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Budgetunderlag 2017–2019 

Högskolan bedriver idag sin verksamhet med utgångspunkt i 
visionen om att bli det tredje universitetet i Västsverige. 

En sådan utveckling skapar en starkare lärosätesstruktur 
i Västsverige. Utvecklingen, som är av nationellt intresse och 
främjar växtkraft och innovation i hela landet, kräver att hög-
skolan profilerar sin verksamhet. Högskolan i Borås har därför 
under den senaste tioårsperioden bedrivit ett systematiskt 
profilerings-och utvecklingsarbete inom såväl forsknings- som 
utbildningsverksamhet.

Högskolans övergripande profil sammanfattas i begreppet 
Vetenskap för profession, som innebär att högskolan bedriver 
högre utbildning och forskning i samverkan med närings-
liv, offentlig verksamhet och kulturliv. Ett sådant ideal tar 
avstamp i utmaningar som omvärlden identifierar, medan 
högskolan som akademiskt lärosäte omvandlar utmaningarna 
till vetenskapliga problem och frågeställningar och ger svar 

högskolan i borås
Högskolan i Borås är en av landets starkaste högskolor med framgångsrika utbildnings-  

och forskningsmiljöer som är attraktiva såväl nationellt som internationellt.

som är giltiga i vetenskapssamhället och relevanta för samhäl-
let i övrigt. 

Högskolan i Borås har under många år haft en mycket 
positiv utveckling och tar ständigt steg mot att nå visionen om 
det tredje universitet i Västsverige.

Forskning vid Högskolan i Borås förändrar samhället. 
Flervetenskaplig belysning och ett ämnesöverskridande arbets-
sätt är utgångspunkten för en sådan inriktning. Samverkan 
är en integrerad del av verksamheten och högskolan fokuserar 
sina resurser till de mål som gäller för utbildning och forsk-
ning. De övergripande målen är att öka andelen forskning 
och fortsätta bygga kompletta akademiska miljöer för att sätta 
studentens lärande i centrum. I de kompletta miljöerna – som 
omfattar utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskar-
nivå – bedrivs verksamheten på ett hållbart sätt.
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En tydlig och profilerad utbildningsstrategi leder till att 
högskolans utbildningar ständigt utvecklas med hög kvalitet 
i fokus. Utbildningarna koncentreras till i huvudsak sex pri-
oriterade områden där utbildningsutbudet baseras på treåriga 
programutbildningar på grundläggande nivå och påbyggnads-
utbildningar på avancerad nivå:

•	 Biblioteks- och informationsvetenskap
•	 Handel och IT
•	 Människan i vården

UTbilDning på grUnDnivå  
och avancEraD nivå
Utbildning vid Högskolan i Borås präglas av öppenhet och en internationell miljö. 

Högskolan i Borås är en nationellt profilerad högskola med stark regional för- 

ankring. Utöver att förse det regionala arbetslivet med kvalificerad arbetskraft 

finns ett antal utbildningar där högskolan är den nationellt ledande aktören. 

•	 Pedagogiskt arbete
•	 Resursåtervinning
•	 Textil och mode

Samtliga utbildningar utmärks av väl utvecklade pro-
fessionsanknutna moment och av anknytning till forskning 
inom respektive fält. Som ett komplement till programutbild-
ningarna finns inom respektive prioriterat område ett utbud 
av fristående kurser, främst i form av fortbildning för redan 
yrkesverksamma. Högskolan i Borås systematiska profilerings- 
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ta ansvar för en utbildning med en antagning av cirka 50 stu-
denter årligen. Eftersom högskolan inte har någon möjlighet 
att inom nuvarande takbelopp genomföra en sådan satsning är 
förutsättningen ett höjt takbelopp för Högskolan i Borås.

