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Mål och strategier för extern kommunikation 
 
INLEDNING 
Effektiv kommunikation kräver att man vet VARFÖR man ska kommunicera. Det innebär att 
verksamheten behöver ha MÅL, som kommunikationen i sin tur kan bidra till att de uppnås. När vi 
vet VARFÖR vi ska kommunicera ska vi också bestämma VAD vi ska kommunicera, med VILKA och 
HUR.  
   En genomtänkt, planerad och samordnad kommunikation kan bidra till att profilera Institutionen 
för informationsteknologi.  Profileringen kan bidra till ett ännu bättre anseende och att det blir 
lättare att rekrytera både blivande medarbetare och studenter samt leda till fler samarbeten. 
   Kommunikationsplattformen är ett långsiktigt strategiskt styrdokument. Den fastställs av styrelsen 
och ska finnas tillgängligt för alla medarbetare i MP. Institutionens värdeord och huvudbudskap ska 
vara ett stöd för alla medarbetare vid kommunikation med omvärlden. 
 

MÅLGRUPPER  
Primära målgrupper som vi arbetar aktivt för att nå ut till 

• Allmänheten (skolelever är extra prioriterade i denna målgrupp) 
• Blivande medarbetare (inklusive doktorander) 
• Företag och organisationer (potentiella samarbetspartners) 
• Finansiärer  

Sekundära målgrupper där kommunikationsinsats sker på miniminivå 

• Alumni 
• Blivande studenter (är främst fakultetens uppdrag att ge detaljerad information, vi ska ge en 

mer övergripande bild) 
• Forskare (främst en målgrupp för avdelningarnas kommunikation) 
• Nuvarande studenter (är främst att betrakta som intern kommunikation och ska hanteras 

därefter) 

MÅL FÖR DEN EXTERNA KOMMUNIKATIONEN 
Vår kommunikation ska leda till: 

• Fler samarbeten. 
• Fler bidrag och uppdrag. 
• Fler medarbetare och studenter med bred mångfald som söker plats hos oss. 

Mål för primära målgrupper: 

Allmänhet –Kommunikationen ska leda till att allmänheten känner att IT och vår forskning och 
utbildning är viktig för samhället. Vi ska dela med oss av med våra kunskaper till samhället i stort så 
att vi bidrar till en bättre värld. Allmänheten ska känna förtroende för oss och det vi gör. 

Blivande medarbetare och studenter – Kommunikationen ska visa på fördelarna med att arbeta och 
studera på IT-institutionen. 
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Företag och organisationer – Vår kommunikation ska leda till förtroende för IT-institutionens 
kompetens och kreativitet hos företag och andra aktörer i samhället så att de vill samarbeta med 
oss.  

Finansiärer – Kommunikationen ska leda till att de övertygas av vår kompetens och förmåga samt 
kan hitta den information de behöver för att fatta beslut om forskningsfinansiering. 

POSITIONERING 
Vi står för en unik bredd inom IT-området både bland svenska och internationella universitet. Med 
denna bredd kan vi tillsammans åstadkomma forskning och utbildning som är unik i sitt slag. 

Vår roll är att vara ansvarstagande. 

HUVUDBUDSKAP  
Värdeorden ska förmedlas genom kommunikationen och den bild vi visar upp av Institutionen för 
Informationsteknologi. Våra värdeord är: 

Kompetens, kreativitet, samhällsnytta, arbetsglädje 

Huvudbudskapet är: 

”Med kompetens och kreativitet för samhällsnytta.” 

STRATEGI – SÅ NÅR VI UT 
Vi når ut genom att få våra forskare, studenter och medarbetare att bli förespråkare av Institutionen 
för Informationsteknologi.  

Forskarna som förespråkare 
Vi ska lyfta vilken nytta forskningen gör. Vi ger alla forskare vid institutionen verktyg och möjlighet 
att nå ut med sin forskning.  

Studenterna som förespråkare 
Vi ger studenterna verktyg att vara förespråkare för institutionen så att de för vidare en positiv bild 
av institutionen.  

