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1. Inledning 

 

Det behövs en livskraftig kommunikation för att sprida kunskap om fakultetens forskning och 

utbildning, attrahera kompetenta forskare och studenter och långsiktigt väcka intresse för 

naturvetenskap och teknik hos en bred allmänhet. På samma gång bidrar vi till att stärka Umeå 

universitets varumärke. 

 

 

2. Mål 

 

Målet med fakultetens kommunikationsinsatser är att visa upp en tydlig och rättvisande bild av 

fakulteten, väcka intresse och förtroende för dess verksamhet samt öka kunskapen om fakultetens 

verksamhet både inom fakulteten, vid universitetet och i omvärlden.  

 

Vi vill synliggöra framgångsrika forskare, duktiga lärare och studenter som är bra ambassadörer 

för vår fakultet. 

 

 

 

 

3. Målgrupper för kommunikationsinsatser 

 

 

 Journalister i olika typer av medier 

 Presumtiva och befintliga studenter 

 Fakultetens och universitetets personal och ledning 

 Allmänheten 

 Forskare vid andra universitet 

 Alumner 

 Skolornas personal och elever i grund- och gymnasieskola 

 Näringsliv och organisationer 

 Riksdag, regering och offentlig förvaltning i Sverige 

 Forskningsfinansiärer 

 

 

 

 

4. Budskap 

 

 
4.1   Budskap forskning  
 

 Fakulteten har en stark och internationellt konkurrenskraftig forskning.  

 En hel del av forskningen är tvärvetenskaplig vilket är en styrka.  

 Fakultetens forskning berör viktiga samhällsområden såsom klimat, miljö, energi och AI.   

 Med jämna mellanrum presenteras banbrytande forskning av fakultetens forskare. 

 Många forskare samverkar med industri och myndigheter. 
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 Fakultetens forskare deltar i internationella samarbeten och forskningsprojekt. 

 Fakultetens forskning resulterar i kommersiella produkter och avknoppningsföretag. 

 Genom en rad aktiviteter som riktar sig mot skolan har fakulteten kontakt med lärare och 

elever. 

 

 
4.2   Budskap utbildning 

 

 Fakulteten har ett brett utbud av utbildningar som sträcker sig över naturvetenskap och 
teknik till farmaci, didaktik, arkitektur och design.  

 Fakulteten har utbildningar inom viktiga samhällssektorer såsom AI, energi och miljö. 

 Fakultetens utbildningar attraherar studenter både inom Sverige och internationellt. 

 Arbetsmarknaden efter examen är god för de flesta studenterna.  

 Flertalet utbildningar bedrivs i nära kontakt med framtida arbetsgivare.  

 Fakulteten var tidigt ute med internetbaserad utbildning och dessa program har högt 
söktryck. 

 Fakulteten har en topprankad designutbildning. 

 Fakulteten har goda studiemiljöer – pedagogiska och interaktiva miljöer. 

 Genom en rad aktiviteter som riktar sig mot skolan har fakulteten kontakt med både lärare 
och elever. 

  

 

5. Kommunikationskanaler 

 

 

5.1 Hemsidor 

 

Framför allt informerar fakulteten om sin verksamhet på sin hemsida (www.umu.se/teknisk-

naturvetenskaplig-fakultet/) och i Umeå universitets digitala utbildningskatalog 

(www.umu.se/utbildning/). 

 

Vi strävar efter att ha motsvarande information på de engelska versionerna av hemsidorna som de 

svenska. 

 

Intern information publiceras på fakultetens sidor i intranätet Aurora 

(www.aurora.umu.se/enheter/teknat). 

 

 

5.2  Sociala medier 

 

Fakulteten använder Facebook och Twitter som ett komplement för att ytterligare sprida nyheter 

och pressmeddelanden. Här ges presentationen en lättsam touch. 