SocionomUTBildning

Läget för kommunerna i Boråsregionen vad gäller rekrytering 
och anställning av socionomer har under en längre tid varit 
ytterst besvärligt. En av förklaringarna är att Högskolan i 
Borås inte bedriver någon socionomutbildning och aldrig har 
gjort det. Kommunerna i regionen nyrekryterar medarbe-
tare utbildade vid lärosäten i andra orter och inte minst då i 
Göteborg. Problemet är inte sällan att nyrekryterade medarbe-
tare snabbt återvänder till sin hemstad eller utbildningsort så 
fort en möjlighet öppnas för en anställning. För att långsiktigt 
upprätthålla en hög kvalitet i socialtjänsten i Boråsregionen 
behövs det en socionomutbildning vid Högskolan i Borås. För 
högskolans del är utveckling och genomförande av en socio- 
nomutbildning ett mycket intressant utvecklingsalternativ. 
Mycket av den kompetens som fordras finns redan på plats 
vid högskolan, men nyrektyreringar och förstärkningar måste 
ske. Högskolan avser därför att skyndsamt påbörja förbere-
delserna för att starta en sådan utbildning. En förutsättning 
för genomförande av socionomutbildning är precis som i fallet 
med förskollärarutbildning i Skaraborg ett höjt takbelopp för 
Högskolan i Borås.

KonSTnärlig UTBildning

Högskolan i Borås bedriver sedan lång tid tillbaka en fram-
gångsrik utbildningsverksamhet inom området textil, med 
inriktning design. Högskolans konstnärliga miljö är till delar 
fortfarande under uppbyggnad och måste utvecklas genom 
nya utbildningar på såväl avancerad nivå som forskarnivå. 
Det är också av stor vikt att upprätthålla en tillräckligt stor 
miljö inom området totalt sett; både utbildning och forskning. 
Detta är inte minst viktigt för att säkra återväxten inom områ-
det och för att möta den stora efterfrågan från arbetsmarkna-
den. Därför är det glädjande att Högskolan i Borås från och 
med 2015 får avräkna 116 designplatser, en ökning med 50 
designplatser.

En förutsättning för att fullt ut kunna tillvarata potentialen 
i det textila kluster som utvecklats med Borås som motor, är att 
Högskolan i Borås ges möjlighet att fortsätta växa inom det tex-
tila området. För att säkerställa en tillräcklig volym av forskar-
studerande, inte bara vid Högskolan i Borås utan även nationellt 
och internationellt, krävs det att antalet studenter på avancerad 
nivå ökar. Detta kräver en satsning på ytterligare minst 34 
designplatser, totalt 150 designplatser, vid Högskolan i Borås. 

Högskolan i Borås har hittills klarat uppbyggnaden av den 
textila miljön med små medel och med egna prioriteringar, 
men mot bakgrund av ett minskat takbelopp och fortsatta 
satsningar inom lärarutbildningar och vårdutbildning, kräver 
en ytterligare utbyggnad av designutbildningarna en höjning 
av takbeloppet med 7,5 miljoner kronor.

och kvalitetsarbete har resulterat i att lärosätet har en stark och 
stabil position i det svenska högskolelandskapet. De nationella 
utbildningsutvärderingarna har visat att flertalet av ämnes- 
och programutbildningarna håller god kvalitet samtidigt som 
högskolan har ett kontinuerligt behov av att kvalitetsutveckla 
verksamheten för att kunna erbjuda studenterna utbildning 
av mycket hög kvalitet inom samtliga områden. Lärosätets 
utbildningar är efterfrågade och söktrycket ligger stabilt på en 
hög nivå inom samtliga prioriterade områden. Det välut-
vecklade samarbetet med professionerna och ett utbud som 
domineras av efterfrågade programutbildningar medför att 
studenterna är attraktiva på arbetsmarknaden, med en god 
anställnings- och användbarhet. Ovanstående har lett till att 
utbildningsverksamheten vid Högskolan i Borås utvecklats 
starkt, även under de år då högskolesektorn som helhet kän-
netecknades av en vikande trend gällande efterfrågan på högre 
utbildning.  

Det totala utbildningsutbudet vid Högskolan i Borås 
bestod av 80 programutbildningar och 137 fristående kurser 
under 2015. Utav dessa programutbildningar var 16 magis-
ter- respektive tio masterprogram på avancerad nivå. En 
majoritet av studenterna läste ett program (86 procent), 14 
procent studerade på avancerad nivå och 87 procent studerade 
vid Högskolan i Borås campus.  Av distansstudenterna läste 
merparten (74 procent) en utbildning inom områden där hög-
skolan har ett nationellt ansvar och är nationellt rekryterande. 
Utbyggnaden av vård- och lärarutbildningar som påbörjades 
2015 kommer att fortsätta under perioden och högskolan 
planerar för att nå de av regeringen uppsatta målen.

