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Budgetunderlag 2020–2022 

Högskolans övergripande profil sammanfattas i begreppet 
Vetenskap för profession, som innebär att högskolan bedriver 
högre utbildning och forskning i samverkan med näringsliv, 
offentlig verksamhet och kulturliv. Högskolans uppdrag som 
akademiskt lärosäte är att omvandla samhälleliga utmaningar 
till vetenskapliga problem och frågeställningar, och ge svar 
som är giltiga i vetenskapssamhället och relevanta för sam-
hället i övrigt. Högskolan i Borås är den hållbara högskolan. 
Utmaningarna formulerade i Agenda 2030 är vägledande för 
högskolans prioriteringar inom forskning och utbildning och 
högskolan är utmanande och pådrivande inom arbetet med 
hållbar utveckling. Högskolan i Borås är i dag en av landets 
starkaste högskolor med framgångsrika utbildnings- och 
forskningsmiljöer, attraktiva såväl nationellt som internatio-
nellt. Högskolan i Borås strävar efter att utveckla och etablera 
kompletta akademiska miljöer. 

I dag är högskolan komplett upp till och med avancerad 
nivå inom samtliga områden och har kompletta akademiska 
miljöer, det vill säga även tillstånd att utfärda forskarexamen, 
inom fyra av de sex områdena. Arbetet med att ytterligare 
utveckla och expandera miljöerna intensifieras nu vid högsko-
lan med sikte på att samtliga sex områden ska utvecklas till 
kompletta akademiska miljöer. Detta görs bland annat genom 
forskarskolor i samverkan med andra lärosäten. Flertalet 
av miljöerna är nationellt unika och bidrar till att utveckla 
Sverige som forskningsnation. Det systematiska arbetet inne-
bär att universitetskvaliteter successivt tillförs och att lärosätet 
bidrar till att stärka lärosätesstrukturen i Västsverige. Det är 
en nationell angelägenhet att Västsverige ges likvärdiga 
villkor som övriga storstadsregioner. Mot denna bakgrund 
strävar Högskolan i Borås mot att ges status som universitet. 
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Vetenskap för profession tar avstamp i de utmaningar som 
omvärlden identifierar. Flervetenskaplig belysning och ett 
ämnesöverskridande arbetssätt är förutsättningar för en sådan
inriktning. Med utgångspunkt i Vetenskap för profession 
understryker vi vikten av internationalisering och hållbar 
utveckling. Dessa aspekter är självskrivna i alla framtids-
orienterade professioner och nödvändiga för att skapa goda 
levnadsförutsättningar nu och i framtiden. 

Högskolan i Borås har under det senaste decenniet 
alltmer systematiskt och med en flervetenskaplig ansats 
arbetat för att vara den hållbara högskolan. Målet är att 
samtliga utbildningsprogram ska innefatta en eller flera kurser 
där hållbar utveckling är tydligt integrerat i kursen, att forsk-
ningen ska utmärkas av studier som syftar till att hantera de 
stora samhälleliga utmaningarna formulerade i Agenda 2030 
och att lärosätets campus ska vara hållbart. Till detta kommer 
att högskolan är och ska vara utmanande och pådrivande i det 
regionala samarbetet för en ökad hållbarhet i en bred bemär-
kelse.  

I den av styrelsen för Högskolan i Borås fastställda policyn 
för hållbar utveckling uttrycks att forskning om hållbar 
utveckling prioriteras. Det är ett viktigt ställningstagande som 
innebär att forskning om hållbarhet sätts framför annan forsk-
ning. Över tid har också, i enlighet med policyn och priorite-
ringar gjorda av ledningen och i verksamheten, omfattningen 
på hållbarhetsforskningen ökat, breddats och fördjupats. Inom 
samtliga prioriterade forskningsområden bedrivs idag forsk-
ning om hållbarhet med en flervetenskaplig ansats. Högskolan 
i Borås Science Park, som är en samverkansarena såväl internt 
som med externa partners, har en mycket tydlig hållbarhets-

profil med fokus på hållbar design, hållbara material, hållbara 
affärsmodeller och hållbar stadsutveckling.

