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 Inledning 

Lärarhögskolans (LH) kommunikationsplan syftar till att stödja och synliggöra LH:s arbete med 

intern- och extern kommunikation.  

Kommunikationsplanen tar avstamp i den analys av nuläget som presenteras i avsnitt 2 nedan. 

Analysen pekar på fem insatsområden för kommunikation som kommer att vara prioriterade för LH:s 

arbete framgent.  

Kommunikationsplanen kommer att operationaliseras i aktivitetsplaner utifrån de utpekade 

insatsområdena. Aktivitetsplanerna kommer att färdigställas under hösten 2013. 

 Analys  

2.1 Nulägesanalys – kommunikationsarbetet vid Lärarhögskolan 

Flera organisatoriska förändringar de senaste åren har påverkat kommunikationsarbetet vid LH.  

Den nya organisationen för Lärarhögskolan har varit i bruk sedan 1 januari 2012. LH har idag inga 

egna institutioner utan utbildningarna förläggs vid drygt tjugo institutioner, som inte sorterar direkt 

under LH utan hör till fakulteterna vid universitetet. LH finansierar forskning och forskarutbildning. 

Den nuvarande organisationen har föregåtts av två organisationsformer. Fram till 2009 organiserades 

lärarutbildning via en fakultetsnämnd och under perioden 2009-11 som ledningsorganet Umeå School 

of Education (USE).  

Omorganiseringarna har resulterat i att mediekontakterna hamnat på respektive fakultets bord eller 

lyfts upp centralt beroende på karaktär. Interna och externa nyheter görs inte i någon större 

utsträckning via LH, utan överlåts på fakulteternas kommunikatörer (som märker relevanta nyheter 

med kategorin utbildningsvetenskap). Produktionen av det interna nyhetsbrevet har upphört. Detta 

har medfört att LH:s nya roll, institutionernas roll i LH:s verksamhet och vad som är på gång är 

relativt okänt bland universitetets medarbetare.  

Kanslichefen vid Lärarhögskolan utgör idag kontaktperson för samverkansfrågor vid LH.  

2.2 LH:s delmål och dess betydelse för framtida kommunikationsarbete 

Delmål har tagits fram för 2013-2015. Utifrån delmålen kommer en verksamhetsplan för 2014-15 att 

utarbetas. De kommunikationsinsatser som ska genomföras under perioden bör naturligtvis ta fasta på 

delmålen och verksamhetsplanen. Hög legitimitet, delaktighet i LH:s verksamhet och rollen i 

regionens utveckling är nyckelord i Delmål för 2013-15.  

Frågor som lyfts fram i Delmål för 2013-15 som har särskild bäring på kommunikation är: 

 Det låga söktrycket till vissa utbildningar, speciellt ämneslärarprogrammet 

 Avsaknaden av en samlad strategi för marknadsföring av universitetets lärarutbildningar 
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 Att graden av internationalisering behöver öka. Det gäller såväl utbildningarnas karaktär som 

att antalet inresande som utresande studenter och personal behöver öka.  

 Att formerna för samarbete mellan LH, fakulteter och institutioner behöver utvecklas inom 

alla områden 

 Att formerna för samverkan med utbildningsaktörer, speciellt i regionen, behöver utvecklas 

2.3 Fem insatsområden för kommunikation  

Utifrån analysen ovan kan fem insatsområden för kommunikation särskiljas.  

1. Intern kommunikation med anställda vid Umeå universitet 

2. Kommunikation med befintliga studenter vid lärarutbildningarna 

3. Marknadsföring av lärarutbildningarna 

4. Kommunikation med omvärlden, främst skolor/lärare i regionen 

5. Kommunikation som syftar till att öka internationaliseringen 
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2.4 Åtgärder – det fortsatta arbetet 

Analysen pekar på fem områden som LH behöver arbeta med i det fortsatta kommunikationsarbetet. 

Som analysen också visar finns helt klart ett behov av att tydliggöra ansvaret för kommunikation. Det 

är också synliggjort att det finns ett behov av att strukturera och synliggöra arbetet med 

kommunikation på LH.  

Dessa behov kommer att tillgodoses på olika sätt: 

 Arbetet med kommunikation kommer att ta avstamp i föreliggande kommunikationsplan 

vilken operationaliseras i aktivitetsplaner för de utpekade insatsområdena. 

 En person med särskilt ansvar för kommunikation utses vid LH:s kansli. Personen kommer i 

detta dokument fortsatt omnämnas ”kommunikatören”.  

 Kommunikatören har huvudansvar för kommunikations- och marknadsföringsarbetet vid LH. 