 Under perioden planerar högskolan för att öka volymen 
av fristående kurser samtidigt som programutbildningarna 
fortsatt kommer att vara i fokus.

lärarUTBildning i SKaraBorg

I hela Sverige är rekrytering av behöriga lärare till skolorna en 
utmaning. Så är läget även i Skaraborg och bristen är särskilt 
stor gällande förskollärare och grundlärare F-3. Högskolan 
i Skövde bedriver idag ingen förskollärarutbildning. Bland 
annat som en konsekvens av att Högskolan i Skövde inte 
längre utexaminerar förskollärarstudenter har en stor arbets-
kraftsbrist uppstått i många kommuner i Skaraborg och ett 
betydande behov av utbildade förskollärare för anställningar 
finns. Vid Högskolan i Borås bedrivs en tämligen omfattande 
förskollärarutbildning med omvittnat hög kvalitet. En möj-
lighet som tidigare diskuterats och nu aktualiserats igen är att 
Högskolan i Borås ska genomföra och ansvara för förskollärar-
utbildning i Skaraborg. Samtal har förts mellan Högskolan i 
Skövde, Skaraborgs kommunalförbund och Högskolan i Borås 
med syfte att skyndsamt kunna vidta åtgärder för att möta 
aktuella och kommande behov. Ledningen för Högskolan i 
Skövde är positiva till en sådan ordning och för Högskolan i 
Borås är det genomförbart mycket tack vara möjligheten att 
i viss utsträckning använda den infrastruktur som finns på 
Högskolan i Skövde samt på sikt rekrytera lärare hemma- 
hörande i Skaraborgregionen. Högskolan i Borås är beredd att 
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Forskning och  
UTbilDning på Forskarnivå

En viktig utgångspunkt i denna process har varit att med 
avstamp i forskningsfrågor som aktivt aktualiseras i pågående 
forsknings- och publiceringsverksamhet skapa kompletta aka-
demiska miljöer i hela högskolans utbildningsverksamhet.

Nuvarande sex forskningsområden listas nedan, där status 
avseende examenstillstånd inom den tillhörande utbildnings-
verksamheten anges inom parentes:

•	 Biblioteks- och informationsvetenskap (master- och 
forskarnivå)

•	 Handel och IT (masternivå)
•	 Pedagogiskt arbete (masternivå)
•	 Människan i vården (masternivå och ansökan om  

forskarnivå oktober 2015)
•	 Resursåtervinning (master- och forskarnivå)
•	 Textil och mode (master- och forskarnivå, konstnärlig 

och generell)

Högskolan har således efter granskning av Universitets-
kanslersämbetet hittills erhållit examensrättigheter på 
forskarnivå inom tre områden: Biblioteks- och informations-
vetenskap, Resursåtervinning samt Textil och mode. Området 
Textil och mode rymmer rättigheter på såväl vetenskaplig som 
konstnärlig grund. Inom området bedrivs nationellt unik och 
internationellt stark forsknings- och utbildningsverksamhet 
och Textilhögskolan är ett av högskolans två starka varumär-
ken. Det andra varumärket är Bibliotekshögskolan. Högskolan 
i Borås bedriver sedan lång tid tillbaka landets största forsk-
nings- och utbildningsverksamhet i biblioteks- och informa-
tionsvetenskap och har en stark position i såväl EU-länder som 
övriga världen.

