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Designhögskolans 5-årsbudget, vh 10-11 

Designhögskolans underskott på grundutbildningssidan håller fortfarande på att analyseras. Ett antal 
faktorer har på olika sätt samverkat till ett ackumulerat underskott de senaste åren. De mest 
bidragande faktorerna är att  vi inte nått upp till planerat HST (på grund av studenter på praktik och 
studieuppehåll, samt inställt kurspaket), att vi inte tilldelats anslag fullt ut i designprislappar, att brist 
på interna lärare föranlett högre kostnader för inköp av externa lärare i industridesign, samt att 
reparationer och investeringar i infrastruktur for forskning och utbildning lett till oplanerat höga 
kostnader. Därtill har vi ingen fakultetsfinansiering av forskning eller professurer, vilket gör att 
lejonparten av våra professorslöner ligger på vh 10 och 11.  

För att över en femårsperiod minska underskottet och till sist få en budget i balans, utifrån befintliga 
förutsättningar och de intäkter och kostnader vi idag kan räkna med, har vi skurit ner på olika 
kostnader som är möjliga att minska enligt vad vi kan överblicka. Detta kommer dock att innebära att 
verksamheten vid Designhögskolan kommer att påverkas väsentligt, och att vi inte ser att vi kommer 
att kunna erbjuda en internationellt världsledande utbildning i förlängningen. Vi kommer dock 
fortfarande att vara nationellt och nordiskt konkurrenskraftiga inom designutbildningsområdet. 

Vi har på anslagssidan räknat med en HST-produktion av 165/år, där samtliga HST ersätts med 
designprislapp. På personalsidan har vi räknat med pensionsavgångar (2014-15) och nyanställningar 
under 2013-14 av lärare för att minska behovet av inköpta konsultlärare.  

Konkreta åtgärder vi vidtagit för besparingar är:  

- Uppsägning av hyrda lokaler för att minska på hyreskostnader (träder i kraft årsskiftet 2014-
15) och kostnader för administration och support vid egen uthyrning av lokaler till externa 
aktörer.  (besparing, ca 1,1 mkr/år) 

- Minskade driftskostnader för resor. Studenters resor inom utbildningen (studieresor, praktik, 
mottagande av internationella priser, deltagande vid mässor) görs frivillig och bekostas av 
studenterna själva. Minskat internationellt resande för personal för att delta i mässor, 
konferenser och företagsbesök (ca 400 tkr/år) 

- Minskade driftskostnader för externa handledare och lärare från industrin. Vi tar hit hälften 
så många lärare som idag, och använder istället interna lärarkrafter i högre utsträckning, 
alternativt lägger ut färre undervisningstimmar. (besparing på löner  1 mkr/år). 
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