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Högskolan i Borås bedriver sin verksamhet med den tydliga 
målbilden att sträva mot universitetskvaliteter och universitets- 
status. Under de senaste drygt tio åren har ett systematiskt 
profilerings- och utvecklingsarbete bedrivits. Högskolan i Borås 
har därför 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 konstnärligt tillstånd. Lärosätets 
profilering med kompletta akademiska miljöer och spets gör att 
Högskolan i Borås, i såväl ett nationellt som internationellt per-
spektiv, har mycket goda förutsättningar att vara ledande inom 
ett antal områden.

Med utgångspunkt i Vetenskap för profession understryker 
högskolan vikten av internationalisering och hållbar utveckling. 
Dessa aspekter är självskrivna i alla framtidsorienterade profess- 
ioner 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 hög-
skolan är och ska vara utmanande och pådrivande i det regionala 
samarbetet för en ökad hållbarhet i en bred bemärkelse. Inom 
samtliga prioriterade forskningsområden bedrivs idag forskning 
om hållbarhet med en flervetenskaplig ansats.

Högskolans systematiska arbete innebär att universitetskvali-
teter successivt tillförs, att lärosätet bidrar till att stärka läro- 
sätesstrukturen i Västsverige och att utveckla Sverige som forsk-
ningsnation. 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 utbild-
ningsprogram ska innefatta en eller flera kurser där hållbar 
utveckling är tydligt integrerat i kursen, att forskningen 
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 kontinuerligt ökad internationalisering genom 
ökad rörlighet bland högskolans studenter och medarbetare 
och fler inresande studenter, gästlärare och forskare. Den 
hållbara högskolan värnar också medarbetare och studenter 
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 hållbar-
hetsarbetet, vilket bekräftas av ett mycket positivtomdöme 
i den av Universitetskanslersämbetet genomförda tematiska 
utvärderingen av hållbar utveckling i utbildningsverksam-
heten.

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 

DEN HÅLLBARA HÖGSKOLAN
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Textil och mode har högskolan såväl generellt som konstnär-
ligt tillstånd. Det relativt stora antalet tillstånd att examinera 
på forskarnivå visar på högskolans kvaliteter och ambitio-
ner. Ett ytterligare kvitto på den utveckling som skett inom 
lärosätet är att sedan högskolan erhöll tillstånd att exami-
nera på forskarnivå har (till och med 2019) 67 disputationer 
genomförts inom olika forskarutbildningar vid lärosätet, vilket 
jämfört med andra högskolor är i det närmaste unikt. Under 
samma tidsperiod har 47 disputationer skett i samverkan med 
andra lärosäten, där doktoranderna finansierats av Högskolan 
i Borås och totalt var drygt 100 aktiva doktorander inskrivna 
vid högskolans egna forskarutbildningar föregående år. 

Profileringen av verksamheten har även resulterat i att 
den externt finansierade forskningen vuxit kraftigt under de 
senaste tio åren. Sedan flera år är utväxlingen i förhållande till 
basanslagen i nivå med universitetens och även sett till biblio-
metri framstår Högskolan i Borås som framgångsrik. 

Med ett kontinuerligt högt och stabilt söktryck till hög- 
skolans programutbildningar (1,9 för 2019) är högskola 
ett attraktivt lärosäte med ett spännande och relevant 
utbildningsutbud. Situationen ser dock väldigt olika ut för 
högskolans olika utbildningar och ett högre söktryck skulle 
vara önskvärt inom framför allt lärarutbildning och tek-
nikområdet. Utbildningen på avancerad nivå fortsätter att 
utvecklas och motsvarar nu cirka 14 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 utbildningsverksamhet. 
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 examine-
rats 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 
internationell forskarskola i form av ett så kallat European 
Training Network. Av central betydelse för kvaliteten på den 
konstnärliga 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 
alltmer 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 universitetsstatus.

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 
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programutbildningar på grundläggande nivå och påbygg-
nadsutbildningar 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 
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 inom 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.

Högskolan i Borås har inga medlemskap i forskningssam-
arbeten som kräver särskilda bemyndiganden och avser i nu- 
läget inte heller ingå några sådana medlemskap. Vid Hög-
skolan i Borås tillgängliggörs kurs- och utbildningsplaner 
samlat på en specifik webbsida som nås via högskolans 
webbplats. Högskolans övriga styrdokument, inklusive före-
skrifter samt i förekommande fall allmänna råd, publiceras på 
högskolans webbsida.

