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Vår tids stora frågor ställer akademin inför 
många utmaningar och skapar härigenom 
incitament för innovativt tänkande och ve
tenskaplig kreativitet. Högskolan i Borås ver
kar för framväxten av ett hållbart samhälle, i 
ekonomisk, ekologisk, social och demokra
tisk mening, som baseras på individuellt och 
kolle ktivt ansvarstagande. 

Den flervetenskapliga ansats som är ut
märkande för Högskolan i Borås lämpar sig 
väl för dagens komplexa hållbarhetsfrågor. 
Högskolan i Borås verksamhetsidé och strate
gier för säkerställande av relevans och kvali
tet skapar en bas för att attrahera studenter 
och för att rekrytera pedagogiskt skickliga och 
veten skapligt kompetenta medarbetare. 

Inom prioriterade områden är högskolan 
nationellt ledande och internationellt erkänd. 
För att kunna förverkliga visionen ska hög
skolan:

•     Sätta studentens lärande i centrum. Vi ska 
utveckla en lärandemiljö utifrån aktuell 
forskning. Utbildningen på alla nivåer ska 
vara forskningsanknuten och studenterna 
ska så tidigt som möjligt bli aktivt invol
verade i forskningen. Studenterna ska ges 
stora möjligheter att påverka och ta ansvar 
för sitt eget lärande.

•   Öka andelen forskning. Detta uttrycker vi 
i termer av 60:40, det vill säga att andelen 
utbildning ska vara 60 procent av den tota
la verksamheten och andelen forskning 40 
procent. I dag är andelen forskning 20 pro
cent och vi måste öka den i förhållande till 
utbildningen. Samtidigt gäller att utbild
ningen, i absoluta mått, ska öka på sikt.

•   Fortsätta bygga kompletta akademiska mil
jöer. Inom samtliga områden ska vi erbju
da utbildning från grundnivå till avancerad 
nivå och forskarnivå. Målet är att det inom 
alla områden finns forskningsprogram och 
välutvecklade samarbeten med andra lärosä
ten och organisationer.

Genom den medvetna profileringen av verk
samheten har Högskolan i Borås utvecklat ett 
antal väl avgränsade nationellt och interna
tionellt framstående områden. Detta har till 
dags dato resulterat i att Högskolan i Borås 
erhållit fyra examensrättigheter på forskar
utbildningsnivå, varav en inom det konst
närliga området. Högskolan i Borås är ett av 
endast tre lärosäten i Sverige som har rätt att 
utfärda konstnärlig examen på forskarnivå. 

Högskolans många utbildningar på av
ancerad nivå är rekryteringsbas för lärosätets 
forskarutbildningar. För att bibehålla och på 
sikt ytterligare förstärka Högskolan i Borås 
position ska lärosätets forskning och utbild
ning hålla fortsatt hög kvalitet med en ut talad 
avsikt att öka forskningsverksamheten. Ge
nom att positionera sig som en partner i Väst
sverige bidrar Högskolan i Borås till att vara 
en drivande kraft i samhällsutvecklingen. 

Utgångspunkten för en innovativ miljö är 
för Högskolan i Borås förtroende och relatio
ner mellan olika aktörer: forskare, studenter, 
användare och entreprenörer, i kombination 
med flervetenskaplighet och integration. Ex
empel på innovativa miljöer som utvecklats är 
Smart Textiles och Resource Recovery.

Det tredje universitetet i Västsverige
Högskolan i Borås har sitt ursprung i den 
textila näringen, i det textila kulturarvet och 
i bibliotekarieutbildningen. Vi blev en sam
manhållen högskola 1977. Vi är stolta över 
det vi uppnått, men vi vill nå längre. Högsko
lan i Borås ska, utifrån den position lärosätet 
har idag, vara aktiv och offensiv i förändring
en av strukturen för högre utbildning och 
forskning. 

Vi vill bygga vidare på den gynnsamma ut
veckling vi har och är beredda att ta ansvar för 
att skapa en mer effektiv och långsiktigt håll
bar lärosätesstruktur i Västsverige. I regionen 
behövs ytterligare ett universitet som komplet
terar universiteten i Göteborg. Ett tredje uni
versitet i Västsverige är inte bara en regional 
angelägenhet utan betyder också mycket för 
växtkraft och innovation i hela Sverige. 

