
VARUMÄRKET 
HÖGSKOLAN I BORÅS

Vilka vi är och vart vi är på väg





INLEDNING
Denna skrift beskriver Högskolan i Borås vision, mission och kärnvärden. 

Syftet är att skapa en ökad samsyn om vad Högskolan i Borås är, vart vi är på 

väg och hur vi agerar och kommunicerar internt och externt. En sådan sam-

syn är tänkt att stärka ”vi-känslan” och ge omvärlden en tydlig bild av oss. 

Vision: Det tredje universitetet i Västsverige

Mission: Vetenskap för profession

Kärnvärden: Välkomnande

 Gränsöverskridande

 Utmanande
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Inledning



VI ÄR ALLA EN DEL AV VARUMÄRKET
Enkelt uttryckt är högskolans varumärke summan av de tankar, förvänt
ningar och känslor som väcks när du hör orden ”Högskolan i Borås”. 

Förr ansågs ett framgångsrikt varumärkesarbete framförallt handla 
om att skapa tankar, förväntningar och känslor genom olika typer av 
skriftlig kommunikation – allt från val av namn och design av logotyp till 
formulering av de viktigaste budskapen. Idag anses det också handla om 
att infria förväntningar. Det gör att personalens dagliga agerande får ökad 
betydelse. Ofta spelar det inte någon roll vad som utlovas, om det inte tydligt 
återspeglas i hur personalen agerar. Ett framgångsrikt varumärkesarbete 
handlar mycket om att lyckas ”leva och leverera” det som utlovas. 

Precis som andra varumärken, formas högskolans varumärke av många olika 
varumärkeskontakter – alltifrån dagliga möten mellan student och lärare 
till medias beskrivningar av olika forskningsprogram. För högskolan är det 
viktigt att alla dessa kontakter bidrar till att skapa en tydlig bild av vilka vi 
är och vad vi står för. Det kräver att de budskap som ges i olika kontakter 
inte är motstridiga. 

Alla befintliga verksamheter har ett varumärke, vare sig du ägnat tid åt 
aktivt varumärkesarbete eller inte. Personalen har sin uppfattning, kunderna 
har sin, och ledningen kanske en tredje. Varumärket finns där, mer eller 
mindre uttalat. Stora organisationer brottas ofta med en internt splittrad 
bild av varumärket, vilket återspeglas i en diffus bild hos omgivningen. Ett 
otydligt varumärke som få förstår sig på är ett svagt varumärke. Därför 
är det viktigt att vi alla utvecklar en gemensam syn på vilka vi är och 
vad vi behöver förmedla. För att kunna agera samstämmigt är det också 
betydelsefullt att vi utgår från samma idé om vart vi är på väg.

DÄRFÖR BEHÖVER VI  
ARBETA MED VARUMÄRKET
Det finns 61 högskolor, universitet och enskilda utbildningsanordnare 
som ger akademisk utbildning i Sverige.

Det är inte lätt att avgöra vad som skiljer dem åt. För en blivande student 
har det dock stor betydelse. År 2021 beräknas antalet studenter ha sjunkit 
med 22 % jämfört med 2013. I takt med att konkurrensen ökar, intensifieras 
kampen om studenterna. Högskolan i Borås har ett bra utgångsläge. 
Våra utbildningar har högt söktryck och stödjer sig på forskning med 
hög relevans för professionen. Vem som i slutändan vinner kampen om 
studenterna avgörs dock mycket av förmågan att nå igenom bruset. För 
att lyckas med det krävs att vi förmedlar en tydlig bild av vilka vi är, det 
vill säga att vi har ett tydligt varumärke. Det underlättar inte bara vid 
rekrytering av studenter, utan även vid rekrytering av personal. Dessutom 
blir vi starkare i relationen med beslutsfattare och näringsliv.
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VISION 
Högskolans vision är det vi vill uppnå i framtiden.  
Med andra ord det långsiktiga mål som vi har. 

Vår vision är: Det tredje universitetet i Västsverige.

Vi ska vara ett universitet med tydliga profilområden och präglas av en 
välkomnande atmosfär, utmaningar och ett gränsöverskridande arbetssätt.

Genom att bli universitet höjer vi vår förmåga att på ett brett plan attrahera 
duktiga medarbetare och studenter. Dessutom blir vi starkare i relationen 
med olika forskningsfinansiärer. 

Ett tredje västsvenskt universitet placerat i Borås är viktigt för hela 
Västsverige. En hållbar lärosätesstruktur i Västsverige kräver en jämnare 
fördelning av de nationella forskningsmedlen, med en ökad satsning på  
vår region.

För att uppnå universitetskvaliteter behöver vi inom alla våra 
områden erbjuda utbildning från grundnivå till avancerad nivå samt 
forskarutbildning. Varje vetenskapligt område ska vara nationellt starkt och 
innefatta internationellt framstående lärar- och forskargrupperingar.

Vårt arbete stannar inte vid att vi blir universitet, utan vi kommer alltid 
behöva säkerställa att vi har de kvaliteter som kännetecknar ett universitet. 
Vi behöver också alltid ha en tydlig profil.