Jämställdhetsintegrering och ett globalt perspektiv är 
självklart för den hållbara högskolan. Ett globalt perspektiv 
innebär en kontinuerlig ökad internationalisering genom ökad 
rörlighet bland studenter och medarbetare och fler inresande 
studenter, gästlärare och forskare. Den hållbara högskolan 
värnar också studenter och medarbetare genom att verka för 
goda arbets- och studiemiljöer på ett hållbart campus.

Högskolan har ett certifierat miljöledningssystem, som 
uppfyller kraven enligt den nya versionen av ISO 14001, med 
högt ställda krav på integration av hållbar utveckling i kärn-
verksamheten och i högskolans campusmiljö. Högskolan är 
ett av de fem lärosäten som av Naturvårdsverket rankas 
högst för sitt systematiska miljöledningsarbete. Högskolan 
fortsätter också att vara ett föredöme gällande det strategiska 
hållbarhetsarbetet, vilket bekräftas av ett mycket positivt 
omdöme i den av Universitetskanslersämbetet genomförda 
tematiska utvärderingen av hållbar utveckling i utbildnings-
verksamheten. 

EN UNIK HÖGSKOLA MED UNIVERSITETSAMBITIONER

Högskolan i Borås har utvecklats till en profilerad och mycket 
stark högskola. Forskningen vid lärosätet sker inom sex 
prioriterade områden: Biblioteks- och informationsvetenskap, 
Handel och IT, Människan i vården, Pedagogiskt arbete, 
Resursåtervinning samt Textil och mode. Profileringen har 
resulterat i att Högskolan i Borås har tillstånd att examinera 
på forskarnivå inom fyra av dessa områden och inom området 
Textil och mode har högskolan såväl generellt som konstnär-

DEN HÅLLBARA HÖGSKOLAN
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ligt tillstånd. Det relativt stora antalet tillstånd att examinera 
på forskarnivå visar på högskolans kvaliteter och ambitioner. 
Ett ytterligare kvitto på den utveckling som skett inom 
lärosätet är att sedan högskolan erhöll tillstånd att exami-
nera på forskarnivå har 56 disputationer genomförts inom 
olika forskarutbildningar vid lärosätet, vilket jämfört 
med andra högskolor är i det närmaste unikt. Under 
samma tidsperiod har 44 disputationer skett i samverkan med 
andra lärosäten, där doktoranderna finansierats av Högskolan 
i Borås. Profileringen av verksamheten har även resulterat 
i att den externt finansierade forskningen vuxit kraftigt 
under de senaste 10 åren. Sedan flera år är utväxlingen i 
förhållande till basanslagen i nivå med universitetens och även 
sett till bibliometri framstår Högskolan i Borås som fram-
gångsrik.  

Med ett kontinuerligt högt och stabilt söktryck till hög-
skolans programutbildningar (1,9 för 2018) är högskolan ett 
attraktivt lärosäte med ett spännande och relevant utbild-
ningsutbud. Utbildningen på avancerad nivå fortsätter att 
utvecklas och motsvarar nu cirka 15 procent av den totala 
volymen vilket i ett nationellt perspektiv är extraordinärt 
och väl i nivå med de nya universiteten. Den relativt höga 
andel kurser på avancerad nivå innebär att Högskolan i Borås 
har examenstillstånd och bedriver utbildning på avancerad 
nivå inom samtliga sex områden.

Inom området Textil och mode bedrivs nationellt unik 
och internationellt stark forsknings- och utbildnings-
verk¬samhet. Sedan ett flertal år bedriver Högskolan i Borås 
inom ramen för den konstnärliga miljön utbildning upp till 
forskarnivå. Högskolan är därmed ett av fyra svenska lärosäten 
som efter prövning av Universitetskanslersämbetet bedömts 
ha den höga kvaliteten inom den konstnärliga verksamheten 
som krävs för att erhålla examenstillstånd på forskarnivå. 
Sedan starten 2011 har den konstnärliga forskarskolan visat 
en stabil utveckling och totalt har tio personer examinerats 
från den konstnärliga forskarutbildningen vid Högskolan i 
Borås. Ett bevis för att den konstnärliga verksamheten håller 
hög kvalitet är att Högskolan i Borås koordinerar en interna-
tionell forskarskola i form av ett så kallat European Training 
Network. Av central betydelse för kvaliteten på den konstnär-
liga utbildningen och forskningen är tillgång till verkstäder 
och etablerade nätverk. Studenterna vid Högskolan i Borås 
har tillgång till de textila verkstäder och labb som finns vid 

lärosätet, verkstäder som i ett europeiskt perspektiv blir allt 
mer unika. 