Högskolan i Borås profilering med kom
pletta miljöer och spets gör att vi även i ett 
internationellt perspektiv har alla förutsätt
ningar att vara ledande inom ett antal om
råden. Genom att ett sådant lärosäte erhåller 
generella och konstnärliga examensrättigheter 
och universitetsstatus, skapas förutsättningar 
att bygga ett nytt starkt och långsiktigt håll
bart västsvenskt universitet. 

Ett led i utvecklingen av utbildnings  
och forskningsmiljön är också att etablera 
stra tegiska allianser med lärosäten med profi
ler som innebär att den samlade miljön stärks. 
Dessa lärosäten kan finnas i vår närmaste om
värld, men kan också omfatta utbildnings 
och forskningsmiljöer i andra delar av landet 
eller utanför landets gränser.

1. Verksamhetsidé
Verksamhetsidén för Högskolan i Borås är att bedriva högre utbildning och forskning i 
samverkan med näringsliv, offentlig sektor och kulturliv. Vi benämner det Vetenskap för  
profession. Tillsammans med samverkanspartners uppnås ett ömsesidigt förhållningssätt  
som bygger på öppenhet och ansvar. Högskolans ansvar är att bidra till och kritiskt granska 
samhällelig utveckling. Problematisering är vår styrka. Teori och praktik ser vi som samman
flätade perspektiv som berikar varandra och som tillsammans ger kvalitet i utbildning och  
forskning. Professionernas mångfacetterade problem stödjer ett flervetenskapligt  
förhållningssätt, där det är naturligt att arbeta ämnesöverskridande.
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2. Utbildning på grund nivå 
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 förankring. Utöver att förse det regionala 
arbetslivet med kvalificerad arbetskraft finns ett antal utbildningar där 
högskolan är den nationellt ledande aktören. 
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En tydlig och profilerad utbildningsstrategi 
leder till att högskolans utbildningar stän
digt utvecklas med hög kvalitet i fokus. Ut
bildningarna koncentreras till i huvudsak sex 
prioriterade områden där utbildningsutbudet 
baseras på treåriga programutbildningar på 
grundläggande nivå och påbyggnadsutbild
ningar på avancerad nivå:

•   Biblioteks och informationsvetenskap
•   Handel och IT
•   Hållbar vårdutveckling
•   Pedagogiskt arbete
•   Resursåtervinning och ingenjörs

utbildningar
•   Textil och mode

Samtliga utbildningar utmärks av väl utveck
lade professionsanknutna moment och av an
knytning till forskning inom respektive fält. 
Som ett komplement till programutbildning
arna finns inom respektive prioriterat område 
ett utbud av fristående kurser, främst i form 
av fortbildning för redan yrkesverksamma. 

Högskolan i Borås systematiska profile
rings och kvalitetsarbete har resulterat i att 
lärosätet har en stark och stabil position i det 
svenska högskolelandskapet. De nationella 
utbildningsutvärderingarna har visat att fler
talet av ämnes och programutbildningarna 
håller god kvalitet samtidigt som högskolan 
har ett kontinuerligt behov av att kvalitets
utveckla verksamheten för att kunna erbjuda 
studenterna utbildning av mycket hög kvali
tet inom samtliga områden. 

Lärosätets utbildningar är efterfrågade 
och söktrycket ligger stabilt på en hög nivå 
inom samtliga prioriterade områden. Det väl
utvecklade samarbetet med professionerna och 
ett utbud som domineras av efterfrågade pro
gramutbildningar medför att studenterna är 
attraktiva på arbetsmarknaden, med en god 
anställnings och användbarhet. Ovan stående  
har lett till att utbildningsverksamheten vid 
Högskolan i Borås utvecklats starkt, även 
un der de år då högskolesektorn som helhet 
känne tecknades av en vikande trend gällande 
efterfrågan på högre utbildning. 