Högskolan i Borås prioriteringar framöver är att erhålla 
examensrättigheter på forskarnivå inom områden där detta nu 
saknas och att vidareutveckla högskolans forskningsområden. 
Högskolan har i oktober 2015 ansökt om examensrättigheter 
på forskarnivå inom området Människan i vården baserat på 
en stark utbildnings- och forskningsmiljö inom det vårdveten-
skapliga området. Högskolan avser vidare att förnya ansträng-
ningarna att erhålla examensrättigheter på forskarnivå inom 
området Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet. 
Inom området Handel och IT finns stor potential mot bak-
grund av att delar inom området såsom digital innovation, IT 

service management, data science och handel och konsumtion 
utvecklas i en mycket positiv riktning. Högskolan avser också 
att prioritera etableringen av Hållbart samhällsbyggande som 
forskningsområde, som ett led i högskolans systematiska pri-
oritering av forskning av hög kvalitet om hållbar utveckling. 
Högskolan i Borås beskriver i det följande åtgärder som skulle 
stärka inte bara det fortsatta profilerings- och utvecklingsarbe-
tet vid Högskolan i Borås utan också kvaliteten överlag i högre 
utbildning och forskning i ett nationellt och internationellt 
perspektiv.

ForSKning inom vård- ocH lärarområdeT

Inom två av välfärdssamhällets mest centrala verksamhets-
områden – vård respektive skola – är behovet av behöriga och 
kompetenta medarbetare akut. Inom vårdområdet påtalas 
särskilt bristen på specialistsjuksköterskor och inom skolområ-
det bristen på behöriga lärare i såväl grundskola som gymna-
sium. Regeringens ökning av utbildningsplatser inom dessa 
områden är därför nödvändig och välkommen. Högskolan i 
Borås känner sig väl rustad att anta uppdraget inom det som 
redan idag är lärosätets volymmässigt mest omfattande utbild-
ningsverksamhet. Samtidigt blir obalansen mellan anslag för 
utbildningsverksamhet och anslag för forskningsverksam-
het särskilt uppenbar inom vård- och lärarutbildningar. De 
utmaningar som vård och skola idag står inför kräver inte bara 
formellt behöriga medarbetare, utan medarbetare som i sina 
utbildningar får möta forskare som inte enbart kan ge dem 
tillgång till de senaste forskningsrönen utan även erbjuda dem 
aktiv träning i det kritiska och vetenskapliga förhållnings- och 
arbetssätt som studenternas kommande professionsutövande 
fordrar. En förstärkning av forskningsanknytningen av 
vård- och lärarutbildning ter sig därför nödvändig för alla de 
lärosäten som bedriver utbildning inom nämnda områden. En 
sådan förstärkning kräver ökade fasta forskningsanslag till de 
lärosäten som berörs.

KonSTnärlig ForSKning

Sedan 2010 finns i Sverige konstnärlig utbildning på forskar-
nivå samt möjlighet att utfärda konstnärlig examen på forskar-
nivå. Rättigheten att utfärda examen på forskarutbildnings-
nivå inom det konstnärliga området måste ansökas om och 

Högskolans forskningsverksamhet bedrivs idag inom sex forskningsområden som svarar 

mot behov i det omgivande samhället och som under den senaste tioårsperioden utvecklats 

och definierats i naturlig och fruktbar samverkan mellan högskolans ledning och kollegiet.
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beviljas efter prövning av Universitetskanslersämbetet. Detta 
gäller för både högskolor och universitet. Det är bara tre läro-
säten 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 vidareutvecklas utifrån egna villkor, angreppssätt och 
metoder är det viktigt att säkerställa att de ekonomiska förut-
sättningarna för dessa verksamheter är gynnsamma. 

Detta gäller i synnerhet för Högskolan i Borås som inom 
sin profil har stor potential att utveckla den konstnärliga 
forskningen i Sverige, men har små möjligheter 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 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 Stockholm, 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. En resursförstärk-
ning motsvarande 25 Mkr av konstnärlig forskning skulle 
ge Högskolan i Borås goda förutsättningar att ytterligare 
utveckla sin position som centrum för forskning och utbild-
ning inom textil och mode.