Den tydliga hållbarhetsprofilen i utbildning och forskning, 
starka utvecklingen inom forskningen, relativt stora antalet 
egna examinationer samt en väl fungerande forskarutbild-
ning, hög andel studenter på avancerad nivå, högt söktryck 
till utbildningarna samt en i det närmaste unik utbildning 
och forskning inom det konstnärliga området innebär att 
Högskolan i Borås inom flera områden har nationellt och 
internationellt starka miljöer med universitetskvaliteter. 
Områden som skulle ges goda förutsättningar för att 
utvecklas ytterligare om Högskolan i Borås erhöll univer-
sitetsstatus. 

UTBILDNING OCH FORSKNING

Genom att utveckla en lärandemiljö utifrån aktuell forskning 
bygger vi tillsammans med studenter och samarbetspartners 
kompletta akademiska miljöer. Utbildningen på alla nivåer 
ska vara forskningsanknuten och studenterna ska så tidigt 
som möjligt bli aktivt involverade i forskningen. Studenterna 
ska ges stora möjligheter att påverka och ta ansvar för sitt eget 
lärande. Utbildningarna utmärks av välutvecklade kontakter 
med respektive profession och av anknytning till forskning 
inom respektive fält. Högskolan i Borås bedriver ett systema-
tiskt kvalitetsarbete och har ett fungerande kvalitetssystem på 
plats. Lärosätets utbildningar är efterfrågade och söktrycket 
ligger stabilt på en hög nivå inom samtliga områden. Det 
välutvecklade samarbetet med professionerna och ett utbud 
som domineras av efterfrågade programutbildningar medför 
att studenterna är attraktiva på arbetsmarknaden med goda 
anställningsmöjligheter.

Högskolan har en hög kvalitet på utbildningsutbudet där 
basen sedan länge är de samhällsviktiga utbildningarna inom 
vård- och lärarområdet. Detta borgar för ett utbud av hög 
relevans för samhället. Inom samtliga sex prioriterade områ-
den har högskolan utbildning upp till och med masternivå. 
Utbildningsutbudet vid Högskolan i Borås baseras på treåriga 
programutbildningar på grundläggande nivå och påbyggnads- 
utbildningar på avancerad nivå. Som ett komplement till 
programutbildningarna finns inom respektive område ett 
utbud av fristående kurser. Utbudet av fristående kurser, 
varav flertalet ges med flexibel studiegång, medverkar också 
till att högskolan kan möta nya målgrupper som tidigare inte 
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sökt sig till högre utbildning. Utvecklingen under de senaste 
åren har inneburit en kraftig ökning av andelen studenter 
som läser  programutbildningar och färre studenter som läser 
fristående kurser. På sikt ser högskolan denna utveckling som 
problematisk eftersom ett minskat utbud av kurser innebär att 
högskolan får svårare att möta efterfrågan på högre utbildning 
från vissa grupper av studenter och yrkeskategorier. Högskolan 
arbetar därför aktivt med att öka omfattningen av fristående 
kurser och bidra till kompetensutveckling för yrkesverksamma 
och därmed skapa möjligheter till ett livslångt lärande. 

Sedan möjligheten att ansöka om examenstillstånd på 
forskarnivå infördes har högskolan inom ramen för utveck-
lingen mot kompletta akademiska miljöer arbetat aktivt med 
att utveckla verksamheten så att examenstillstånd kan erhållas. 
Hittills har detta inneburit att högskolan har examenstillstånd 
på forskarnivå inom fyra områden: Biblioteks- och informa-
tionsvetenskap, Textil och mode, Resursåtervinning samt 
Människan i vården. Inom Textil och mode har högskolan 
såväl generella som konstnärliga tillstånd. Forskarutbildningen 
har utvecklats positivt och i dagsläget är cirka 100 dokto-
rander inskrivna på forskarutbildningen inom något av de 
områden där högskolan har examenstillstånd. Sedan flera år 
tillbaka är andelen externa medel till forskningen högre än 
basanslaget. Detta visar på en attraktionskraft och kvalitet 
genom att lärosätet erhåller externa medel i konkurrens i en 
omfattning som motsvarar universitetens. 

