
 
Aktivitetsplan 
 
Kommunikationsgruppen TFK 
Verksamhetsåret ht2015-vt2016 
 
Förslag 

PERSONLIGA MÖTEN 
UTBILDNINGSMÄSSOR 
LiU deltar på de största utbildningsmässorna i Stockholm och Göteborg samt de mindre mässorna i Umeå, Sundsvall, 
Örebro och Malmö. 
Fokusområde 2015: föreläsningar i ämnena data/IT, Industriell ekonomi samt ev medicinsk teknik. Områden som 
syns extra i montern:?  
SYFTE: Synliggöra och berätta om studier och studentliv för att attrahera sökanden att välja våra utbildningar. 
MÅL:  

• Att 5 studentambassadörer från de fem programnämnderna ska finnas representerade på de stora mässorna 
och att de är väl insatta och informerade om alla utbildningar på LiTH.  

• En studievägledare från TFK i GBG, Sthlm och Malmö.  
• Tek.fak bidrar med 2 helst 3 föreläsningar (à 4000:- ) i Stockholm (Älvsjömässan). I Gbg blir det inga 

föreläsningar 2015.  
• Se till att LiTH syns på ett tydligt i den centrala LiU-montern. 
• Skicka 2-3 studentambassadörer till Malmstens innan mässorna i november så att de kan prata om de 4 

utbildningarna på ett trovärdigt sätt (TFK betalar resan). 
 

MÅLGRUPP: gymnasieelever, efteråringar samt deras föräldrar 
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT: Kommunikatör från TFK finns med i arbetsgruppen som förbereder och planerar 
mässdeltagandet.   
KOSTNAD: 50.000:- 
ANSVARIG: KOM, vår kontakt Jessica Anderson 
TIDPUNKT: November, december, februari 

MÄSSOR ÖVRIGT 
BERZELIUSDAGARNA 
 
SYFTE: Att synliggöra KB-nämndens program 
MÅL: Att delta med en monter som är likvärdig med övriga deltagare samt innehåller all information målgruppen 
behöver om LiU. 
MÅLGRUPP: Deltagarna på Berzeliusdagarna 
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT: Samarbeta med KB-nämnden, se till att de som åker får en snygg monter med relevant 
material. Vem hittar studenter? 
KOSTNAD: 10.000:- 
ANSVARIG: Jessica Anderson 
TIDPUNKT: Februari 
 
BRANSCHMÄSSA KTS 
SYFTE: Uppmärksamma att KTS-programmet är en relevant utbildning att rekrytera ingenjörer från för relevanta 
företag.  
MÅL: Delta på 1 mässa 14/15 och stötta Logistiksektionen med resan och material till mässan. 
MÅLGRUPP: Företag inom Logistiksektorn 



TILLVÄGAGÅNGSSÄTT: Logistiksektionen samordnar och planerar allt. De deltar även under mässan. Vi stöttar dem 
under planeringen och bidrar med material till montern. 
KOSTNAD: IL-nämndens budget. 
ANSVARIG: Jessica Anderson 
TIDPUNKT:  
 

HEMMISSIONERING 
Studenter besöker sin gamla gymnasieskola och berättar om sitt liv som student. 
SYFTE: Studenterna ska genom det personliga mötet förmedla en personlig upplevelse av våra utbildningar till 
eleverna. Att genom känslor förmedla ett utbildningsval som lämnar avtryck. 
MÅL: Att 150 studenter besöker sina f.d gymnasieskolor. Diskutera fram enskilda mål för varje sektion kring antalet 
utresande!  Att träffa varje student före och efter varje besök. 
MÅLGRUPP: Gymnasieelever NT, TE och SAM år 1-3.  
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT:  
Studenterna får även fortsättningsvis betalt för resan. Vill de ta med en kompis ersätter vi även för den resan 
(personen ska också läsa vid LiTH). De flesta sektioner engagera sina egna studenter att åka genom att ha en särskild 
samordnare. Give-aways i form av penna plus bokmärke skugga en student, t-shirt samt muntlig information och 
uppföljning ges av kommunikatörerna. Alla hemmissioneringsansvariga får en guide (sammanställs oktober 2015). 
KOSTNAD: 70.000:-  
ANSVARIG: Mattias Björkman 
TIDPUNKT: Läsåret 2015-2016 
 
STUDIEBESÖK 
SYFTE: Öka kännedomen bland gymnasieelever om utbildningarna vid Tekniska högskolan 
MÅL: Att 50% av de elever som kommer på besök ska tycka att besöket var värdefullt och gav insikt om vikten av 
högre utbildning.  
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT: Sätta samman ett intressant och relevant program tillsammans med de skolor som vi har 
sökande från och som brukar återkomma varje år. Nya skolor hänvisas till övriga besöksevenemang som finns på 
LiTH. Efter varje tillfälle får besökarna fylla i en enkät, som sammanställs och utvärderas av studiebesöksansvarig i 
kommunikationsgruppen.  
KOSTNAD: NSS 50.000:- 
ANSVARIG: Mattias Björkman, NSS 
TIDPUNKT: Sparsamt på hösten, hänvisa till popveckan. De kända skolorna brukar komma på våren. 
 

