väl utvecklat sam-

arbete med regionens kommuner kring såväl 

professions- som verksamhetsutveckling och 

en mycket omfattande uppdragsutbildning. I 

samarbete med Västra Götalandsregionen 

har högskolan inom vårdområdet utvecklat 

nio utbildningsvårdavdelningar som under-

lättar och främjar kontinuerlig kompetens-

överföring och kunskapsutveckling till nytta 

för verksamheten. Kunskapsöverföring sker 

genom högskolans olika in- och utfl öden och 

det är viktigt med kontinuitet och systematik 

i omvärldskontakterna. Närhet och fl exibili-

tet har identifi erats som framgångsfaktorer 

för samverkan och samproduktion. 

 Inom de kunskapsområden där begreppet 

innovation traditionellt används verkar 

Högskolan i Borås Holding AB för att bidra 

till spridning av forskningens resultat och 

metoder till det omgivande samhället. 

Holdingbolaget är även aktivt i utveckling-

en av det västsvenska nätverk som har etable-

rats i samverkan mellan lärosäten och övriga 

innovationsstödjande verksamheter. Innova-

tionskontor Väst har utvecklats till en sam-

ordnare och kompetensutvecklare av inno-

vationsrådgivare i Västsverige.  Högskolan 

arbetar också nära andra aktörer i det regio-

nala innovationssystemet, som Inkubatorn i 

Borås och Modeinkubatorn, samt Drivhuset 

Borås som vänder sig till studenter. I Västra 

Götaland bedrivs sedan länge ett samarbete 

mellan regionen, kommuner, näringslivet 

och de olika lärosätena inom innovations-

området.

 För att Sverige ska kunna möta samhäl-

lets framtida kunskapsbehov inom såväl 

forskning som utbildning, krävs att ett läro-

säte nyttjas på ett eff ektivt sätt och ges rim-

liga förutsättningar för att kunna uppnå 

målen. Nyare forskarutbildningsmiljöer har 

goda förutsättningar att ge en jämförelsevis 

stor utväxling av statliga anslag, i form av 

nyttiggörande forskning. Där naturliga för-

utsättningar fi nns i form av till exempel nä-

ringshistoriska faktum, bör möjligheten att 

skapa kunskapskluster genom samman-

förande av akademins, näringslivets och den 

regionala, politiska nivåns kapaciteter göras 

till en viktig del av innovationspolitiken. 

Högskolan i Borås samarbete med 

Högskolan i Skövde är ett bra exempel på 

regionens betydelse för och beroende av 

forskning och innovation.

 I syft e att ytterligare tillvarata den regio-

nala dynamiken och stärka innovations-

utveckling och regional tillväxt har Hög-

skolan i Borås i bred samverkan med Borås 

Stad och övriga aktörer inom innovations-

systemet i regionen etablerat Textile 

Fashion Center. I det gamla industriområ-

det i Simonsland i nära anslutning till Hög-

skolan i Borås växer en mötesplats för krea-

tiva verksamheter inom mode, textil och 

design, i syft e att stärka regionens konkur-

renskraft iga ställning såväl nationellt som 

internationellt, fram. Verksamheten inom 

Textile Fashion Center 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 

genereras idéer som främjar innovation och 

som i kommande processer kan utvecklas 

till aff ärsmöjligheter.

Modeinkubatorn i Borås en nationell 
angelägenhet

Den svenska modebranschen omsätter 229 

miljarder kronor och sysselsätter fl er än livs-

medels- respektive stålindustrin i Sverige. 1

Branschen domineras av småföretag med 

mindre än 10 anställda. För att bidra till att 

skapa bättre förutsättningar för unga entre-

prenörer och designers i modebranschen 

har Modeinkubatorn etablerats i Borås. 

Lokaler med maskiner tillsammans med 

innovations- och entreprenörsstöd skapa-

des som kunde utnyttjas för att ge bland an-

nat studenter från Textilhögskolan möjlig-

heter att arbeta vidare på kollektioner och 

idéer eft er studierna. Verksamheten blev 

snabbt en framgång där unga modeskapare 

sökte sig till Borås för att få del av miljön 

och Modeinkubatorn har utvecklats till den 

naturliga arenan för entreprenörskap och 

innovation inom svenskt mode. 