Exempel på arbetsuppgifter för kommunikatören ska vara att utveckla webben och att komma 

igång med interna- & externa nyheter. Arbetet kommer att specificeras mer i detalj i en 

uppdragsbeskrivning och aktivitetsplaner.  

 Arbetet med att uppdatera hemsidor kan precis som tidigare skötas av flera administratörer. 

 Kommunikatören bör delta i det kommunikatörsnätverk som drivs av Kommunikation och 

internationella relationer, vilket bland annat är ett forum för att träffa andra kommunikatörer, 

utbyta idéer, framföra önskemål om gemensamma satsningar och erbjuder viss 

kompetensutveckling. 

 Mediakontakterna ska även fortsättningsvis skötas av fakulteterna eller Kommunikation och 

internationella relationer om det är mer generella insatser som behöver göras.  

 Samordning och överblick är nödvändigt för att kommunikatören ska kunna göra ett bra 

arbete.  Det behöver skapas tydliga rutiner för kommunikatören så att denna kan få överblick 

och kunskap om vad som är på gång. Kartlägg nyckelpersonerna för kommunikatören. Minst 

fyra finns i form av budgetsamordnaren, utbildningsledaren, forskningsansvariga och 

samverkansansvariga. Andra viktiga personer är studievägledarna och LH:s ledning. Dialogen 

mellan nyckelpersonerna och kommunikatören behöver få någon form av struktur i form av 

regelbundna avstämningar, så att kommunikatören vet vad som är på gång och för att kunna 

göra en avvägning av vad som bör kommuniceras och i vilken kanal. Kommunikatören 

behöver också hitta rutiner för att hålla sig a jour med vad som är på dagordningen på de 

möten som hålls i olika grupperingar inom LH. 

  LH kommer att nyttja den specialistkompetens som finns vid Kommunikation och 

internationella relationer t.ex. vid pressmeddelanden, frågor av strategisk karaktär, 

kommunikationsplanering och marknadsföring. 
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 Intern kommunikation med anställda 

De som samarbetar med LH måste känna till LH:s visioner och mål, men också veta hur LH är 

organiserad, för att få bästa sätt kunna genomföra sitt arbete. LH:s nya organisation och vad det 

innebär för institutionerna är dock fortfarande relativt okänt bland Umeå universitets medarbetare.   

Aktuell och korrekt information och kommunikation kan bidra till en än bättre dialog och positiva 

attityder till LH. 

 

Målgrupper 

Prioriterade målgrupper: 

 Fakultetsledningar och kanslichefer  

 Institutionsledningar, lärare, forskare och administrativ personal vid institutioner som 

medverkar i LH:s kurser 

 Forskarstuderande som är knutna till LH 

 Lärare och forskare som ej medverkar i LH:s kurser (= potentiella lärare/forskare för 

samarbete) 

 Övriga anställda vid Umeå universitet 

 

Övergripande kommunikationsmål  

 Förbättra den interna kommunikationen  

 Öka kunskapen om LH:s uppdrag och verksamhet internt vid Umeå universitet 

 Stärka bilden av och höja anseendet för LH internt vid Umeå universitet 

 Öka intresset för att vilja arbeta som lärare på LH:s utbildningar 

 

Budskap 

 

Nedan anges huvudbudskapen till de interna målgrupper där det finns störst behov av att påverka 

attityder till LH. De ledord som omger arbetet med LH är: 

 Stolthet 

 Arbetsglädje 

 Tydlighet 

 Effektivitet 

 Möjligheter 

 

Detta ska prägla arbetet både inom LH:s kansli och i alla kontakter som tas med omgivande parter.  

 

Budskap till alla anställda: 

 LH har en central roll vid Umeå universitet 

 LH är hela universitetets angelägenhet 

 LH har inga egna institutioner, utan det är institutionerna vid fakulteterna som medverkar i 

LH:s verksamhet 
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 Samtliga fakulteter och cirka hälften av institutionerna medverkar i lärarutbildningen 

 

Strategier  

 Förbättra och synliggör kommunikationsstrukturen, hitta rutiner för samordning, 

kommunikation och avstämning 

 Nyttja befintliga informationskanaler för spridning av nyheter (tex fakulteternas nyhetsbrev 

och nyhetsbrevet som går ut till alla anställda) 

 Hitta rutiner för kommunikatören att få en helhetsbild av verksamheten, vad som händer och 

möjlighet att fånga upp vad som är på gång. Regelbundna avstämningar med nyckelpersoner 

 Hitta bra, målgruppsanpassade kanaler och rutiner samt få igång en löpande intern 

kommunikation med respektive målgrupp samt informera om LH:s organisation och 

verksamhet 

 Mer riktade insatser mot målgrupper där LH syftar till att uppnå attitydförändring 

 Eventuellt kan en intressentanalys göras för att lokalisera de som är aktiva-passiva och 

positiva-negativa till LH:s verksamhet och på så sätt kunna arbeta mot dessa undergrupper 

med olika insatser 

 

Uppföljning 

Uppföljning genomförs i form av intervjuer och/eller enkäter och kopplas tillbaka mot de 

övergripande målen. 