REKRYTERINGSPLAN MALMSTENS UTBILDNINGAR 
SYFTE: Öka rekryteringen till de fyra utbildningarna på CM. 
MÅL: Öka kännedomen, tydliggöra bilden samt visa på styrkorna hos respektive utbildning. 
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT: Malmstens behöver en extra resurs för att kunna driva de aktiviteter som startades/utökades 
förra läsåret.  
KOSTNAD:  
ANSVARIG: Maria Lejonhjelm med stöd från Mattias Björkman/Ann-Kristine Järrendahl 
TIDPUNKT: Läsåret 2015-2016 

 
FORSKARFREDAG 
SYFTE: Öka allmänhetens kännedom om forskare/forskning . 
MÅL: Öka kännedomen, tydliggöra bilden om forskning och vad forskare gör. 
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT: En kommunikatör deltar i förberedelsearbetet tillsammans med övriga 
fakultetsrepresentanter. 
KOSTNAD:  
ANSVARIG: Ewa Gustafsson med stöd från Jessica Andersson 
TIDPUNKT: Läsåret 2015-2016 



 

 

BESÖKSDAGAR PÅ LIU 
Gymnasieskolor bjuds in till LiU för information om utbildning och studentliv. 
SYFTE: Presentera och representera LiTH:s utbildningsprogram på Besöksdagarna på LiU 
MÅL: Att ha 1 student per nämnd som deltar på mässan, ha med studenter både från Nrkp/Lkgp. Studenter och 
studievägledningen presenterar utbildningarna, bjuda in 1 alumn per tillfälle som berättar om sin yrkesbana. 
Sektionerna bjuds in att delta vid besöksdagarna. 
MÅLGRUPP: Presumtiva studenter 
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT: En kommunikatör deltar i förberedelsearbetet tillsammans med övriga 
fakultetsrepresentanter. Kommunikatören ansvarar för att presentationsmaterialet är relevant och uppdaterat. 
KOSTNAD: 30.000:- 
ANSVARIG: Marknadsavdelningen, Mattias Björkman 
TIDPUNKT: februari-mars 2016 
 

SKUGGA EN STUDENT 
SYFTE: Erbjuda intresserade presumtiva att följa en student en halv dag under perioden jan-apr.  
MÅL: Minst 110 skuggningar per läsår. 
MÅLGRUPP: Personer med intresse för studier. 
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT: Två projektledare anlitas som tar hand om aktiviteten i sin helhet, med stöd från fakultetens 
ansvariga. Skuggan får ersättning i form av en lunch tillsammans med besökaren. 
KOSTNAD: 100.000:- 
ANSVARIG: Mattias Björkman 
TIDPUNKT: november-april 
 

STUDENTAMBASSADÖRER 
SYFTE: Komplettera den ambassadörsgrupp som finns på LiU centralt för att ha tillgång till välinformerade studenter 
som kan delta inom olika studentrekryteringsaktiviteter. 
MÅL: Se till att vår del av ambassadörsgruppen är mångfacetterad och större spridning bland utbildningarna. Vi ska 
delta engagerat i rekryteringsprocessen och i den utbildning som hålls för alla ambassadörer. Färdigställa lathund om 
våra utbildningar på Tek.fak, 3-4 särskiljare per program. 
MÅLGRUPP: Studenter från LiTH- programmen som vi träffat tidigare och som vi bedömer lämpliga att representera 
LiTH. 2-3 studenter får åka till Mlamstens för information om de 4 utbildningarna. 
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT: Annonsering maj/september. Intervjuer för uttagning. Central utbildning och sociala 
sammankomster under årets gång. 
KOSTNAD: 70.000:- 
ANSVARIG: Jessica Andersson 
TIDPUNKT: oktober – utbildning för ambassadörerna där fakulteterna deltar 
 

KONTAKT MED SEKTIONERNAS MARKNADSFÖRINGSANSVARIGA 
SYFTE: Att undvika krockar med olika aktiviteter som sker på universitetet, att vara ett bollplank i deras arbete med 
rekrytering. 
MÅL (mätbart): 1 träff per termin 
MÅLGRUPP: mafu/rek.ansvariga på sektionerna inom LiTH. 
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT: 1 träff i september/oktober för information om rekryterings- och marknadsföringsaktiviteter 
på fakulteten samt centralt. Studenterna ska också ges möjlighet att berätta vad de planerar att göra under 
kommande läsår. Här kommer utbildningsledare och kommunikatörer från KOM också att bjudas in. Lunchträff sep 
samt januari. 
KOSTNAD: 10.000:- 
ANSVARIG: Mattias Björkman 