 Syft et med etableringen är att skapa fl er 

livskraft iga företag i modebranschen genom 

att bidra till att underlätta de strukturella 

problem som är förknippade med produk-

tion, distribution och kapital bland nystar-

tade företag. Genom Modeinkubatorn har 

nyetablerade företag bland annat kunnat 

delta i mässor, både nationellt och interna-

tionellt, testat försäljningskanaler och fått 

ta del av nationell och internationell exper-

tis inom området.

 Verksamheten har fi nansierats av Vinn-

ova, Tillväxtverket, Sjuhärads kommunal-

förbund, Västra Götalandsregionen och 

Högskolan i Borås.  Inkubatorn kan ses som 

en förlängning av Högskolan i Borås och 

fi nns numera i den samlande miljö i Borås 

som är landets främsta centrum för utbild-

ning, forskning och utveckling inom textil 

och mode, Textile Fashion Center. Möjlig-

heten till fortsatt fi nansiering från Vinnova 

och Tillväxtverket är starkt begränsad med 

konsekvensen att den nationella Modeinku-

batorn nu drivs med lokala och regionala 

medel. 

 I den satsning som Högskolan i Borås nu 

eft erlyser inom området textil och mode 

och den konstnärliga forskningen krävs 

säkrad fi nansiering för att skapa förutsätt-

ningar för fortsatt utveckling och innova-

tion. För att utveckla framtidens svenska 

modeföretag och stödja unga designers är 

det viktigt att verksamheten inom Mode-

inkubatorn säkras fi nansiellt. Med ett årligt 

anslag på 5 Mkr kronor skulle landet få en 

stabil och kreativ verksamhet inom en för 

Sverige ekonomiskt viktigt bransch. 

11

1  Tillväxtverket, Modebranschen i Sverige - statistik och analys 2014.





HÖGSKOLAN I BORÅS • BUDGETUNDERLAG 2015–2017

5. Sammanfattning
Högskolan i Borås har idag en tydlig position i det svenska högskolelandskapet. En utveckling mot etable-

ring av ett komplett lärosäte innefattar fortsatt profi lering av utbildning och forskning samt etablering av 

strategiska allianser med andra lärosäten. Genom den medvetna profi leringen av verksamheten har Högsko-

lan i Borås utvecklat ett antal väl avgränsade nationellt och internationellt framstående områden och 

högskolan är ett av endast tre lärosäten i Sverige som har rätt att utfärda konstnärlig examen på forskarnivå. 

Högskolan i Borås placerar sig i topp tre bland högskolor och universitet med en generell profi l avseende 

söktryck till höstterminens utbildningar 2013. Högskolan i Borås når takbeloppet och redovisar en fortsatt 

stabil ekonomisk utveckling för 2013-2017. 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 forskningsverksamheten. 

Högskolan i Borås ska, utifrån den position 

lärosätet har idag, vara aktiv och off ensiv i 

förändringen av strukturen för högre ut-

bildning och forskning. Vi vill bygga vidare 

på den gynnsamma utveckling vi har och är 

beredda att ta ansvar för att skapa en mer 

eff ektiv och långsiktigt hållbar lärosä-

tesstruktur i Västsverige. I regionen behövs 

ytterligare ett universitet som kompletterar 

universiteten i Göteborg. Ett sådant väst-

svenskt universitet ska ha en tillämpnings-

orienterad inriktning och i uppbyggnaden 

baseras på de framgångsrika profi ler som 

utvecklats och etablerats inom de befi ntliga 

högskolorna. 

 Genom etableringen av landets främsta 

centrum för utbildning, forskning och ut-

veckling samt innovation inom textil och 

mode stärker Högskolan i Borås infrastruk-

turen för en fortsatt utveckling av en natio-

nellt stark miljö med internationell lyskraft . 