HållBar UTvecKling

Alla högskolor och universitet är enligt lag ålagda att i sin 
verksamhet främja hållbar utveckling och alla lärosäten 
bedriver forskning och utbildning som är relevant utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv. Att det finns en genomgående insikt 
om nödvändigheten av att förhålla verksamheten till detta 
perspektiv är förstås positivt, men det finns samtidigt en risk 
att det som uppfattas som självklart blir osynligt. Denna 
risk – som i forskningen benämns ”integrationsparadoxen” 
– diskuteras bland annat i en rapport som Högskolan i Borås 
tagit fram, och som från ett ledningsperspektiv resonerar 
kring olika modeller för hur högskolan ska bli ett hållbart 
lärosäte. Rapporten utgör ett led i det systematiska arbete 
kring hållbarhetsfrågor som högskolan bedriver sedan en lång 
tid tillbaka. Den utgör också ett uttryck för att alla aspekter 
av Högskolan i Borås verksamhet – utbildning, forskning och 
samverkan men även ledning och styrning – ska vara forsk-
ningsförankrade. Ett viktigt mål som uppnåtts är högskolans 
miljöcertifiering enligt ISO 14001, vilken innebär att hög-
skolan svarar mot högt ställda krav på hållbarhet i högskolans 

campusmiljö. Av mest avgörande betydelse är dock att hållbar 
utveckling aktivt aktualiseras och problematiseras i högskolans 
utbildnings- och forskningsverksamhet. De utbildningar som 
högskolan erbjuder innebär ett tydligt ansvar för att erbjuda 
studenterna redskap att inte bara kritiskt problematisera utan 
även att, i sitt framtida professionsutövande, aktivt bidra till 
en verksamhetsutveckling som främjar hållbar utveckling. 
Högskolan avsätter tillsammans med andra offentliga och 
privata aktörer betydande resurser till forskning om hållbar 
utveckling och det är synnerligen angeläget att den nationella 
forskningspolitiken möter upp och utdelar särskilda anslag till 
de lärosäten som har certifierade miljöledningssystem och som 
systematiskt prioriterar forskning av hög kvalitet om hållbar 
utveckling.

digiTaliSering

Det råder ingen tvekan om att digitaliseringens påverkan på 
arbetsmarknaden, utbildningsväsendet men också på hälso- 
och sjukvården har varit omvälvande. Den ökade tillgången 
på stora datamängder påverkar individers sociala mönster och 
beteenden och organisationers förutsättningar och förmågor 
att konkurrera. Problem och företeelser relaterade till digitali-
sering har blivit alltmer komplexa och sällan är det tillräckligt 
att dessa beforskas utifrån snäva tekniska perspektiv. Snarare 
fordras att ett antal discipliner samverkar för att digitalise-
ringens effekter, men också möjligheter, över huvud taget ska 
kunna belysas och utforskas. Det saknas idag en nationell 
infrastruktur för att på ett långsiktigt, mångdisciplinärt och 
systematiskt sätt kunna studera digitaliseringens roll för sam-
hällsutvecklingen.

Högskolan i Borås föreslår därför tillsammans med övriga 
lärosäten i västra Sverige att regeringen påbörjar ett arbete med 
syfte att utveckla och etablera ett nationellt forskningscentrum 
om digitalisering baserat på den utbildning och forskning som 
bedrivs vid dessa lärosäten. Ett sådant centrum har sin bas i 
en mängd discipliner, bland annat givetvis grunddiscipliner 
såsom informatik, informationsvetenskap och datavetenskap, 
men även i tätt samarbete med tillämpningsdiscipliner och 
områden såsom vårdvetenskap, pedagogik, organisations- 
teori, produktionsteknik och media. Ett sådant brett grepp 
har förutsättningar att kunna utveckla den styrka som behövs 
för att på allvar kunna fokusera digitaliseringens olika sidor. 
Regeringen bör ge lärosätena i västra Sverige ett uppdrag att 
närmare utreda förutsättningarna för ett forskningscentrum 
om digitalisering. Resurser bör avsättas 2017 för utredning, 
utveckling och etablering av ett sådant centrum och grund- 
finansiering av verksamheten från och med 2018.
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HållBar UTvecKling

Alla högskolor och universitet är enligt lag ålagda att i sin 
verksamhet främja hållbar utveckling och alla lärosäten 
bedriver forskning och utbildning som är relevant utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv. Högskolan i Borås avsätter tillsammans 
med andra offentliga och privata aktörer betydande resurser 
till forskning om hållbar utveckling och det är synnerligen 
angeläget att den nationella forskningspolitiken möter upp 
och utdelar särskilda anslag till de lärosäten som har certi-
fierade miljöledningssystem och som systematiskt prioriterar 
forskning av hög kvalitet om hållbar utveckling.