För att anpassa utbildningsverksam
heten till det minskade uppdraget från re

geringen har Högskolan i Borås prioriterat 
program utbildningar och minskat utbudet av 
fri stående kurser. Under 2014 bestod högsko
lans totala utbildningsutbud av 81 program
utbildningar och 139 fristående kurser. 

I jämförelse med föregående år är det en 
marginell minskning av antalet program men 
en ökning av antalet fristående kurser med 
18 procent. Trots ökningen av fristående kur
ser jämfört med 2013 har Högskolan i Borås 
minskat utbudet av antalet fristående kurser 
med mer än hälften sedan 2011. 

Antalet studenter som läste en program
utbildning ökade med en procentenhet till  
88 procent och antalet som studerade på Hög
skolan i Borås campus är oförändrat jämfört 
med föregående år (89 procent). Noterbart är 
att merparten av distansstudenterna vid Hög
skolan i Borås (77 procent) läser inom Biblio
teks 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 utbildningsverk
samheten har resulterat i att Högskolan i Borås 
redovisar ett fortsatt starkt och stabilt söktryck 
till höstterminens utbildningar 2014. Studen
ternas efterfrågan på lärosätets utbildningar 
innebär att Högskolan i Borås redo visar en 
fortsatt stabil ekonomisk utveckling för 2014. 
Det starka söktrycket och anpassningen av ut
bildningsverksamheten medför att Högskolan 
i Borås beräknar att nå takbeloppet samt re
dovisar en fortsatt stabil ekonomisk utveckling 
inom utbildningsverksamheten för hela perio
den 2016 – 2018. 

Det utökade uppdrag som Högskolan i 
Borås erhöll inom högskoleingenjörs och 
sjuksköterskeutbildningarna har medfört att 
högskolan ökat antalet nybörjarstudenter in 
om dessa utbildningar. 

Utöver det utökade uppdraget har Hög
skolan i Borås en vilja att utöka lärar och 
vårdutbildning arna i linje med vad som före
slogs av regering en i budgetpropositionen för 
2015. Detta förut sätter dock att utmaningar
na i form av tillgången på undervisande per
sonal samt tillgången på verk samhetsförlagda 
utbildnings platser kan lösas. 

Utöver dessa utbildningsområden inne
bär studenternas efterfrågan att Högskolan 
i Borås har såväl kapacitet som beredskap 
att, utöver de planeringsförutsättningar som 
gavs för Högskolan i Borås budgetproposi
tion samt regleringsbrev för 2015, åta sig ett 
utökat utbildningsuppdrag under perioden 
2016 –2018.

Konstnärlig utbildning
Högskolan i Borås bedriver sedan lång tid 
tillbaka en framgångsrik utbildningsverksam
het inom området textil, med inriktningen 
design. Högskolans konstnärliga miljö är till 
 delar fortfarande under uppbyggnad och mås
te 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 
området och för att möta den stora efterfrå
gan från arbetsmarknaden. Därför är det gläd
jande att Högskolan i Borås erhöll ytterligare 
50 design platser i regleringsbrev för 2015. Att 
Högskolan i Borås kan avräkna 116 design
platser är mycket positivt då de nya platserna 
säkerställer en fortsatt utveckling av Högsko
lan i Borås verksamhet inom den textila mil
jön, som inte enbart är den mest framstående i 
Sverige utan även en av Europas främsta. 

En förutsättning för att fullt ut kunna till
varata potentialen i ett sådant textilt klus
ter, med Borås som motor, är att Högskolan 
i Borås ges möjlighet att fortsätta växa inom 
det textila området. För att säkerställa en till
räcklig volym av forskarstuderande, inte bara 
vid Högskolan i Borås utan även nationellt 
och internationellt, krävs det att antalet stu
denter på avancerad nivå ökar. Detta kräver 
en satsning på ytterligare 34 designplatser (to
talt 150) vid Högskolan i Borås. 