VÄLUTVECKLAD SAMVERKAN MED NÄRINGSLIV OCH 

FÖRVALTNING

Samverkan är en integrerad del av all verksamhet och utgör 
högskolans övergripande profil vilken sammanfattas i begrep-
pet Vetenskap för profession. Att Högskolan i Borås
varit framgångsrik i sitt profileringsarbete visar sig inte bara 
i utvecklingen av antalet publikationer, examenstillstånd på 
avancerad nivå och forskarnivå samt ökningen av externa

medel. I de två utvärderingar Vinnova genomfört bedömdes 
Högskolan i Borås bedriva en väl integrerad och förankrad 
samverkan av hög kvalitet. Detta renderade Högskolan i Borås
högsta tilldelning när samverkansindikatorn implementerades 
i modellen för prestationsbaserad resursfördelning vid fördel-
ning av anslaget för forskning 2018.

NATIONELL PLATTFORM FÖR HÅLLBART MODE OCH HÅLLBARA 

TEXTILIER

Textil- och modeindustrin är en av världens mest resursinten-
siva och förorenande branscher. Textilproduktionens miljö- 
påverkan är stor i alla delar av värdekedjan: från fiberproduk-
tion, tillverkning och behandling av material och produkter, 
till distribution, transport och försäljning. För att bryta den 
negativa trenden krävs en systemförändring. I april 2018 kom 
beskedet att regeringen ger Högskolan i Borås uppdraget att 
etablera en nationell plattform för hållbart mode och hållbara 
textilier. Plattformen ska främja samverkan mellan aktörer i 
den textila värdekedjan och förmedla utbildning, forskning 
och innovation, samt stödja nya, hållbara affärsmodeller. 
Verksamheten inom plattformen sker vid Science Park Borås 
som utgör en central del av det regionala innovationssystemet 
och skapar förutsättningar för högskolans prioriterade områ-
den att vara nationellt ledande och internationellt erkända. 
Med sin placering i det textila klustret Textile Fashion Center, 
som utmärker sig genom sin unika miljö och sitt unika 
koncept, skapar Science Park Borås samhällsnytta och resultat 
tillsammans med akademi, näringsliv, institut och offentliga 
organisationer. Genom de kompetenser och resurser som 
samlats i Textile Fashion Center finns möjligheter att realisera 
idéer, utveckla och generera nya innovationer, produkter och 
tjänster på marknaden. Verksamheten är ett utmärkt exempel 
på samverkan när den är som bäst. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EN FORSKNINGSANKNUTEN

UTBILDNING

Högskolan i Borås har genom ett framgångsrikt profilerings-
arbete utvecklats till ett lärosäte med universitetskvaliteter. I 
samverkan med det omgivande samhället bedrivs utbildning 
och forskning med hög kvalitet vilket bland annat visar sig 
genom att lärosätet erhållit examenstillstånd på forskarnivå 
inom fyra områden, varav området Textil och mode rymmer 
såväl generellt som konstnärligt tillstånd. Högskolan har haft 
en stark utveckling av forskarutbildning i egen regi och totalt 
var drygt 100 aktiva doktorander inskrivna vid högskolans 
egna forskarutbildningar föregående år.

Sedan examenstillstånd på forskarnivå erhölls har för-
utsättningarna för att bedriva forskarutbildning förändrats. 
Modellen för full kostnadstäckning och framför allt de ökade 
kraven på samfinansiering av forskningsprojekt innebär att 
högskolor med tillstånd att examinera på forskarnivå står 
inför stora utmaningar om lärosätena ska klara av att bedriva 
forskarutbildning i egen regi inom ramen för de begränsade 
resurser som basanslaget innebär. Under rådande omständig-
heter är det närmast omöjligt att parallellt finansiera forsk-
ningsanknytning av all utbildningsverksamhet och samtidigt 
utveckla starka utbildnings- och forskningsprofiler vid mindre 
och medelstora lärosäten. En långsiktigt hållbar finansiering 
av dessa lärosätens styrkeområden är en förutsättning för att 
fullt ut utnyttja deras potential. För detta krävs kraftigt ökade 
basanslag till forskning.