 

 

5. 3 Kanaler för presskommunikation 

 

Kommunikationsenheten tillhandahåller olika kanaler för utskick av pressmeddelanden, nyheter 

och kontakt med medierna både inom landet och internationellt. 
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Infrastrukturer för pressmeddelanden: 

Umu.se 

Mynewsdesk (utskick i Sverige) 

EurekAlert (internationella utskick) 

Alphagalileo (europeiska utskick) 

Forskning.se 

Expertsvar.se 

 

Infrastrukturer för bild-, ljud- och filmmaterial: 

Mediabank (www.mediabank.umu.se) 

Vimeo.com/user11216136 

Live.umu.se 

Soundcloud.com/user-781551707 

 

Infrastrukturer för informationsmaterial på webben: 

Issue.com/teknatumu 

 

 

5.4  Populärvetenskapliga aktiviteter 

 

På fakultetsnivå anordnas en rad aktiviteter för att främja intresset för naturvetenskap och teknik. 

De riktar sig både till skolor och till en intresserad allmänhet. 

 

Kunskapsveckan: Fortbildningsdagar för skolans personal 

Forskning à la carte: Föreläsningsprogram för skolor 

Vetenskapsluncher: Populärvetenskapliga föreläsningar för allmänheten 

Teknikåttan: Tävling i naturvetenskap och teknik för åttondeklassare 

Levande frågelåda: Populärvetenskapligt evenemang för femteklassare 

 

 

5.5  Tryckt material   

 

Fakulteten producerar i mindre skala broschyrer och annat tryckt material, till exempel Forskning 

à la carte och Fakultetsbroschyr, för att informera om sin verksamhet på både svenska och 

engelska.  

 

Fakulteten arbetar med annonsering i begränsad utsträckning i utvalda medier, både svenska och 

internationella. 

 

 

6. Roller och ansvar för kommunikation  

 

Kommunikationsenheten har ansvar för universitetsövergripande kommunikation. Den ansvarar 

också för infrastrukturer som används i fakulteternas kommunikationsarbete, till exempel digitala 

plattformar för utskick av pressmeddelanden och publicering av filmer. Inhousebyrån 

tillhandahåller tilläggstjänster såsom foto, layout och film. Kommunikationsenheten har också en 

engelsk översättningstjänst. 
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Presschefen på Kommunikationsenheten samordnar alla fakulteters presskommunikation. 

Kommunikationsenheten bjuder in till ett redaktionsmöte varannan vecka och gruppen lägger 

tillsammans upp gemensamma riktlinjer för presskommunikationen. Fakultetskommunikatörerna 

har ett eget möte varannan vecka där bland annat Vetenskapsluncher planeras. 

 

Fakultetskommunikatörerna ansvarar för det dagliga kommunikationsarbetet. Fakultetens dekan 

har huvudansvaret för kommunikationsarbetets övergripande inriktning. Varje år pekar dekanerna 

i samråd med fakultetskommunikatörerna ut ett särskilt intresseområde i fakultetens externa 

kommunikation. Kanslichefen har ansvar för att ställa resurser och personal till förfogande för det 

som kommunikationsarbetet kräver. Dekaner, kommunikatörer och kanslichef har regelbundna 

möten för att dra riktlinjer och strukturera fakultetens kommunikationsarbete. 

 

Fakultetskommunikatörerna har var sitt ansvarsområde, forskning och intern information 

respektive utbildning, men samarbetar också kring en rad insatser. 

 

Fakultetskommunikatörerna är en resurs för fakultetens forskare som publicerar 

forskningsresultat, doktorander som ska disputera och projekt som får anslag. Kommunikatörerna 

samarbetar med programansvariga kring information om fakultetens utbildningar och 

utbildningsrelaterade aktiviteter.   

 

Fakultetskommunikatörerna kan också ge råd i kommunikationsfrågor till fakultetens anställda. 

 

Fakultetskommunikatörerna har återkommande kontakter med kommunikatörer som arbetar vid 

fakultetens institutioner. 

 

 

Ingrid Söderbergh 

Anna-Lena Lindskog 

20190129 
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