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

2. Utbildning på grund nivå 
och avancerad nivå
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3. Forskning och  
utbildning på forskarnivå
Högskolan i Borås arbetar målmedvetet med profilering 
av verksamheten och har genom koncentration av 
personella, institutionella och ekonomiska resurser 
utvecklat ett antal väl avgränsade nationellt ledande  
och internationellt framstående områden. 
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För Högskolan i Borås är det en överordnad 
strategi att etablera och konsolidera komplet
ta miljöer där det råder ett nära förhållande 
mellan utbildning och forskning. Detta inne
bär att högskolans resurser avseende både ut
bildning och forskning har koncentrerats till 
gemensamma områden, vilket resulterat i att 
Högskolan i Borås idag har ett antal prioritera
de starka och uthålliga utbildnings och forsk
nings miljöer:

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

Basen i dessa miljöer är starka flervetenskap
liga forskningsprogram som i hög grad känne
tecknas av samarbete över disciplinära gränser 
samt ett flervetenskapligt angreppssätt. Ett 
gränssnitt av stor betydelse för Högskolan i 
Borås går mellan vetenskaplig och konst närlig 
verksamhet. 

Lärosätet förfogar över miljöer för textil 
och modedesign som ger unika möjligheter 
för forskningsinriktat konstnärligt utveck
lingsarbete.

Vid högskolan integreras designutbild
ning och forskning med vetenskapligt grundad 
verksamhet inom områdena textil tek nologi 
och textil management. F:3 –  Fashion Func
tion Futures kan lyftas fram som ett flerve
tenskapligt forskningsprogram som involverar 
högskolans forskare inom Textil och mode, 
 Resursåtervinning och Handel och IT. 

F:3 syftar till att utveckla textil och mode
näringen 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 textil
företag med bas i Sverige ska F:3 bidra till en 
utveckling mot en miljövänligare framtid. 

Forskarutbildning
Profileringsarbetet har till dags dato resulte

rat i att Högskolan i Borås erhållit examens
rättigheter på forskarnivå inom områdena 
Biblioteks och informationsvetenskap, Re
sursåtervinning samt Textil och mode. Inom 
området Textil och mode erhölls såväl gene
rella som konstnärliga examensrättigheter. 
Högskolan i Borås bedriver idag forskarut
bildning i egen regi inom samtliga de områ
den där examensrättigheter erhållits. 

Genom samarbeten med andra lärosäten 
bedrivs även utbildning på forskarnivå inom 
områden där högskolan ännu inte erhållit 
exa mensrättigheter. De erhållna rättigheter
na samt nämnda samarbeten skapar nödvän
diga förutsättningar för kompletta miljöer 
inom högskolans samtliga prioriterade områ
de. Med de erhållna forskarutbildningsrättig
heterna 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 och behov av ett mer kun
skapsintensivt näringsliv. I likhet med landet i 
övrigt måste också en anpassning ske till öka
de krav och behov inom offentlig sektor. 

I Västra Götalandsregionens vision fram
hålls att en av de långsiktigt viktigaste frågor
na för en gynnsam regional utveckling är en 
hög nivå på utbildning och forskning. Hög
skolorna i Västsverige är centrala aktörer i en 
nödvändig omställning av arbetsmarknaden 
och bör ges en nyckelroll i förändringspro
cessen. Högskolan i Borås bedriver tillsam
mans med Högskolan i Skövde ett strategiskt 
forskningssamarbete. Samarbetet finansie
ras förutom av högskolorna också av Västra 
Götalands regionen. 

Fyra gemensamma styrkeområden, där 
högskolorna tillsammans har en nationellt 
 ledande roll med internationell potential, har 
prioriterats:

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

modeller

•   Informations och kommunikationsteknik
•   Vård och välbefinnande

Konstnärlig forskning
Sedan 2010 finns i Sverige konstnärlig ut
bildning på forskarnivå samt möjlighet att 
utfärda konstnärlig examen på forskarnivå. 
Rättig heten att utfärda examen på forskarut
bildningsnivå inom det konstnärliga området 
måste ansökas om och beviljas efter prövning 
av Universitetskanslersämbetet. Detta gäller 
för både högskolor och universitet. 