SAMHÄLLSVIKTIGA UTBILDNINGAR

Högskolan i Borås tar ett stort ansvar för de samhällsviktiga 
utbildningarna och det livslånga lärandet. Inom de områden 
där regeringen genomfört särskilda utbildningssatsningar har 
Högskolan i Borås arbetet för att svara upp mot dessa. Sedan 
januari 2018 bedriver Högskolan i Borås lärarutbildning i 

Skaraborg där bristen är särskilt stor gällande förskollärare och 
grundlärare F-3. Vid Högskolan i Borås bedrivs en omfat-
tande förskollärarutbildning med omvittnat hög kvalitet. 
Detta innebär att Högskolan i Borås har en kapacitet och en 
beredskap för ytterligare satsningar inom lärarområdet. En 
förutsättning för en utbyggnad är dock en ökad efterfrågan 
från studenterna såväl i Borås som i övriga landet. Inom områ-
det hållbart samhällsbyggande har Högskolan en välutvecklad 
infrastruktur, en framgångsrik samverkan med det omgivande 
samhället och ett mycket gott söktryck till utbildningarna. För 
högskolans del är utveckling och genomförande av utbild-
ningar inom socialt arbete fortsatt prioriterat. 

Under 2018 beslutade regeringen att ge Högskolan i Borås 
i uppdrag att genomföra Polisprogrammet som uppdrags-
utbildning. Med start i januari 2019 påbörjar den första 
kullen studenter sin utbildning till polis vid Högskolan i 
Borås. Polisprogrammet passar väl in i högskolans nuvarande 
verksamhet och erfarenhet av att genomföra professionsut-
bildningar för krävande yrken. Högskolan har dessutom det 
regionala uppdraget att säkerställa och utveckla utbildning 
och forskning inom prehospital ”blåljusverksamhet”, det vill 
säga ambulans- och akutsjukvård.

Utöver de satsningar som gjorts har Högskolan i Borås 
förutsättningar och beredskap att utöka och starta nya utbild-
ningar inom för samhället viktiga områden och bidra till det 
livslånga lärandet. Högskolan i Borås har identifierat ett antal 
utvecklingsmöjligheter där högskolan ytterligare kan bidra till 
den nationella utvecklingen men där högskolan behöver en 
resursförstärkning för att lyckas. Det handlar om samhälls- 
viktiga områden där Högskolan i Borås kan bidra till att 
stärka Sverige som kunskapsnation. Inom ramen för nuva-
rande takbelopp har högskolan inga möjligheter att genom 
ytterligare prioriteringar skapa utrymme för dessa satsningar. 
Därför är det av yttersta vikt att Högskolan i Borås ges 

UTVECKLING OCH UTMANINGAR 
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möjlighet att genom ett utökat takbelopp ta ett större sam-
hällsansvar. 

SAMHÄLLSVIKTIG FORSKNING FÖR SAMHÄLLSVIKTIGA

UTBILDNINGAR

För att fullt ut ta tillvara de viktiga satsningar som regeringen 
genomfört på utbildning inom lärar- och vårdområdet är det 
oerhört viktigt att motsvarande satsningar görs på forskning 
inom dessa områden. De utmaningar som vård och skola i 
dag 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 forsknings-
rönen 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. 

För att långsiktigt säkerställa att utbildningen till polis 
vilar på en solid vetenskaplig grund krävs resurser för en 
utbyggd polisforskning. Högskolan i Borås har initierat sådan 
forskning men ser ett behov av en samlad resursförstärkning 
för att stärka området.

KONSTNÄRLIG UTBILDNING OCH FORSKNING

Genom Textilhögskolan bedriver Högskolan i Borås sedan 
lång tid tillbaka en framgångsrik verksamhet inom såväl 
design och materialteknik som utveckling av den textila 
värdekedjan.

Textilhögskolans konstnärliga miljö utvecklas genom 
internationella samarbeten och internationell konkurrens, 
där uppbyggnad sker såväl på avancerad nivå som på forskar-
nivå. Miljön är ur ett internationellt perspektiv framgångsrik 
men fortfarande relativt liten. Omvärldens krav på hållbar 
utveckling har accentuerat det unika i den integrerade miljön. 
Efterfrågan på hållbara material med mindre miljöavtryck 
är beroende av utveckling av nya designlösningar, både på 
utbildnings-, forsknings- och innovationsområdet. I ökad 
utsträckning bedrivs i dag forskningsprojekt mellan design 
och material.