Denna miljö har stark regional förankring 

och förutsättningar att utvecklas inom en 

rad andra områden och därmed utgöra en 

bred bas för verksamheten vid det tredje 

universitetet i Västsverige. För att fullt ut ta 

tillvara potentialen i Högskolan i Borås 

verksamhet behöver en satsning ske för att 

stärka den konstnärliga miljön med fl er ut-

bildningsplatser inom design (15 Mkr), en 

satsning på konstnärlig forskning (10 Mkr) 

samt säkra drift en av Modeinkubatorn 

(5 Mkr).  

13
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TABELL 1: TOTAL BUDGET 

Total budget

(tkr)

2013 2014 2015 2016 2017

Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

Verksamhetens intäkter

Anslag 1 488 306 498 154 492 015 482 720 482 969

Avgifter 42 614 52 498 50 000 50 000 50 000

Bidrag 59 171 79 723 95 000 110 000 123 000

Finansiella intäkter 1 222 1 200 1200 1 200 1 200

Summa intäkter 591 313 631 575 638 215 643 920 657 169

Verksamhetens kostnader

Personal 404 382 420 375 422 500 427 500 435 000

Lokaler 79 429 84 782 85 000 85 000 85 000

Drift / Övrigt 97 807 99 486 100 000 101 000 105 000

Avskrivningar 21 401 25 732 25 000 25 000 26 000

Finansiella kostnader 1 201 1 200 1 200 1 200 1 200

Summa kostnader 604 220 631 575 633 700 639 700 652 200

Verksamhetsutfall –12 907 0 4 515 4 220 4 969

Transfereringar 2 –5 056 –5 000 –5 000 –5 000 –5 000

Årets kapitalförändring / Årets resultat 3 –18 941 –5 000 –485 –780 –31

Utgående myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring) 4 49 513 44 513 44 028 43 248 43 217

Utgående oförbrukade bidrag 38 987 45 000 50 000 55 000 60 000

1  Intäkterna av anslag ska motsvara summan av anslag i tabell 2 och 3. 
2  Anslagsintäkter som transfereras till studentkår och olika samarbetspartners.
3   Inklusvie resultat från hel- och delägda företag ( –978 för 2013).
4  För stiftelsehögskolorna avses eget kapital och årets resultat. 

Större förändringar mellan åren vad gäller budgeterade intäkter för avgifter respektive bidrag ska alltid kommenteras.

                 

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) 2013 2014 2015 2016 2017

Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

Verksamhetens intäkter

Takbelopp 1 432 542 440 294 434 038 424 492 424 492

Beräknad avräkning2 (A) 432 542 440 294 434038 424 492 424 492

Särskilda åtaganden (B) 1 145 632 750 1 000 1 250

Anslag (A+B) 433 687 440 926 434 788 425 492 425 742

Avgifter 32 249 40 866 37 500 35 000 32 500

Bidrag 3 513 6 647 5 000 5 000 3 000

Finansiella intäkter 984 942 1 000 1 000 1 000

Summa intäkter 3 470 433 489 381 478 288 466 492 462 242

Verksamhetens kostnader

Personal 292 566 294 940 295 000 295 000 295 000

Lokaler 62 558 66 226 65 000 65 000 65 000

Drift / Övrigt 71 570 72 502 72 500 72 500 72 500

Avskrivningar 15 680 18 779 17 500 16 000 15 000

Finansiella kostnader 577 533 500 500 500

Summa kostnader 442 951 452 980 450 500 449 000 448 000

Årets kapitalförändring / Årets resultat 27 482 36  401 27 788 17 492 14 242

1  Takbelopp enligt budgetpropositionen för 2014 i 2014 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  Summering av anslag, avgifter, bidrag och fi nansiella intäkter. 
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TABELL 3: FORSKNING OCH UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ

Forskning och utbildning på forskarnivå (tkr) 2013 2014 2015 2016 2017

Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

Verksamhetens intäkter

Anslag 1 54 619 57 228 57 227 57 228 57 227

Avgifter 10 365 11 632 12 500 15 000 17 500

Bidrag 55 658 73 076 90 000 105 000 120 000

Finansiella intäkter 238 258 200 200 200

Summa intäkter 120 880 142 194 159 927 177 428 194 927

Verksamhetens kostnader

Personal 111 816 125 435 127 500 132 500 140 000

Lokaler 16 871 18 556 20 000 22 500 25 000

Drift / Övrigt 26 237 26 984 27500 28 500 32 500

Avskrivningar 5 721 6 953 7 500 9000 11 000

Finansiella kostnader 624 667 700 700 700

Summa kostnader 161 269 178 595 183 200 193 200 209 200

Årets kapitalförändring / Årets resultat –40 389 –36 401 –23 273 –15 772 –14273

1 Med anslag avses de medel som har anvisats myndigheten i budgetpropositionen för 2014 i 2014 års prisnivå.      
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TABELL 4: INVESTERINGAR I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Investeringar i anläggningstillgångar 1 2013 2014 2015 2016 2017

Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

IB lån i Riksgäldskontoret 51 763 60 759 65 027 65 027 65 027

Beräknad nyupplåning 29 103 30 000 25 000 25 000 20 000

 varav investeringar i immateriella anläggningstillgångar 3 753 1500 1500 1 500 1 500

Beräknad amortering 20 107 25 732 25 000 25 000 25 000

UB lån i Riksgäldkontoret 60 759 65 027 65 027 65 027 60 027

Maximalt utnyttjande av låneramen under året 60 759 65 027 65 027 65 027 60 027

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

Beräknad ränteutgift 565 600 800 800 800

Ränteantaganden för nyupplåning (%) 2,43% 2,00% 2,25% 2,50% 2,75%

Summa räntor och amorteringar 21 401 25 732 25 000 25 000 25 000

Maximalt utnyttjande av räntekontokrediten under året 0 0 0 0 0

1 Enligt defi nition 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) 2013 2014 2015 2016 2017

Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

Area, kvm LOA, utifrån lokalförsörjningsplanen

– föregående års 51 058 52 295 53 901 53 901 53 901

– ökning under året 1 237 1 606

– minskning under året

– vid årets utgång (A) 52 295 53 901 53 901 53 901 53 901

Förbättringsutgift på annans fastighet 1

– nyinvesteringar 13 14 13 3 3

– avskrivningar 9 12 12,4 13,3 11,4

Total årshyra enligt hyresavtal, utifrån lokalförsörjningsplan (B) 2 71,3 74,4 75,8 77,4 78,9

Genomsnittlig hyra (kr / m2 LOA) 3 1 363 1 380 1 406 1 436 1 464

Lokalkostnader (C) 79,4 84,8 85,0 85,0 85,0

Genomsnittlig lokalkostnad (kr / m2 LOA) 4 1 519 1 573 1 577 1 577 1 577

Lokalkostnadens andel av verksamhetens totala kostnader 13% 13% 13% 13% 13%

1 En redovisning ska lämnas av det totala utgående beloppet enligt balansräkningens balanspost. 

   Vidare efterfrågas två specifi ka särredovisningar, nyinvesteringar och avskrivningar. 
2 Inklusive avtalade ersättningar vid avfl yttning före viss tidpunkt, i fall då sådan beräknas ske, samt eventuella återställningskostnader vid avfl yttning.
3 Beräknas som B/A.
4 Beräknas som C/A.

TABELL 6: AVGIFTER

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat

2013 27 432 33 257 –5 825

varav tjänsteexport 4 166 4 049 117

2014 30 000 30 000 0

varav tjänsteexport 4 500 4 500 0

2015 32 500 32 500 0

varav tjänsteexport 5 000 5 000 0

Offentligrättslig 

verksamhet

Intäkter till inkomst-

titel1
Intäkter som får 

disponeras

Kostnader Resultat

2013 0 449 546 -97

2014 0 450 550 -100

2015 0 450 550 -100

1 Intäkter som inte får disponeras.

Avgiftsintäkter enligt §§ 4 och 15 avgiftsförordningen ska inte redovisas.
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