Det är bara tre lärosäten i Sverige som be
funnits ha den höga kvalitet inom den konst
närliga forskningen och utvecklingsarbetet 
som krävs för att erhålla examensrättigheter på 
forskarnivå: Göteborgs universitet, Lunds uni
versitet samt Högskolan i Borås. För att säker
ställa att den konstnärliga forskningen i Sverige 
ska kunna vidareutvecklas utifrån egna villkor, 
angreppssätt och metoder är det viktigt att sä
kerställa 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 Sveri
ge, men har små möjligheter att genom egna 
omprioriteringar inom det statliga forsknings
anslaget genomföra nödvändiga satsningar. 
Högskolan i Borås har ett ansvar att inte bara 
förvalta, utan också utveckla, en internationellt 
stark position inom textil och modedesign. 

Därför välkomnar Högskolan i Borås den 
satsning som regeringen gjort på konstnärlig 
forskning i Sverige med betoning på konst
närliga högskolor i Stockholm, men vill sär
skilt betona vikten av att denna satsning måste 
utökas för att säkerställa en gynnsam utveck
ling av den konstnärliga forskningen också på 
övriga berörda lärosäten i landet. En resurs
förstärkning motsvarande 25 miljoner kronor 
av konstnärlig forskning skulle ge Högskolan 
i Borås goda förutsättningar att ytterligare ut
veckla sin position som centrum för forskning 
och utbildning inom textil och mode.
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4. Innovation 
och samverkan 
Högskolan i Borås har väl etablerade sam
arbeten med näringsliv, offentlig verksamhet 
och kulturliv och 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. Med sin nära  
koppling till professionerna har Högskolan  
i Borås bred erfarenhet av interaktion  
mellan utbildning, forskning och innovation; 
inte minst inom forskningsprogram som  
Smart Textiles och Resource Recovery.  
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Inom lärarutbildningen vid Högskolan i Bor
ås finns sedan länge ett väl utvecklat samar
bete 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 högsko
lans olika in och utflöden, och det är viktigt 
med kontinuitet och systematik i omvärlds
kontakterna. Närhet och flexibilitet har 
identi fierats som framgångsfaktorer för sam
verkan och samproduktion. 

Inom de kunskapsområden där begrep
pet innovation traditionellt används verkar 
Högskolan i Borås och högskolans holding
bolag för att bidra till spridning av forskning
ens resultat och metoder till det omgivande 
samhället. Innovationskontor Väst utgör även 
fortsatt ett viktigt nätverk för Högskolan 
i Borås. Under året har Högskolan i Borås 
deltagit i aktiviteter som syftar till att stärka 
innovationsrådgivningen i Västra Götaland. 
Därutöver bedrivs sedan ett antal år samar
beten mellan regionen, kommuner, närings
livet och de olika lärosätena i regionen inom 
innovationsområdet.

För att Sverige ska kunna möta samhällets 
framtida kunskapsbehov inom såväl forsk
ning som utbildning, krävs att ett lärosä
te nyttjas på ett effektivt sätt och ges rimliga 
förutsättningar för att kunna uppnå målen. 
Nyare forskarutbildningsmiljöer har goda för
utsättningar att ge en jämförelsevis stor utväx
ling av statliga anslag, i form av nyttiggörande 
forskning. 

Där naturliga förutsättningar finns i form 
av till exempel näringshistoriska faktum, bör 
möjligheten att skapa kunskapskluster genom 
sammanförande av akademins, näringslivets 
och den regionala, politiska nivåns kapaci
teter göras till en viktig del av innovations

politiken. Högskolan i Borås samarbete med 
Högskolan i Skövde är ett bra exempel på re
gionens betydelse för och beroende av forsk
ning och innovation. 

I syfte att ytterligare tillvarata den regio
nala dynamiken och stärka innovationsut
veckling och regional tillväxt har Högskolan 
i Borås i bred samverkan med Borås Stad och 
övriga aktörer inom innovationssystemet i re
gionen etablerat Textile Fashion Center.

Under 2014 har det textila kluster som är 
en mötesplats för kulturella och kreativa verk
samheter inom mode, textil och design i syf
te att stärka regionens konkurrenskraft såväl 
nationellt som internationellt, fortsatt utveck
lats och funnit fruktbara former.