Målet ”Förbättra den interna kommunikationen”  

Följs upp genom intervjuer med LH:s ledning och nyckelpersonerna efter ca ett år samt utifrån 

kommunikatörens egna upplevelser. Upplever de att det blivit en förbättring? Vad finns kvar att 

förbättra? 

Målet ”Öka kunskapen om LH:s uppdrag och verksamhet internt vid Umeå universitet” 

Följs upp genom webbenkät (förslagsvis via websurvey) till slumpvist utvalda anställda vid Umeå 

universitet och/eller de grupper som LH specifikt samarbetar kring. 

Målet ”Stärka bilden av och höja anseendet för LH internt vid Umeå universitet” D:o 

Målet ”Öka intresset för att vilja arbeta som lärare på LH:s utbildningar” 

D:o samt statistik över deltagande institutioner och personal i LH:s utbildningar. 
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 Kommunikation med befintliga studenter vid lärarutbildningarna 

LH erbjuder ett stort antal program både på campus och via distans. Ett flertal institutioner är 

involverade i utbildningarna. Programstudenter startar sin utbildning i sammanhållen grupp för att 

därefter fortsätta inriktningsvis. 

Målgrupper 

 Studenter som redan läser en utbildning vid LH 

 Studentkårerna framförallt UmPe 

 

Övergripande kommunikationsmål 

 LH:s studieinformation ska vara av hög kvalitet, lätt att hitta och lätt att förstå 

 De studenter som studerat vid LH ska ha erhållit en positiv inställning till studierna och sin 

studiesociala situation  

 Studenterna som läser vid LH ska veta hur de kan engagera sig och vilja påverka 

studentfrågorna  

 Utveckla kommunikationen med distansstudenter 

 

Budskap 

 

 Hög kvalitet 

 Hög delaktighet 

 Stimulerande studier 

 Tydlighet 

 Effektivitet – snabb och rak kommunikation i allt som rör studenterna 

 

Strategier 

 Kartlägga hur kommunikationsstrukturen ser ut – förbättra och synliggöra 

 Utveckla kommunikationen i dialog med studentkåren 

 

Uppföljning 

Uppföljning av kommunikationsmålen genomförs i form av webenkät till studenter samt i intervjuer 

med representanter för UmPe. 
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 Marknadsföring av lärarutbildningarna 

Marknadsföring av LH:s utbildningar har skett via framförallt hemsidorna, annonsering och besök på 

mässor och skolor. Marknadsföring av grundutbildningar och uppdragsutbildningar samordnas idag 

inte. En samlad strategi för marknadsföring av LH:s utbildningar har saknats. 

På mäss- och skolbesök har i stor utsträckning studentambassadörer anlitats. Ambassadörerna 

genomgår en utbildning, men de senaste åren har dock utbildningen inte innefattat tillräcklig 

information om lärarprogrammen. 

Till vissa av LH:s utbildningar är söktrycket lågt, det gäller framför allt ämneslärarprogrammen.  

Målgrupper 

 Potentiella studenter 

Övergripande kommunikationsmål 

 

 Potentiella studenter ska tycka att LH:s studieinformation är lätt att hitta och lätta att förstå 

 Öka kännedomen och stärka positiva attityder till LH och lärarutbildningarna bland 

potentiella studenter 

 Fler potentiella studenter ska söka till LH:s utbildningar 

 Fler potentiella studenter ska påbörja och avsluta studier vid LH:s utbildningar 

 

Budskap 

 

 Meningsfullt yrke med enorma möjligheter att påverka framtiden och samhället  

 Ett yrke att vara stolt över 

 Ett yrke som ger arbetsglädje 

 God arbetsmarknad 

 

Strategier 

 

 Utveckla LH:s hemsidor 

 Erbjuda studentambassadörerna mer information om LH:s utbildningar 

 Sammansätta en marknadsföringsgrupp med fakultetsinformatörerna 

 Upprätta en marknadsföringsplan och -strategi i dialog med Kommunikation och 

internationella relationer och marknadsföringsgruppen 

 I marknadsföringsarbetet ska ämnena i ämneslärarprogrammet lyftas fram  

 

Uppföljning 

 

Uppföljning anges i marknadsföringsplanen. 
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 Kommunikation med omvärlden framförallt skolor och lärare i regionen 

LH och skolorna i regionen har över tid haft ett gott samarbete. Det finns redan etablerade 

mötesarenor med bland annat skolchefer och utvecklingsledare i kommunerna. Den förändrade 

organisationen inom LH:s kansli ger förutsättningar för att samordna och koordinera kommunikation 

med skolan.  