Textilhögskolans integrerade miljö har i flera fall varit en 
förutsättning för forskningsprojekt, framförallt med miljöin-
riktning. Ökad efterfrågan, både nationellt och internationellt, 

på miljömässigt hållbara designlösningar har lett till ökad 
efterfrågan inom såväl textil- som modedesign, både från 
studenter och forskare. Det är därför av stor vikt att upprätt-
hålla 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 
efterfrågan från arbetsmarknaden. För att säkerställa en till-
räcklig volym av forskarstuderande, inte bara vid Högskolan 
i Borås utan även nationellt och internationellt, krävs det att 
antalet studenter ökar.

För att fullt ut kunna bidra till denna samhällsomställ-
ning behöver högskolan utöka antalet designplatser med 34 
stycken, till totalt 150 designplatser. Högskolan i Borås har 
hittills klarat uppbyggnaden av den textila miljön med små 
medel och med egna prioriteringar men en ytterligare utbygg-
nad av designutbildningarna kräver en höjning av takbeloppet 
om 8,5 Mkr per år. Sedan 2010 har Högskolan i Borås, som 
ett av endast ett fåtal lärosäten, tillstånd att utfärda examen på 
forskarutbildningsnivå inom det konstnärliga området. 

För att säkerställa att den konstnärliga forskningen i 
Sverige ska kunna vidareutvecklas utifrån egna villkor, 
angreppssätt och metoder är det viktigt att de ekonomiska för-
utsättningarna 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 ompri-
oriteringar inom det statliga forskningsanslaget genomföra 
nödvändiga satsningar. Högskolan i Borås har ett ansvar att 
inte bara att förvalta, utan också att fortsätta utveckla, en 
internationellt stark position inom textil- och modedesign.

Högskolan i Borås har genom Textile Fashion Center 
byggt upp en internationellt unik infrastruktur inom det 
textila området. En satsning som trots sin framgång är en 
utmaning för högskolan att fullt ut finansiera. En resursför-
stärkning motsvarande 15 Mkr per år av den konstnärliga 
forskningen och den unika infrastruktur som Högskolan i 
Borås byggt upp skulle ge goda förutsättningar för att ytter- 
ligare utveckla högskolans position som centrum för forskning 
och utbildning inom textil och mode. Samtidigt som denna 
resursförstärkning sker är det av stor vikt att forskningsråden 
får större resurser avsedda för såväl forskning som infrastruk-
tur inom det konstnärliga området. 
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Högskolan i Borås har haft en gynnsam utveckling sedan läro-
sätets etablering för 40 år sedan. Över tid har verksamheten 
blivit allt mer komplett genom fler utbildningar på alla nivåer 
och möjligheter till forskningsanknytning genom egna exa-
menstillstånd på forskarnivå och kraftigt ökad omfattning på 
forskningen. Lärosätet har i dag en uppsättning starka profiler 
med mycket god utvecklingspotential. För att fullt ut tillvarata 
potentialen i högskolans verksamhet krävs att Högskolan i 
Borås ges status och förutsättningar som universitet.

För perioden 2020-2022 vill Högskolan i Borås särskilt betona 
följande behov:

• Ökade basanslag till forskning

• Ett ökat takbelopp för utbildning, högskolan är nu förbe-
redd och redo att åta sig ett större utbildningsuppdrag och 
därigenom stärka och bredda basen

• En ökning av antalet designplatser som högskolan får 
avräkna till 150 vilket kräver en höjning av takbeloppet om 
8,5 Mkr per år

• En förstärkning av den konstnärliga forskningen med till-
hörande infrastruktur motsvarande 15 Mkr per år

• För att fullt ut ta tillvara de viktiga satsningar som reger-
ingen genomfört på utbildning inom lärar-, vård- och polis- 
området är det oerhört viktigt att motsvarande satsningar 
görs på forskning inom dessa områden

SAMMANFATTNING
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Tabell 1: Total budget 