Verksamheten inom Textile Fashion Cen
ter tar sin utgångspunkt i Högskolan i Borås 
prioriterade områden, som har en stark och 
naturlig förankring i den näringslivsstruktur 
av små och medelstora företag som utmärker 
regionen. I mötet mellan mode, design och 
teknik genereras idéer som främjar innovation  
som i kommande processer kan utvecklas till 
affärsmöjligheter. 

Det textila klustret syftar även till att stärka 
de olika aktörerna i det regionala innovations
system som Inkubatorn i Borås, Modeinku
batorn samt Drivhuset Borås.

Modeinkubatorn i Borås  
en nationell angelägenhet
Den svenska modebranschen omsätter 229 
miljarder kronor per år och sysselsätter fler 
än livsmedels respektive stålindustrin i Sve
rige. Branschen domineras av småföretag med 
min dre 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 skapades 
som kunde utnyttjas för att ge bland annat 
studenter från Textilhögskolan möjligheter att 
arbeta vidare på kollektioner och idéer efter 
studierna. 

Verksamheten blev snabbt en framgång där 
unga modeskapare sökte sig till Borås för att 
få del av miljön och Modeinkubatorn har ut
vecklats till den naturliga arenan för entrepre
nörskap och innovation inom svenskt mode. 
Syftet med etableringen är att skapa fler livs
kraftiga företag i modebranschen genom att 
bidra till att underlätta de strukturella problem 
som är förknippade med produktion, distribu
tion och kapital bland nystartade företag. 

Genom Modeinkubatorn har nyetablera
de företag bland annat kunnat delta i mässor, 
både nationellt och internationellt, testat för
säljningskanaler och fått ta del av nationell 
och internationell expertis inom området. 
Verksamheten har finansierats av VINNOVA, 
Tillväxtverket, Sjuhärads kommunalförbund, 
Västra Götalandsregionen och Högskolan i 
Borås. 

Inkubatorn kan ses som en förlängning 
av Högskolan i Borås och och finns numera 
i Textile Fashion Center, den samlande mil
jö i Borås som är landets främsta centrum för 
utbildning, forskning och utveckling inom 
textil och mode. Möjligheten till fortsatt fi
nansiering från VINNOVA och Tillväxtver
ket är starkt begränsad med konsekvensen att 
den nationella Modeinkubatorn nu drivs med 
lokala och regionala medel.

I den satsning som Högskolan i Borås 
nu efterlyser inom området Textil och mode 
och den konstnärliga forskningen krävs säk
rad finansiering för att skapa förutsättningar 
för fortsatt utveckling och innovation. För att 
utveckla framtidens svenska modeföretag och 
stödja unga designers är det viktigt att verk
samheten inom Modeinkubatorn säkras fi
nansiellt. Med ett årligt anslag på 5 miljoner 
kronor kronor skulle landet få en stabil och 
kreativ verksamhet inom en för Sverige eko
nomiskt viktigt bransch.
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Genom den medvetna profileringen av verk
samheten har Högskolan i Borås utvecklat ett 
antal väl avgränsade nationellt och internatio
nellt framstående områden. Högskolan är ett 
av endast tre lärosäten i Sverige som har rätt 
att utfärda konstnärlig examen på forskar
nivå. 

Högskolans utbildningar har ett högt och 
stabilt söktryck och prognostiserar en fortsatt 
stabil ekonomisk utveckling för 2016–2018. 
Högskolan i Borås har en vilja att utöka lärar 
och vårdutbildningarna i linje med vad som 
föreslogs av regeringen i budgetpropositionen 
för 2015. Utöver dessa utbildningsområden 
innebär studenternas efterfrågan att Högsko
lan i Borås har såväl kapacitet som beredskap 
att, med bibehållen kvalitet, utöver de plane
ringsförutsättningar som gavs i Högskolan i 
Borås budgetproposition samt regleringsbrev 
för 2015 åta sig ett utökat utbildningsupp
drag under perioden 2016–2018.

Högskolan i Borås ska, utifrån den posi
tion lärosätet har idag, vara aktiv och offensiv 
i förändringen av strukturen för högre utbild
ning och forskning. Vi vill bygga vidare på 
den gynnsamma utveckling vi har och är be
redda att ta ansvar för att skapa en mer effek
tiv och långsiktigt hållbar lärosätesstruktur i 
Västsverige. 