Medarbetarna som förespråkare 
Strategi för detta tas fram i Kommunikationsplattform för intern kommunikation. 

KANALER 
Prioriterade kanaler för institutionens externa kommunikation: 

Ägda 
Hemsidan www.it.uu.se- kanal för alla externa målgrupper och ska tillhandahålla både lättillgänglig 
information om forskning, utbildning och institutionen.  

Presentationsmaterial- kanal för potentiella samarbetspartners och finansiärer. 

Köpta eller förtjänade 
Konferenser, mässor, seminarier – kanal för i första hand samarbetspartners och finansiärer, i andra 
hand allmänhet och då främst den prioriterade målgruppen skolelever. 

Massmedia (intervjuer, artiklar utifrån pressmeddelanden) – kanal för i första hand allmänhet och i 
andra hand samarbetspartners och finansiärer.  
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Kanaler att utveckla: 
Webbplattform/webbhotell för forskare – kanal för samarbetspartners och finansiärer. 

Social kanal – kanal för allmänhet. 

ANSVAR 
Ansvarsfördelningen är viktig för att inte kommunikationsfrågor ska falla mellan stolarna och för att 
kommunikationen ska vara effektiv. Förslag: 

Det är alla medarbetares ansvar att: 

• föra fram information som kan vara av intresse att kommunicera vidare till våra olika 
målgrupper, 

• tillägna sig den information som behövs för att utföra sitt arbete, 
• vara förespråkare för Institutionen för Informationsteknologi. 

Det är Kommunikatörens ansvar att planera, samordna och prioritera den externa 
kommunikationen på Institutionen för Informationsteknologi. Kommunikatören är också ett 
strategiskt och operativt stöd inom kommunikationsfrågor. Kommunikatören ansvarar även för att 
tillhandahålla kommunikationskanaler för intern kommunikation samt att stötta alla förespråkare att 
kunna föra ut Institutionens budskap. 

Respektive avdelningsföreståndare ansvarar inom sina respektive avdelningar för att den externa 
och interna kommunikationen fungerar väl.  

Det yttersta ansvaret för kommunikationen på Institutionen för Informationsteknologi har 
Prefekten. 

UPPFÖLJNING 
Årlig uppföljning om kommunikationen ger resultat och målen uppfylls. Vid den årliga uppföljningen 
ska kontrolleras (i den mån det är görligt): 

• Antal samarbeten. 
• Antal bidrag och uppdrag. 
• Antal medarbetare och studenter som söker plats hos oss. 

 

RELATERADE DOKUMENT 
Mål & Strategier för Uppsala Universitet (2013): 

http://regler.uu.se/digitalAssets/14/c_14263-l_3-k_mal-och-strategier-for-uppsala-universitet.pdf 

Mål och strategier för Tekniska naturvetenskapliga fakulteten (2015): 

http://regler.uu.se/digitalAssets/652/c_652496-l_3-k_teknat-2015-6_mal-och-strategier.pdf 

Uppsala Universitets Grafiska 
Riktlinjer: https://mp.uu.se/documents/432512/911394/Grafiska+riktlinjerokt2018.pdf/b4c90d05-
2cc7-d59e-b0af-c357fb33c84b 

Kommunikationspolicy för Uppsala Universitet (2005): 
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http://regler.uu.se/digitalAssets/14/c_14401-l_3-k_ufv-2005-57-kommunikationspolicy.pdf 

Rutiner för hantering av e-post (2018) 

http://regler.uu.se/digitalAssets/720/c_720406-l_3-k_beslut-rutiner-for-hantering-av-e-post.pdf 

http://regler.uu.se/digitalAssets/720/c_720406-l_1-k_rutiner-for-hantering-av-epost_eng.pdf 

Rutiner för informationssäkerhet: 

http://regler.uu.se/digitalAssets/704/c_704260-l_3-k_ufv2018-668-saker-
informationshantering20180815.pdf 

Innehållsansvariga på IT.UU.SE 

Årlig kommunikationsplan (ej framtagen) 

 