Den verksamhetsförlagda utbildningen är ett exempel på samverkan som innefattar täta kontakter 

med pedagogiska samordnare (skolhuvudmannen) och lokala VFU-handledare i vår region men också 

nationellt. Personal vid LH:s kansli deltar i ett nationellt VFU-nätverk för universiteten. 

LH genomför i stor utsträckning regeringsuppdrag och uppdragsutbildningar, där kan nämnas VAL, 

Lärarlyftet och Förskolelyftet. Målgruppen för dessa är skolans lärare. Förutom ett behov av 

kommunikation med de potentiella studenterna kräver uppdragen omfattande kontakter med 

Skolverket och andra myndigheter. 

Regionens studievägledare inbjuds till öppet hus på universitetet, vilket äger rum en gång per år. 

Under ytterligare ett tillfälle anordnas fortbildning för studievägledare. Regionens studievägledare är 

viktiga informatörer för att LH ska nå ut till skolungdomar. 

LH:s studievägledare deltar i ett nationellt nätverk för studie- och yrkesvägledare. 

Målgrupper 

Prioriterade målgrupper: 

 Skolhuvudmän 

 Skolledare, rektorer 

 Utvecklingsledarnätverk 

 Lokala VFU-handledare i skolan/pedagogiska samordnare med ansvar för VFU 

 Lärare och pedagoger i skolan/skolverksamhet 

 

Andra målgrupper: 

 

 Andra universitet och myndigheter  

 Studievägledare 

 Medier 

 Alumner 

 Allmänhet  

 Politiker 

 Ny personal 

 

Övergripande kommunikationsmål 

 Öka kännedomen om och stärka positiva attityder till LH  

 Skolor ska känna delaktighet, engagemang och ansvar för gemensamma verksamheter 
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 Kommunikationen ska öka skolornas möjligheter till insyn i beslutsprocesser och dialogen 

med LH  

 Lärare ska i större utsträckning vända sig till Umeå universitet för kompetensutveckling via 

utbildning eller deltagande i utvecklingsarbeten 

 Det ska vara lätt för målgrupperna att förstå vem som ska kontaktas i en specifik fråga. 

 

Budskap 

 Skolor är medutbildare i lärarutbildning 

 Skolor som har mycket kontakt med LH står bättre rustade att möta framtiden 

 LH erbjuder stimulerande mötesplatser mellan anställda vid universitetet och skolans 

personal 

 LH skapar möjligheter för gemensam utveckling av skola och lärarutbildning 

 

Strategi 

 Kartlägg, tydliggör och synliggör kommunikationsstrukturen framförallt med 

samarbetspartners i regionen och statliga myndigheter 

 Utveckla befintliga och vid behov nya kommunikationsarenor   

 Kommunikationen ska vara målgruppsanpassad 

 Utveckla ett externt nyhetsbrev 

 

Uppföljning 

Via gemensamma mötesplatser och nätverk för universitet och kommuner. 
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 Kommunikation som syftar till att öka internationaliseringen 

I LH:s Delmål 2013-15 har synliggjorts att graden av internationalisering behöver öka. Detta gäller 

såväl utbildningarnas karaktär som att antalet inresande som utresande studenter och personal 

behöver öka. Ett annat synliggjort utvecklingsområde är att informationsmaterial på engelska saknas. 

LH arbetar för närvarande med att ta fram/uppdatera en internationaliseringsplan vilken beräknas 

färdigställas under hösten 2013. Vad som avses med ökad internationalisering måste definieras innan 

en kommunikationsplan för internationalisering kan fastställas i sin helhet. 

Målgrupper 

 Potentiella studenter 

 Personal vid utländska universitet och högskolor 

 

Övergripande kommunikationsmål 

 Utveckla informationsmaterial på engelska 

 Fler potentiella studenter ska söka sig till LH:s utbildningar 

 Lärar- och forskarmobiliten ska öka 

 

Budskap, strategi, uppföljning 

 

Utformas i samarbete med Kommunikation och internationella relationer utifrån ny 

internationaliseringsplan. 

 

 

 