I regionen behövs ytterligare ett univer

sitet som kompletterar universiteten i Gö
teborg. Ett tredje universitet i Västsverige 
är inte bara en regional angelägenhet utan 
 betyder också mycket för växtkraft och inno
vation i hela Sverige. Högskolan i Borås pro
filering med kompletta miljöer och spets gör 
att vi även i ett internationellt perspektiv har 
alla förutsättningar att vara ledande inom ett 
antal områden.

Genom bland annat etableringen av lan
dets främsta centrum för utbildning, forsk
ning och utveckling samt innovation inom 
textil och mode stärker Högskolan i Borås in
frastrukturen för en fortsatt utveckling av en 
nationellt stark miljö med internationell lys
kraft. Denna miljö har stark regional förank
ring och förutsättningar att utvecklas inom 
en rad andra områden och därmed utgöra en 
bred bas för verksamheten vid det tredje uni
versitetet i Västsverige. 

För att fullt ut ta tillvara potentialen i 
Högskolan i Borås verksamhet behöver en 
satsning ske för att stärka den konstnär  liga 
miljön med fler utbildningsplatser inom 
 design (7,5 miljoner kronor/år), en satsning 
på konstnärlig forskning (25 miljoner kro
nor/år) samt säkra driften av Modeinkuba
torn (5 miljoner kronor/år).

5. 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) 2014 2015 2016 2017 2018

Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

Verksamhetens intäkter

Anslag 1 498 154 504 238 495 968 499 807 500 420

Avgifter 53 181 50 710 52 500 52 500 52 500

Bidrag 67 592 84 741 95 000 105 000 115 000

Finansiella intäkter 697 800 1 000 1 000 1 000

Summa intäkter 619 624 640 489 644 468 658 307 668 920

 
Verksamhetens kostnader

Personal 412 460 428 109 431 000 440 500 447 000

Lokaler 82 816 82 822 84 000 85 000 86 000

Drift/Övrigt 94 669 99 787 98 500 100 500 101 500

Avskrivningar 22 613 24 171 25 000 26 500 28 000

Finansiella kostnader 851 600 600 600 600

Summa kostnader 613 409 635 489 639 100 653 100 663 100

Verksamhetsutfall 6 215 5 000 5 368 5 207 5 820

Transfereringar2 -4 287 -5 000 -5 368 -5 207 -5 820

Årets kapitalförändring/Årets resultat 3 1 928 0 0 0 0

Utgående myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring) 4 51 331 51 331 51 331 51 331 51 331

Utgående oförbrukade bidrag 39 032 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 transefereras till studentkår och olika samarbetspartners.
3 Inklusive resultat från hel och delägda företag (201 för 2014).
4  För stiftelsehögskolorna avses eget kapital och årets resultat.    

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

Bilaga till direktiv till budgetunderlag 
för verksamhet vid universitet och högskolor
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TABELL 2: UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr) 2014 2015 2016 2017 2018

Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

Verksamhetens intäkter

Takbelopp1 440 294 443 104 436 702 440 567 441 216

Beräknad avräkning 2 (A) 440 294 443 104 436 702 440 567 441 216

Särskilda åtaganden (B) 632 1  674

Anslag (A+B) 440 926 444 778 436 702 440 567 441 216

Avgifter 41 552 38 290 40 000 40 000 40 000

Bidrag 4 782 4 842 5 000 5 000 5 000

Finansiella intäkter 589 800 1 000 1 000 1 000

Summa intäkter 3 487 849 488 710 482 702 486 567 487 216

 
Verksamhetens kostnader

Personal 319 357 323 445 320 000 320 000 320 000

Lokaler 69 007 69 017 69 000 69 000 69 000

Drift/Övrigt 76 443 76 987 75 000 76 000 76 000

Avskrivningar 18 597 19 132 19 000 20 000 21 000

Finansiella kostnader 579 600 600 600 600

Summa kostnader 483 983 489 181 483 600 485 600 486 600

Årets kapitalförändring/Årets resultat 3 866 -471 -898 967 616

1  Med anslag avses de medel som har anvisats myndigheten i budgetpropositionen för  
2015 i 2015 års prisnivå samt övrig tillkommande information i regleringsbrev för 2015.     