MISSION
Vi blir inte det tredje universitetet i Västsverige genom att vara precis 
som alla andra. Vår vision kräver att vi har en mission som tydligt 
beskriver vår uppgift och varför Högskolan i Borås finns till.

Vår mission är: Vetenskap för profession.

Fler lärosäten än vi bedriver vetenskap för profession. Det finns däremot 
ännu inget universitet som tydligt förknippas med det. För oss är 
”Vetenskap för profession” det som präglar hela vår verksamhet och en  
viktig del av vår profil. 

Vi utgår från professionens mångfacetterade problem. Det uppmuntrar till 
nära samarbete med näringsliv, kulturliv och offentlig sektor. Dessutom 
uppmuntras ett flervetenskapligt förhållningssätt, där det är naturligt att 
arbeta ämnesöverskridande. 

Teori och praktik ser vi som två sammanflätande perspektiv som berikar 
varandra. Genom att ständigt tränas i att applicera teori i praktiken 
utvecklar våra studenter djupare ämneskunskaper. De utvecklar också 
en förmåga att ifrågasätta förtrogenhetskunskap, vilket gör att de i sina 
framtida yrkesliv kan bidra med nya perspektiv och arbetssätt.
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VÅRA KÄRNVÄRDEN
Våra kärnvärden är de levnadsregler som ska hjälpa oss att följa vår mis
sion och driva på utvecklingen av den bild av Högskolan i Borås som vi vill 
ge vår omvärld. Hur vi vill uppfattas av exempelvis potentiella studenter, 
lärare, forskare, allmänhet och beslutsfattare. 

Våra kärnvärden är:

· Välkomnande

· Gränsöverskridande

· Utmanande

Dessa tre kärnvärden är inte självständiga utan samspelar och stöttar 
varandra. De ska kommuniceras flitigt internt, men utåt sett kommer de 
snarare spegla hur vi upplevs än ord vi lyfter fram.
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VÄLKOMNANDE
Högskolan i Borås är lätt att få grepp om. Campus ligger samlat mitt 
i staden, i en av landets tre storstadsregioner. Redan första mötet är 
välkomnande, då rektor tar emot och studentfaddrar tar hand om alla  
nya studenter. 

Vårt campus är en naturlig mötesplats för studenter, medarbetare och 
besökare. Vardagen präglas av en välkomnande atmosfär, vilket bjuder 
in olika aktörer i omvärlden att ta kontakt med oss. Den välkomnande 
atmosfären gör också att studenter och nya medarbetare direkt känner en 
tillhörighet. 

Hos oss sätts studentens lärande i centrum. Våra studenter har tillgång till 
engagerade lärare med värdefulla erfarenheter av forskning och praktik. 
Både studenter och medarbetare har närhet till stöd och ledning. 
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GRÄNSÖVERSKRIDANDE
Vi arbetar tillsammans för att nå resultat. Oavsett om du är lärare, 
forskare eller arbetar med verksamhetsstöd så finns ett gränsöver
skridande arbetssätt som förenar och värdesätts.

Våra studenter har en viktig roll i kunskapsproduktionen. Tillsammans med 
oss utvecklar de sina förmågor och bidrar till nya idéer och upptäckter. 

Närhet mellan utbildning, forskning och profession är en tradition på 
Högskolan i Borås. Att både undervisa och forska uppmuntras. Regelbundna 
externa kontakter gör tröskeln mellan akademi och omvärld låg. 

På högskolan har vi gränsöverskridande forskningsprojekt, både mellan och 
inom våra akademier, samt med näringsliv, kulturliv, offentlig förvaltning 
och andra lärosäten. Genom samverkan utvecklar vi starka forskningsmiljöer 
där viktiga samhällsutmaningar analyseras ur olika infallsvinklar.
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UTMANANDE
Högskolan i Borås tar plats och bidrar starkt till samhällsutvecklingen.  
Vi engagerar oss i allt från studenternas ämneskunskaper till hållbar
hetsfrågor och Västsveriges utveckling. Det är spännande att studera 
och arbeta här. 

Vi som arbetar vill mer och drivs av att kontinuerligt utveckla verksamheten 
och förbättra det vi gör. Att anta nya utmaningar är en naturlig del av 
vardagen. 

Våra utbildningar ger studenterna utmaningar som utvecklar deras 
kreativitet och problemlösningsförmåga. Det ger dem stolthet. Att ha 
studerat på Högskolan i Borås blir en viktig del av deras identitet och något 
de gärna berättar om. 

Både du som medarbetare och våra studenter vet att högskolan, inom våra 
profilområden, är omtalad både nationellt och internationellt. Vi ska bygga 
vidare på dessa profilområden och successivt skapa nya.
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DINA EGNA REFLEKTIONER
Ett starkt varumärke är inget som skapas av en ledningsgrupp eller på en 
kommunikationsavdelning, utan något som hela organisationen skapar 
tillsammans. Fundera därför på vilken betydelse högskolans kärnvärden, 
mission och vision har för dig. 

1. Hur kan du jobba för vårt varumärke i vardagen?

2. Hur kan du bidra till att vi uppnår vår vision?

3. Hur kan du använda våra kärnvärden i din yrkesroll?

4. Vad kan vi göra tillsammans?

5. Hur kan ledningen stödja ditt arbete?
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