VÄLUTVECKLAD SAMVERKAN MED NÄRINGSLIV 

OCH FÖRVALTNING

Samverkan är en integrerad del av all verksamhet och utgör 
högskolans övergripande profil vilken sammanfattas i 
begreppet 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

Svenska lärosäten och inte minst högskolorna behöver större 
basresurser för en ökad långsiktighet i strategiska satsningar 
och finansiering av såväl prioriterade forskningsområden 
som en starkare forskningsanknytning av utbildningen på 
grundnivå och avancerad nivå. Flera av landets högskolor 
uppvisar en mycket positiv uppväxling av basanslaget i relation 
till externa forskningsmedel. Samtidigt som basanslagen måste 
öka är det viktigt med en fortsatt ökning av externa anslag 
som en del i alla lärosätens systematiska profileringsarbete och 
den konkurrensutsättning som ansökningar om externa forsk-
ningsmedel innebär har utgjort en viktig komponent i detta 
arbete. Den externa forskningsfinansieringen har dock blivit 
alltför omfattande. För att inte bli ett hinder för lärosätena 
att genomföra egna långsiktiga och stabila satsningar måste 
tilldelningen av externa forskningsanslag vägas upp med en 
ökning av det fasta och fria forskningsanslaget. Långsiktiga 
satsningar där lärosätena själva har rådighet över hur medlen 
fördelas är nödvändiga för att skapa den stabilitet som krävs 
för att upprätthålla hög kvalitet i forskningsverksamheten och 
för att stärka forskningsanknytningen av utbildningarna.

Sedan examenstillstånd på forskarnivå erhölls har förut- 
sättningarna 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.

KOMPLETTA AKADEMISKA MILJÖER

De stora utbildningssatsningar som regeringen genomfört 
inom bland annat vård- och lärarområdet har varit nödvän-

diga och välkomna. En viktig del i att lösa problematiken runt 
de så kallade bristutbildningarna är att stora utbildningssats-
ningar måste följas av motsvarande satsningar inom forskning 
inom dessa områden. Speciellt vid lärosäten med ett i relation 
till utbildningen litet anslag för forskning innebär det en stor 
utmaning att vi kan bygga miljöer där våra medarbetare tränas 
i det kritiska och vetenskapliga förhållnings- och arbetssätt 
som studenternas kommande professionsutövande fordrar. 
För att fullt ut ta tillvara de viktiga satsningar som regeringen 
genomfört på utbildning inom vård- och lärarområdet 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. Högskolan i Borås tar ett stort ansvar 
för de samhällsviktiga utbildningarna och det livslånga läran-
det. Inom de områden där regeringen genomfört särskilda 
utbildningssatsningar har Högskolan i Borås arbetat för att 
svara upp mot dessa. Ett exempel är att sedan januari 2018 
bedriver Högskolan i Borås lärarutbildning i Skaraborg där 
bristen är särskilt stor gällande förskollärare och grundlärare 
F-3. 

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 samhällsvik-
tiga områden där Högskolan i Borås kan bidra till att stärka 
Sverige som kunskapsnation. Inom ramen för nuvarande tak-
belopp har högskolan inga möjligheter att genom ytterligare 
prioriteringar skapa utrymme för dessa satsningar. Därför är 
det av yttersta vikt att Högskolan i Borås ges möjlighet att 
genom ett utökat takbelopp ta ett större samhällsansvar. 

UTVECKLING OCH UTMANINGAR 
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KONSTNÄRLIG UTBILDNING OCH FORSKNING

I Högskolan i Borås fall är den konstnärliga designutbild-
ningen och designforskningen koncentrerad till textilområdet, 
där lärosätet uppnått en nationellt och internationellt unik och 
stark position. 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 forskarnivå. Miljön är ur ett internationellt perspektiv 
framgångsrik men fortfarande relativt liten. Omvärldens krav 
på hållbar utveckling har accentuerat det unika i den inte-
grerade 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, framför 
allt med miljöinriktning. Ökad efterfrågan, både nationellt 
och internationellt, på miljömässigt hållbara designlösningar 
har lett till ökad efterfrågan inom såväl textil- som mode- 
design, både från studenter och forskare. Det är därför av stor 
vikt att upprätthålla en tillräckligt stor miljö inom området 
totalt sett för såväl utbildning och forskning.