2 Beräknad avräkning av anslag för grundutbildning bl.a. med hänsyn till ev. utnyttjande av tidigare  
uppkommet anslagssparande eller överproduktion samt ev. decemberprestationer.      

3 Summering av anslag, avgifter, bidrag och finansiella intäkter.     
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TABELL 3: FORSKNING OCH UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ

Forskning och utbildning på forskarnivå (tkr) 2014 2015 2016 2017 2018

Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

Verksamhetens intäkter

Anslag 1 57 228 59 460 59 266 59 240 59 204

Avgifter 11 629 12 420 12 500 12 500 12 500

Bidrag 62 810 79 899 90 000 100 000 110 000

Finansiella intäkter 108

Summa intäkter 131 775 151 779 161 766 171 740 181 704

 
Verksamhetens kostnader

Personal 93 103 104 664 111 000 120 500 128 000

Lokaler 13 809 13 805 15 000 16 000 17 000

Drift/Övrigt 18 226 22 800 23 500 24 500 25 500

Avskrivningar 4 016 5 039 6 000 6 500 7 000

Finansiella kostnader 71

Summa kostnader 129 225 146 308 155 500 167 500 177 500

Årets kapitalförändring/Årets resultat 2 550 5 471 6 266 4 240 4 204

1 Med anslag avses de medel som har anvisats myndigheten i budgetpropositionen för  
2015 i 2015 års prisnivå samt övrig tillkommande information i regleringsbrev för 2015.
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TABELL 4: INVESTERINGAR I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Investeringar i anläggningstillgångar1 2014 2015 2016 2017 2018

Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

IB lån i Riksgäldskontoret 60 759 61 075 61 075 63 575 64 575

Beräknad nyupplåning 23 768 25 000 27 500 27 500 25 000

   – varav investeringar i immateriella anläggningstillgångar 703 1 000 1 000 1 000 1 000

Beräknad amortering 23 452 25 000 25 000 26 500 28 000

UB lån i Riksgäldkontoret 61 075 61 075 63 575 64 575 61 575

Maximalt utnyttjande av låneramen under året 61 075 61 075 63 575 64 575 61 575

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

Beräknad ränteutgift 851 600 600 600 600

Ränteantaganden för nyupplåning (%) 0,2 1,0 1,0 1,0 1,0

Summa räntor och amorteringar 22 613 24 171 25 000 26 500 28 000

Maximalt utnyttjande av räntekontokrediten under året 0 0 0 0 0

Föreslagen räntekontokredit 43 342 45 000 45 000 45 000 45 000

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

Redovisning av lokaler (mnkr) 2014 2015 2016 2017 2018

Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

Area, kvm LOA, utifrån lokalförsörjningsplanen

– föregående års utgång 52 295 53 901 53 901 53 901 53 901

– ökning under året 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 16 14 7 3 3

– avskrivningar 11 11 13 11 9

Total årshyra enligt hyresavtal, utifrån lokalförsörjningsplan (B) 2 77,8 74,5 76,0 77,5 79,1

Genomsnittlig hyra (kr/m2 LOA) 3 1 488 1 382 1 410 1 438 1 468

Lokalkostnader (C) 82,8 82,8 84,0 85,0 86,0

Genomsnittlig lokalkostnad (kr/kvm LOA) 4 1 584 1 537 1 558 1 577 1 596

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

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

1 Intäkter som inte får disponeras   

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

TABELL 6: AVGIFTER

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat

2014 36 829 34 642 2 187

   – varav tjänsteexport 3 386 4 490 -1 104

2015 50 710 50 500 210

   – varav tjänsteexport 3 500 3 500 0

2016 52 500 52 500 0

   – varav tjänsteexport 3 500 3 500 0

Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till 
inkomsttitel1

Intäkter som får 
disponeras Kostnader Resultat

2014 0 556 611 -55

2015 0 550 650 -100

2016 0 550 650 -100
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