vård- ocH lärarområdeT

Högskolan i Borås välkomnar den satsning som gjorts inom 
vård- och lärarområdet i form av ett ökat antal utbildnings-
platser. Samtidigt blir obalansen mellan anslag för utbild-
ningsverksamhet och anslag för forskningsverksamhet särskilt 
uppenbar inom vård- och lärarutbildningar. En förstärkning 
av forskningsanknytningen av vård- och lärarutbildning ter sig 
därför nödvändig för alla de lärosäten som bedriver utbildning 
inom nämnda områden. En sådan förstärkning kräver ökade 
fasta forskningsanslag till de lärosäten som berörs.

lärarUTBildning i SKaraBorg

I hela Sverige är rekrytering av behöriga lärare till skolorna 
en utmaning. Så är läget även i Skaraborg och bristen är 
särskilt stor gällande förskollärare och grundlärare F-3. Bland 
annat som en konsekvens av att Högskolan i Skövde inte 
längre utexaminerar förskollärarstudenter har en stor arbets-
kraftsbrist uppstått i många kommuner i Skaraborg och ett 
betydande behov av utbildade förskollärare för anställningar 
finns. Samtal har förts mellan Högskolan i Skövde, Skaraborgs 
kommunalförbund och Högskolan i Borås med syfte att 
skyndsamt kunna vidta åtgärder i form av att Högskolan i 
Borås ansvarar för en lärarutbildning i Skaraborg. Eftersom 
högskolan inte har någon möjlighet att inom nuvarande tak-
belopp genomföra en sådan satsning är förutsättningen ett höjt 
takbelopp för Högskolan i Borås motsvarande 14 Mkr.

KonSTnärlig verKSamHeT

Högskolans konstnärliga miljö är till delar fortfarande under 
uppbyggnad och måste utvecklas genom nya utbildningar 
på såväl avancerad nivå som forskarnivå. Sedan 2015 har 
Högskolan i Borås rätt att avräkna 116 platser inom områ-
det design, vilket är mycket positivt för utvecklingen av den 
konstnärliga verksamheten. För att fullt ut kunna tillvarata 
potentialen inom området krävs det en ökning av antalet 
designplatser som högskolan får avräkna till 150, vilket mot-
svarar en höjning av takbeloppet med 7,5 Mkr.

För att säkerställa att den konstnärliga forskningen i 
Sverige ska kunna vidareutvecklas 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 profil har stor potential att utveckla den 
konstnärliga forskningen i Sverige, men har små möjligheter 
att genom egna omprioriteringar inom det statliga forsknings-
anslaget genomföra nödvändiga satsningar. En resursförstärk-
ning motsvarande 25 Mkr av konstnärlig forskning skulle ge 
Högskolan i Borås goda förutsättningar att ytterligare utveckla 
sin position som centrum för forskning och utbildning inom 
textil och mode.

SocionomUTBildning

Läget för kommunerna i Boråsregionen vad gäller rekrytering 
och anställning av socionomer har under en längre tid varit 
ytterst besvärligt. En av förklaringarna är att Högskolan i 
Borås inte bedriver någon socionomutbildning och aldrig har 
gjort det. För att långsiktigt upprätthålla en hög kvalitet i  
socialtjänsten i Boråsregionen behövs det en socionomutbild-
ning vid Högskolan i Borås. För högskolans del är utveckling 
och genomförande av en socionomutbildning ett mycket 
intressant utvecklingsalternativ. En förutsättning för genom-
förande av socionomutbildning är ett höjt takbelopp för 
Högskolan i Borås.

sammanFaTTning
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.
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Tabell 1: Total budget 