Total budget (tkr) 2018 2019 2020 2021 2022

Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

Verksamhetens intäkter

Anslag1 573 768 583 183 583 183 583 183 583 183

Avgifter2 35 527 103 300 106 000 117 000 120 000

Bidrag 92 458 101 300 105 000 110 000 115 000

Finansiella intäkter 835 800 800 800 800

Summa intäkter 702 588 788 383 794 983 810 983 818 983

 
Verksamhetens kostnader

Personal 488 262 520 000 530 000 537 000 541 000

Lokaler 89 812 124 800 109 000 112 000 113 000

Drift/Övrigt 99 551 122 200 136 000 143 000 146 000

Avskrivningar 24 645 24 100 24 000 24 000 24 000

Finansiella kostnader 768 800 800 800 800

Summa kostnader 703 038 791 900 799 800 816 800 824 800

Verksamhetsutfall –450 –3 517 –4 817 –5 817 –5 817

Transfereringar –2 257 –2 200 –2 200 –2 200 –2 200

Årets kapitalförändring/Årets resultat –2 707 –5 517 –7 017 –8 017 –8 017

Utgående myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring)3 33 940 28 423 21 406 13 389 5 372

Utgående oförbrukade bidrag 55 530 60 000 65 000 70 000 75 000

1 Intäkterna av anslag ska motsvara summan av anslag i tabell 2 och 3.
2 Från och med 1 januari 2018 bedriver Högskolan i Borås polisutbildning på uppdrag av Polismyndigheten vilket förklara ökningen av avgifter jämfört med 2019 
   Kravet på full kostnadstäckning medför att ökningen av avgifter resulterar i kostnadsökningar för samtliga poster som totalt motsvarar avgiftsökningen. 
3 För stiftelsehögskolorna avses eget kapital och årets resultat.

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

BILAGA TILL DIREKTIV TILL BUDGET-
UNDERLAG 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) 2018 2019 2020 2021 2022

Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

Verksamhetens intäkter

Takbelopp1 501 449 507 765 507 765 507 765 507 765

Beräknad avräkning2 (A) 499 288 507 765 507 765 507 765 507 765

Särskilda åtaganden (B)

Anslag (A+B) 499 288 507 765 507 765 507 765 507 765

Avgifter3 27 424 93 300 96 000 107 000 110 000

Bidrag 8 222 10 000 10 000 10 000 10 000

Finansiella intäkter 779 800 800 800 800

Summa intäkter4 535 713 611 865 614 565 625 565 628 565

 
Verksamhetens kostnader

Personal 373 832 400 000 410 000 414 000 415 000

Lokaler 79 264 113 800 98 000 100 000 100 000

Drift/Övrigt 71 508 93 200 106 000 112 000 114 000

Avskrivningar 18 978 19 100 19 000 19 000 19 000

Finansiella kostnader 651 800 800 800 800

Summa kostnader 544 233 626 900 633 800 645 800 648 800

Årets kapitalförändring/Årets resultat –8 520 –15 035 –19 235 –20 235 –20 235

1 Takbelopp enligt budgetpropositionen för 2019 i 2019 års prisnivå.
2 Från och med 1 januari 2018 bedriver Högskolan i Borås polisutbildning på uppdrag av Polismyndigheten vilket förklara ökningen av avgifter jämfört med 2019. 

Kravet på full kostnadstäckning medför att ökningen av avgifter resulterar i kostnadsökningar för samtliga poster som totalt motsvarar avgiftsökningen. 
3 Beräknad avräkning av anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå bland annat med hänsyn till  

eventuellt utnyttjande av tidigare uppkommet anslagssparande eller överproduktion, samt eventuella decemberprestationer. 
4 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) 2018 2019 2020 2021 2022

Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

Verksamhetens intäkter

Anslag1 74 480 75 418 75 418 75 418 75 418

Avgifter 8 103 10 000 10 000 10 000 10 000

Bidrag 84 236 91 300 95 000 100 000 105 000

Finansiella intäkter 56 0 0 0 0

Summa intäkter 166 875 176 718 180 418 185 418 190 418

 
Verksamhetens kostnader

Personal 114 430 120 000 120 000 123 000 126 000

Lokaler 10 548 11 000 11 000 12 000 13 000

Drift/Övrigt 28 043 29 000 30 000 31 000 32 000

Avskrivningar 5 667 5 000 5 000 5 000 5 000

Finansiella kostnader 117 0 0 0 0

Summa kostnader 158 805 165 000 166 000 171 000 176 000

Årets kapitalförändring/ Årets resultat 8 070 11 718 14 418 14 418 14 418

1 Med anslag avses de medel som har anvisats myndigheten i budgetpropositionen för 2019 i 2019 års prisnivå.
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Tabell 4: Investeringar i anläggningstillgångar 