Nationellt befinner sig den konstnärliga forskningen och 
utbildningen fortfarande i ett uppbyggnadsskede samtidigt 
som den svenska forskningen står sig väl internationellt. Det 
är uppenbart att området besitter stor potential att inte bara 
bidra med innovativa tankesätt och metoder inom den aka-
demiska forskningsverksamheten överlag, utan att områdets 
kunskapsproduktion också kan bidra till innovativa lösningar 
i högskolans omvärld. För att kunna tillvarata potentialen 
är det också viktigt att säkra tillgången till en ändamålsen-
lig infrastruktur även inom det konstnärliga området. Det 
behövs investeringar i infrastruktur och även den konstnärliga 
forskningen måste kunna ansöka om infrastrukturmedel. 
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 resursförstärkning 
motsvarande 15,0 Mkr per år av den konstnärliga forskningen 
och den unika infrastruktur som Högskolan i Borås byggt 
upp skulle ge goda förutsättningar för att ytterligare utveckla 
högskolans position som centrum för forskning och utbildning 
inom textil och mode. Samtidigt som denna resursförstärk-
ning sker är det av stor vikt att forskningsråden får större 

resurser avsedda för såväl forskning som infrastruktur inom 
det konstnärliga området.

När alla forskarutbildningar inom design i Sverige gran-
skades av Universitetskanslersämbetet fick den konstnärliga 
forskarutbildningen vid Högskolan i Borås omdömet hög 
kvalitet. Särskilt miljöns samsyn av utbildningens inriktning 
och genomförande med hög senior närvaro och internationellt 
och nationellt forskningsutbyte samt den avancerade miljön 
med maskinpark och studios pekades ut som styrkeområden.  
För att kunna fortsätta utveckla den konstnärliga utbildnings- 
och forskningsmiljön behöver högskolan även 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 utbyggnad av designutbildningarna kräver 
en höjning av takbeloppet om 9,0 Mkr per år.

POLISUTBILDNING

Under 2018 beslutade regeringen att ge Högskolan i Borås i 
uppdrag att genomföra Polisprogrammet som uppdragsutbild-
ning. Med start i januari 2019 påbörjade den första kullen 
studenter sin utbildning till polis vid Högskolan i Borås. 
Intresset för utbildningen i Borås är stort och Högskolan 
i Borås fyller sina platser. Polisprogrammet passar väl in 
i högskolans nuvarande verksamhet och erfarenhet av att 
genomföra professionsutbildningar för krävande yrken. 
Högskolan har dessutom det regionala uppdraget att säker-
ställa och utveckla utbildning och forskning inom prehospital 
”blåljusverksamhet”, det vill säga ambulans- och akutsjukvård. 
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 forsk-
ning men ser ett behov av en samlad resursförstärkning för 
att stärka området. Det finns ett samlat behov hos samtliga 
lärosäten som idag på uppdrag av Polismyndigheten bedriver 
uppdragsutbildning till polis. Ett förslag till satsning inom 
området är att medel till en nationell forskarskola och att 
resurser för forskning inom polisiärt arbete tillförs för att 
säkerställa forskningsanknytningen av polisutbildningen. I 
ett första steg kan ett långsiktigt resurstillskott motsvarande 
12 000 kronor per helårsstudent tillföras de lärosäten som 
på uppdrag av Polismyndigheten bedriver utbildning till 
polisman.
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Högskolan i Borås har haft en gynnsam utveckling sedan läro-
sätets etablering för över 40 år sedan. Över tid har verksam-
heten blivit allt mer komplett genom fler utbildningar på alla 
nivåer och möjligheter till forskningsanknytning genom egna 
examenstillstånd på forskarnivå och kraftigt ökad omfattning 
på forskningen. Lärosätet har i dag en uppsättning starka 
profiler med mycket god utvecklingspotential. 

För fortsatt positiv utveckling vill Högskolan i Borås sär-
skilt betona följande behov under perioden 2021–2023:

• Ökade basanslag till forskning. Kompletta akademiska 
miljöer är en förutsättning för en utbildning och forskning 
av hög kvalitet. Därför är det särskilt viktigt att säkerställa 
forskningsanknytningen av utbildningar inom välfärdsom-
rådet, i synnerhet vård- och lärarutbildningar.

