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Webbstrategi vid Högskolan i Borås 
 
 
Inledning 
Webbstrategin är ett dokument som syftar till att stärka och tydliggöra Högskolan 
i Borås närvaro på internet. Den innehåller målgrupper, syfte, vision och mätbara 
mål samt övergripande regler (separat dokument Tillhörande regler Dnr: 193-14) 
för arbetet med högskolans webb. Strategin tydliggör att hb.se är högskolans 
viktigaste kommunikationskanal för såväl extern som intern kommunikation. Det 
är till hb.se som högskolan ska länka från informationsmaterial, kampanjsajter och 
sociala medier.  
 
Högskolan i Borås webb ska upplevas som aktuell, inspirerande, informativ, 
tydlig och välkomnande. Webbplatsen är uppdelad på en extern och en intern del. 
Innehållet finns huvudsakligen på svenska och med ökande omfattning, framför 
allt inom forskning på engelska.  
 
Webben ska vara tillgänglig för så många som möjligt ur ett likavillkorsperspektiv 
och också vara möjlig tillgodogöra sig från andra enheter än datorer, till exempel 
via mobiltelefoner.  
 
Målgrupper för webbplatsen 
Hb.se har tre primära huvudmålgrupper:  

1. externa besökare 
2. studenter  
3. anställda. 

När det gäller externa besökare kan målgrupperna delas in i presumtiva studenter 
forskare från andra lärosäten, forskningsfinansiärer, samarbetspartners, press, 
företag och allmänhet.  
 
Syfte 
Syfte med den externa webbplatsen  
Den externa webbplatsen har blivande studenter som primär målgrupp. Syftet 
gentemot denna målgrupp är att främja rekrytering av nya studenter.  
 
Webbplatsen ska stärka forskningen, verka för att högskolans forskningsresultat 
kommer till nytta och spegla den fördelning mellan utbildning och forskning som 
högskolan strävar mot, det vill säga 60:40.  
Högskolan har enligt högskolelagen också till uppgift att samverka med det 
omgivande samhället och synliggöra sin verksamhet. Webben är en viktig kanal 
för denna uppgift. 
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Samarbetspartners, press, företag och allmänhet ska snabbt och enkelt hitta 
relevant och aktuell information. 
 
Syfte med de interna webbplatserna 
De interna webbplatserna som riktar sig till befintliga studenter och anställda ska 
stödja, engagera och informera respektive målgrupp. Informationen ska finnas 
samlad och webben ska förenkla det dagliga arbetet. 
 
Vision 
Vår webbplats är levande och utvecklas och förbättras kontinuerligt. Vi är lyhörda 
för våra användares önskemål och behov och har god överblick av trender i vår 
omvärld. Webben är en av de viktigaste kanalerna för att berätta om högskolans 
mål att bli det tredje västsvenska universitet och ett komplett 60:40-lärosäte, där vi 
sätter studenten i centrum. Viktiga instrument i arbetet med att ge den bild av 
Högskolan i Borås som vi vill ge omvärlden är de kärnvärdeord som tagits fram i 
högskolans varumärkesarbete: välkomnande, gränsöverskridande och utmanande. 
 
Vision för externa webbplatsen  
Vår webb gör att blivande studenter vill välja att studera vid Högskolan i Borås 
framför andra högskolor. Webben är den plats där vi synliggör den forskning som ges 
på högskolan. Den ska erbjuda forskare och forskningsfinansiärer såväl översiktlig som 
detaljerad insikt om forskningsinriktningar och forskningsresultat. Den breda 
allmänheten upplever Högskolan i Borås webbplats som aktuell, inspirerande, 
informativ, tydlig och välkomnande. Webbplatsen tydliggör och stärker 
varumärket Högskolan i Borås liksom övriga starka varumärken (se högskolans 
varumärkesstrategi). 
 
Vision för de interna webbplatserna (för studenter och anställda) 
De interna webbplatserna är den främsta informationskällan för studenter och 
anställda och fungerar som ett komplett verktyg, ger relevant information och 
underlättar studierna eller arbetet. 
 
Mål 
Mål för den externa webbplatsen 

• Antalet besök ska öka på utbildningssidorna 
• Antalet klick till antagning.se ska öka (verifieras som tidigast 2018 då 

utgångsvärden fås 2017). 
• Antalet ifyllda forskarprofiler på svenska ska öka (presentationstext). 

Startvärden från 2017-02-10 är 61 % ifyllda profiler och 39 % ej ifyllda. 
• Nollvision för trasiga länkar och stavfel. Startvärden från 2017-02-10 är 

165 trasiga länkar och 573 stavfel. 
• Minska antalet ej maskinläsbara dokument. Startvärden 2017-02-10 är 539 

st ej maskinläsbara dokument (17 % av totalt antal pdf-dokument). 
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Mål för de interna webbplatserna 
• Ökad nöjdhet i kommande webbundersökningar 
• Öka trafik till bloggen webbredatkionen.hb.se i syfte att öka transparens 

och känned539/3222om om hur vi arbetar med webben.  
• Öka antalet sidor på engelska delen av webben. Startvärden 2017-02-10 är 

432 sidor under Current Student och 277 under Staff. 
 

Övriga mål och aktiviteter gällande webben finns dokumenterade i 
Kommunikationsavdelningens verksamhetsplan och webbens 
förvaltningsplan. 