Investeringar i anläggningstillgångar1 (tkr) 2018 2019 2020 2021 2022

Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

IB lån i Riksgäldskontoret 50 791 48 761 60 761 56 761 50 761

Beräknad nyupplåning 21 098 40 0002 28 000 29 000 30 000

   – varav investeringar i immateriella anläggningstillgångar 1 008 1 000 1 000 1 000 1 000

Beräknad amortering 23 128 28 000 32 000 35 000 38 000

UB lån i Riksgäldskontoret 48 761 60 761 56 761 50 761 42 761

Maximalt utnyttjande av låneramen under året 48 761 60 761 56 761 50 761 42 761

Föreslagen låneram 65 000 65 000 65 000 65 000 65 000

Beräknad ränteutgift –266 –250 –250 –250 –250

Ränteantaganden för nyupplåning (%) –0,5% –0,5% –0,5% –0,5% –0,5%

Summa räntor och amorteringar 23 966 28 800 32 800 35 800 38 800

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.
2 Ökning jämfört med 2018 beror på investeringar kopplade till polisutbilningen.
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Tabell 5: Lokalförsörjning

Redovisning av lokaler (mnkr) 2018 2019 2020 2021 2022

Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

Area, kvm LOA (exkl. student- och gästforskarbostäder)

– föregående års utgång 54 589 59 255 61 533 61 533 61 533

– ökning under året1 4 666 2 278 0 0 0

– minskning under året 0 0 0 0 0

– vid årets utgång (A) 59 255 61 533 61 533 61 533 61 533

Förbättringsutgift på annans fastighet 2 26 40 41 41 38

– nyinvesteringar 12 25 12 12 12

– avskrivningar 13 11 11 12 14

Lokalhyra (exkl. student- och gästforskarbostäder) (B)3 79 92 102 103 104

Genomsnittlig hyra (kr/m2 LOA)4 1 333 1 495 1 658 1 674 1 690

Sammanställning av lokalkostnader (exkl. student- och gästforskar- 
bostäder)5 (C) 101 106 113 115 117

Genomsnittlig lokalkostnad (kr/kvm LOA)6 1 712 1 723 1 836 1 869 1 901

Lärosätets totala kostnader (D) 703 792 800 817 825

Totala externa hyresintäkter –1 –10 –14 –14 –15

Justerade totala kostnader (D2) 702 782 766 803 610

Lokalkostnadens andel av verksamhetens totala kostnader7 14% 13% 14% 14% 14%

Lokalkostnadens andel av justerade totala kostnader8 14% 14% 14% 14% 14%

1 Ökningen av lokalytan jämfört med 2018 är hänförlig till förhyrningar kopplade till polisutbildningen. 
2 En redovisning ska lämnas av det totala utgående beloppet enligt balansräkningens balanspost. Vidare efterfrågas två specifika särredovisningar, nyinvesteringar        
  och avskrivningar.       
3 Inklusive avtalade ersättningar vid avflyttning före viss tidpunkt, i fall då sådan beräknas ske, samt eventuella återställningskostnader vid avflyttning.  
4 Beräknas som B/A.      

5 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.
6 Beräknas som C/A.      
7 Beräknas som C/D.      
8 Beräknas som C/D2.      
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1 Intäkter som inte får disponeras.  
Avgiftsintäkter enligt 4 och 15 §§ avgiftsförordningen ska inte redovisas.   

Tabell 6: Avgifter (tkr)

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat

2018 23 884 24 395 –511

   – varav tjänsteexport 0

2019 100 000 100 000 0

   – varav tjänsteexport 0

2020 103 000 103 000 0

   – varav tjänsteexport 0

Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till 
inkomsttitel1

Intäkter som får 
disponeras Kostnader Resultat

2018 0 630 615 15

2019 0 650 600 50

2020 0 650 600 50
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