• En ökning av antalet designplatser som högskolan får 
avräkna till 150 vilket kräver en höjning av takbeloppet om 
9,0 Mkr per år.

• En förstärkning av den konstnärliga forskningen med till-
hörande infrastruktur motsvarande 15,0 Mkr per år. 

• För att långsiktigt säkerställa att utbildningen till polis vilar 
på en solid vetenskaplig grund krävs resurser för en utbyggd 
polisforskning. (12 000 kronor per helårsstudent).

SAMMANFATTNING
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Tabell 1: Total budget 

Total budget (tkr) 2019 2020 2021 2022 2023

Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

Verksamhetens intäkter

Anslag1 582 249 612 491 613 501 613 502 613 503

Avgifter 71 123 111 409 118 500 120 500 122 500

Bidrag 99 060 112 922 122 000 129 500 137 000

Finansiella intäkter 1 590 400 400 400 400

Summa intäkter 754 022 837 222 854 401 863 902 873 403

 
Verksamhetens kostnader

Personal 514 504 549 344 560 701 569 202 574 703

Lokaler 95 967 97 329 99 000 101 000 102 000

Drift/Övrigt 113 539 152 784 156 500 153 000 153 500

Avskrivningar 26 860 30 083 35 500 38 000 40 500

Finansiella kostnader 480 500 500 500 500

Summa kostnader 751 350 830 040 852 201 861 702 871 203

Verksamhetsutfall 2 672 7 182 2 200 2 200 2 200

Transfereringar 2 248 2 200 2 200 2 200 2 200

Årets kapitalförändring/Årets resultat 424 4 982 0 0 0

Utgående myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring)2 34 193 39 175 39 175 39 175 39 175

Utgående oförbrukade bidrag 58 517 62 500 65 000 67 500 70 000

1  Intäkterna av anslag ska motsvara summan av anslag i tabell 2 och 3. 
2 För stiftelsehögskolorna avses eget kapital och årets resultat.

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

BILAGA TILL DIREKTIV TILL 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) 2019 2020 2021 2022 2023

Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

Verksamhetens intäkter

Takbelopp1 509 283 523 023 524 033 524 033 524 033

Beräknad avräkning2 (A) 501 921 523 023 524 033 524 033 524 033

Särskilda åtaganden (B)

Anslag (A+B) 501 921 523 023 524 033 524 033 524 033

Avgifter4 62 429 102 854 110 000 112 000 114 000

Bidrag 4 230 6 499 7 000 7 000 7 000

Finansiella intäkter 1 545 400 400 400 400

Summa intäkter3 570 125 632 776 641 433 643 433 645 433

 
Verksamhetens kostnader

Personal 383 261 411 798 415 701 419 202 419 703

Lokaler 81 550 82 432 84 000 85 000 86 000

Drift/Övrigt 82 807 112 356 116 500 113 000 113 500

Avskrivningar 20 287 23 209 28 000 29 000 31 000

Finansiella kostnader 404 500 500 500 500

Summa kostnader 586 309 630 295 644 701 647 202 650 703

Årets kapitalförändring/Årets resultat 1 816 2 481 –3 268 –3 769 –5 270

1 Takbelopp enligt budgetpropositionen för 2020 (prop.2019/2020:1) i 2020 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.
4 Ökningen av avgifter sker fram till och med 2021 när uppdragsutbildningen till polisman är fullt utbyggd.



Budgetunderlag 2021–2023  

16 — HÖGSKOL AN I BORÅS

 

Tabell 3: Forskning och utbildning på forskarnivå 

Forskning och utbildning på forskarnivå (tkr) 2019 2020 2021 2022 2023

Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

Verksamhetens intäkter

Anslag1 80 328 89 468 89 468 89 469 89 470

Avgifter 8 694 8 555 8 500 8 500 8 500

Bidrag 94 830 106 423 115 000 122 500 130 000

Finansiella intäkter 45 0 0 0 0

Summa intäkter 183 897 204 446 212 968 220 469 227 970

 
Verksamhetens kostnader

Personal 131 243 137 546 145 000 150 000 155 000

Lokaler 14 417 14 897 15 000 15 500 16 000

Drift/Övrigt 30 732 40 428 40 000 40 000 40 000

Avskrivningar 6 573 6 874 7 500 9 000 9 500

Finansiella kostnader 76 0 0 0 0

Summa kostnader 183 041 199 745 207 500 214 500 220 500

Årets kapitalförändring/ Årets resultat 856 4 701 5 468 5 969 7 470

1 Med anslag avses de medel som har anvisats myndigheten i budgetpropositionen för 2020 (prop.2019/20:1) i 2020 års prisnivå.
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Tabell 4: Investeringar i anläggningstillgångar 