Total budget (tkr) 2015 2016 2017 2018 2019

Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

verksamhetens intäkter

Anslag 1 514 389 525 700 539 100 553 957 556 306

Avgifter 44 876 46 033 42 500 42 500 42 500

Bidrag 76 538 89 531 97 500 105 000 112 500

Finansiella intäkter 269 300 300 300 300

Summa intäkter 636 072 661 564 679 400 701 757 711 606

 
verksamhetens kostnader

Personal 433 904 446 362 460 000 470 000 480 000

Lokaler 83 682 85 640 87 000 88 500 90 000

Drift/Övrigt 96 762 98 538 99 000 105 000 110 006

Avskrivningar 24436 27 424 29 800 32 657 35 000

Finansiella kostnader 694 600 600 600 600

Summa kostnader 639 478 658 564 676 400 696 757 715 606

verksamhetsutfall –3 406 3 000 3 000 5 000 –4 000

Transfereringar –3 175 –3 000 –3 000 –5 000 –5 000

årets kapitalförändring/årets resultat –6 581 0 0 0 –9 000

Utgående myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring) 46 152 46 152 46 152 46 152 37 152

Utgående oförbrukade bidrag 42 377 50 000 55 000 60 000 65 000

1  Intäkterna av anslag ska motsvara summan av anslag i tabell 2 och 3. 

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
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Tabell 2: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr) 2015 2016 2017 2018 2019

Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

verksamhetens intäkter

Takbelopp1 448 601 459 299 472 166 486 207 487 532

Beräknad avräkning 2 (A) 448 601 459 299 472 166 486 207 487 532

Särskilda åtaganden (B) 6 328

Anslag (A+B) 454 929 459 299 472 166 486 207 487 532

Avgifter 33 259 33 467 30 000 30 000 30 000

Bidrag 5 753 5 873 5 000 5 000 5 000

Finansiella intäkter 238 300 300 300 300

Summa intäkter 3 494 179 498 939 507 466 521 507 522 832

 
verksamhetens kostnader

Personal 337 104 335 106 340 000 345 000 350 000

Lokaler 75 300 76 235 77 000 77 500 78 000

Drift/Övrigt 77 390 77 562 77 500 80 000 82 506

Avskrivningar 20 039 22 349 22 500 22 500 22 500

Finansiella kostnader 638 600 600 600 600

Summa kostnader 510 471 511 852 517 600 525 600 533 606

årets kapitalförändring/årets resultat –16 292 –12 913 –10 134 –4093 –10 774

1 Takbelopp enligt budgetpropositionen för 2016 i 2016 års prisnivå.
2 Beräknad avräkning av anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå bland annat med hänsyn till  

ev. utnyttjande av tidigare uppkommet anslagssparande eller överproduktion, samt ev. decemberprestationer. 
3 Summering av anslag, avgifter, bidrag och finansiella intäkter.
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Tabell 3: Forskning och utbildning på forskarnivå 

Forskning och utbildning på forskarnivå (tkr) 2015 2016 2017 2018 2019

Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

verksamhetens intäkter

Anslag 1 59 460 66 401 66 934 67 750 68 774

Avgifter 11 617 12 566 12 500 12 500 12 500

Bidrag 70 785 83 658 92 500 100 000 107 500

Finansiella intäkter 31 0 0 0 0

Summa intäkter 141 893 162 625 171 934 180 250 188 774

 
verksamhetens kostnader

Personal 96 800 111 256 120 000 125 000 130 000

Lokaler 8 382 9 405 10 000 11 000 12 000

Drift/Övrigt 19 372 20 976 21 500 25 000 27 500

Avskrivningar 4 397 5 075 7 300 10 157 12 500

Finansiella kostnader 56 0 0 0 0

Summa kostnader 129 007 146 712 158 800 171 157 182 000

årets kapitalförändring/årets resultat 12 886 15 913 13 134 9093 6 774

1 Med anslag avses de medel som har anvisats myndigheten i budgetpropositionen för 2016 i 2016 års prisnivå.
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Tabell 4: investeringar i anläggningstillgångar 

investeringar i anläggningstillgångar1 (tkr) 2015 2016 2017 2018 2019

Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

IB lån i Riksgäldskontoret 61 075 58 591 58 591 58 591 58 591

Beräknad nyupplåning 20 297 25 000 25 000 25 000 25 000

   – varav investeringar i immateriella anläggningstillgångar 644 1 000 1 000 1 000 1 000