Investeringar i anläggningstillgångar1 (tkr) 2019 2020 2021 2022 2023

Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

IB lån i Riksgäldskontoret 48 761 82 108 85 000 97 400 97 000

Beräknad nyupplåning 57 108 29 492 46 900 36 600 32 450

   – varav investeringar i immateriella anläggningstillgångar 1 427 1 200 1 200 1 200 1 200

Beräknad amortering 23 761 26 600 34 500 37 000 39 000

UB lån i Riksgäldskontoret 82 108 85 000 97 400 97 000 90 450

Maximalt utnyttjande av låneramen under året 82 108 85 000 97 400 97 000 90 450

Föreslagen låneram 95 000 85 000 105 000 105 000 95 000

Beräknad ränteutgift 480 500 500 500 500

Ränteantaganden för nyupplåning (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Summa räntor och amorteringar 23 602 26 450 34 350 36 850 38 850

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: Lokalförsörjning

Redovisning av lokaler (mnkr) 2019 2020 2021 2022 2023

Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

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

– föregående års utgång 59 255 62 050 62 050 64 050 65 250

– ökning under året1 2 795 0 2 000 1 200 0

– minskning under året 0 0 0 0 0

– vid årets utgång (A) 62 050 62 050 64 050 65 250 65 250

Förbättringsutgift på annans fastighet 1 51 58 75 82 84

– nyinvesteringar 37 15 26 15 10

– avskrivningar 13 8 9 8 8

Lokalhyra (exkl. student- och gästforskarbostäder) (B)2 85 87 89 91 92

Genomsnittlig hyra (kr/m2 LOA)3 1 370 1 402 1 390 1 395 1 410

Sammanställning av lokalkostnader (exkl. student- och gästforskar- 
bostäder)4 (C) 108 110 112 114 116

Genomsnittlig lokalkostnad (kr/kvm LOA)5 1 742 1 773 1 749 1 747 1 778

Lärosätets totala kostnader (D) 751 830 852 862 871

Totala externa hyresintäkter8 –1 –1 –1 –1 –1

Justerade totala kostnader (D2) 750 829 851 861 870

Lokalkostnadens andel av verksamhetens totala kostnader6 14% 13% 13% 13% 13%

Lokalkostnadens andel av justerade totala kostnader7 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 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.
8 Exklusive intäkter från polismyndigheten.      
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1 Intäkter som inte får disponeras  
Avgiftsintäkter enligt 4 och 15 §§ avgiftsförordningen(1992:191) ska inte redovisas.   

Tabell 6: Avgifter (tkr)

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat

2019 59 769 59 682 87

   – varav tjänsteexport 0

2020 90 000 90 000 0

   – varav tjänsteexport 0

2021 90 000 90 000 0

   – varav tjänsteexport 0

Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till 
inkomsttitel1

Intäkter som får 
disponeras Kostnader Resultat

2019 0 546 310 236

2020 0 550 350 200

2021 0 550 350 200

Tabell 7: Verksamhetsinvesteringar

2019 2020 2021 2022 2023

Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

Immateriella investeringar

Datasystem, rättigheter m.m. 1 427 1 200 1 200 1 200 1 200

Materiella investeringar

Maskiner, inventarier och installationer m.m. 20 262 21 000 21 900 22 700 23 600

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

Övriga verksamhetsinvesteringar 37 430 15 000 26 000 15 000 10 000

Summa verksamhetsinvesteringar 59 119 37 200 49 100 38 900 34 800

Finansiering

Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen) 54 965 35 100 46 900 36 900 32 450

Bidrag (2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen) 4 154 2 100 2 200 2 300 2 350

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

Summa finansiering 59 119 37 200 49 100 38 900 34 800
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