Beräknad amortering 22 781 25 000 25 000 25 000 25 000

UB lån i Riksgäldkontoret 58 591 58 591 58 591 58 591 58 591

Maximalt utnyttjande av låneramen under året 58 591 58 591 58 591 58 591 58 591

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

Beräknad ränteutgift 694 600 600 600 600

Ränteantaganden för nyupplåning (%) 1,65% 1,65% 1,65% 2,65% 2,65%

Summa räntor och amorteringar 23 475 25 600 25 600 25 600 25 600

Maximalt utnyttjande av räntekontokrediten under året 0 0 0 0 0

Föreslagen räntekontokredit 0 0 0 0 0

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

(tkr) 2015 2016 2017 2018 2019

Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

immateriella investeringar

Datasystem, rättigheter m.m. 4 040 2 617 1 400 1 093 822

materiella investeringar

Maskiner, inventarier och installationer m.m. 34 892 36 520 33 263 28 483 23 554

Byggnader, mark och annan fast egendom 0 0 0 0 0

Övriga verksamhetsinvesteringar 37 922 38 741 31 259 22 820 16 164

Summa verksamhetsinvesteringar 76 854 77 878 65 922 52 396 40 540

Finansiering

Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § kapitalförsörjnings- 
förordningen)

69 161 69 465 59 296 46 950 36 563

Bidrag (2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen) 7 693 8 413 6 626 5 446 3 977

Finansiell leasing (2 kap. 5 § kapitalförsörjningsförordningen) 0 0 0 0 0

Anslag (efter medgivande av regeringen) 0 0 0 0 0

Summa finansiering 76 854 77 878 65 922 52 396 40 540

Tabell 6: lokalförsörjning

Redovisning av lokaler (mnkr) 2015 2016 2017 2018 2019

Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

area, kvm loa (exkl. student- och gästforskarbostäder)

– föregående års utgång 53 901 53 951 54 551 54 551 54 551

– ökning under året 50 600 0 0 0

– minskning under året 0 0 0 0 0

– vid årets utgång (A) 53 951 54 551 54 551 54 551 54 551

Förbättringsutgift på annans fastighet 1 38 39 31 23 16

– nyinvesteringar 14 15 6 3 3

– avskrivningar 12 14 14 12 10

Lokalhyra (exkl. student- och gästforskarbostäder) (B)2 75 76 78 79 81

Genomsnittlig hyra (kr/m2 LOA)3 1 390 1 397 1 425 1 454 1 483

Sammanställning av lokalkostnader (exkl. student- och gästforskar- 
bostäder)4 (C) 

 
96

 
99

 
101

 
100

 
100

Genomsnittlig lokalkostnad (kr/kvm LOA)5 1 779 1 820 1 846 1 839 1 839

Lärosätets totala kostnader (D) 639 659 676 697 716

Totala externa hyresintäkter 1 1 1 1 1

Justerade totala kostnader (D2) 638 658 675 696 715

Lokalkostnadens andel av verksamhetens totala kostnader6 15% 15% 15% 14% 14%

Lokalkostnadens andel av justerade totala kostnader7 15% 15% 15% 14% 14%

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

4 Redovisas i enlighet med SUHF:s rekommendationer (REK 2014:1, 2015-10-26, dnr 14/069) om lokalkostnader vid universitet och högskolor    
   i den del som avser sammanställning av lokalkostnader, se bilaga 2 till rekommendationerna 
5 Beräknas som C/A.      
6 Beräknas som C/D.      
7 Beräknas som C/D2.      



1 Intäkter som inte får disponeras.  
Avgiftsintäkter enligt 4 och 15 §§ avgiftsförordningen ska inte redovisas.   

Tabell 7: avgifter (tkr) 

Uppdragsverksamhet intäkter Kostnader resultat

2015 30 545 28 188 2 357

   – varav tjänsteexport 4 062 3 814 248

2016 30 000 30 000 0

   – varav tjänsteexport 4 000 4 000 0

2017 30 000 30 000 0

   – varav tjänsteexport 4 000 4 000 0

offentligrättslig
verksamhet

intäkter till 
inkomsttitel1

intäkter som får 
disponeras Kostnader resultat

2016 0 388 465 –77

2017 0 400 500 –100

2018 0 400 500 –100
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