TIDPUNKT: september-maj 
 

ÅRETS ALUMN 
SYFTE: Utse två LiU-alumner som får utmärkelsen ”Årets Alumn” 
MÅL (mätbart): Delta i diskussioner i central grupp om vilka som ska få utmärkelsen. Göra en 3 min film och vara 
värd för alumnen under 4 okt. Mer aktivt jobba för att vi får in bra nomineringar.  
MÅLGRUPP: LiU-alumner 
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT: Inleda uppstartsmötet med att gå igenom kriterierna för vilka nomineringskriterier som ska 
gälla för årets alumn. Kommunikatör ingår i arbetsgrupp vid framtagande av årets alumn på LiU. Bygga upp kontakt 
med den alumn som väljs från LiTH för att engagera denne i olika PR-evenemang, ta fram värdar samt program för 
fm. Producera en film om årets alumn. Arrangera lunch tillsammans med kommunikatör på representerad fakultet 
(om en av våra alumner blir utvald) 
KOSTNAD: 70.000:- (när vi måste producera film) 
ANSVARIG: Ann-Kristine Järrendahl 
TIDPUNKT: maj-oktober 
 

INTERNATIONELL STUDENTREKRYTERING  
Projektet masterrekrytering, ISR 
SYFTE: Öka andelen betalande studenter på LiU:s internationella mastersprogram. 
MÅL: Att delta i projektgruppens arbete 
MÅLGRUPP: Internationella studenter  
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT: Delta i diskussioner och i riktade satsningar, utforma och beställa material i den 
fakultetsövergripande projektgruppen. Länk mellan fakultet och central projektgrupp. 
KOSTNAD: -- 
ANSVARIG: Sara Sethson 
 

NSS - NÄMNDEN FÖR SKOLSAMVERKAN 
SYFTE: Ökad samverkan med gymnasieskolan för ökad rekrytering på lång sikt. 
MÅL: Att vara ett stöd till nämndens ordförande och delta i utvecklandet av nämndens arbete. 
MÅLGRUPP: gymnasielärare, högstadielärare, syv, 
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT: Diskussioner, deltagande och utvecklande av det arbete som drivs inom NSS (Nämnden för 
skolsamverkan). Sekreterare i nämnden, skicka kallelser och skriva protokoll. Planera och genomföra internat. 
KOSTNAD: arbetstid för kommunikatörer 
ANSVARIG: Ann-Kristine Järrendahl, sekreterare Sara Sethson 
TIDPUNKT. Kontinuerligt 

 
NÄMNDARBETE 
Möten, internat och samverkan. 
vad vi arbetar med under hösten 2015: 
Breddad rekrytering och Nördkollo (DM), Arbetsgrupper MED + ED (EF), Instagram (MD), Masterinriktningar på KB TB 
(KB-nämnden) 
SYFTE: Att få bättre kännedom om utbildningsprogrammen samt underlätta för samarbete i nämnderna. 
MÅL: ej diskuterat 
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT: Delta på nämndernas 2 möten per termin samt anpassa vår medverkan efter nämndernas 
behov. 
KOSTNAD: - 
ANSVARIG: Alla kommunikatörer har ansvar för sin nämnd. 
TIDPUNKT: året om 

INFORMATION OCH MEDIA, tryckt och elektroniskt 
 



KVALITETSSÄKRING AV INFORMATION FÖR UTBILDNINGARNA 
SYFTE: Att på ett systematiskt sätt kontrollera att ingen otydlig och felaktig information finns om våra utbildningar. 
MÅL: Att 2 ggr/år gå igenom utbildningsrelaterad information. 
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT: Kommunikationsgruppen utser två datum per år då de enskilt och tillsammans tittar på den 
information som finns presenterad om de utbildningar som var och en är ansvarig för (nämndindelning). I september 
kommer gruppen att fokusera på två områden: texterna i sök & jämför samt läsa texterna ur ett Lika villkor-
perspektiv. 
KOSTNAD: 50.000:- (foto, reportage etc.) 
ANSVARIG: Ann-Kristine Järrendahl, kommunikationsgruppen 
TIDPUNKT. Januari och september 
 

INFORMATION OM STUDIETEKNIK 
SYFTE: Informationsmaterial som ger nya studenter kunskap för en bra studiestart. 
MÅL: Tillsammans med stvl ta fram ett bra material. Revideras 2015. 
MÅLGRUPP: LiTH studenter 
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT: Utforma text och layout i samarbete med studievägledningen.  
KOSTNAD: -- (stvl budget) 
ANSVARIG: Mattias Björkman 
TIDPUNKT. Maj-juni 
 

TRYCK AV INFORMATION, INTERNATIONALISERING 
SYFTE: Att ha ändamålsenligt material  
MÅL: Att arbetsgrupperna får bra underlag och information som ska användas i de gemensamma broschyrerna som 
ges ut på engelska.  
MÅLGRUPP: Alla internationella studenter, koordinatorer på partneruniversitet, både befintliga och potentiella 
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT: Uppdatering och förnyelse av trycksakerna sker kontinuerligt under året  
Masters programmes: Omarbetas varje år. Arbetet påbörjas så att ett första korr är framme till midsommar. Trycks i 
mitten av augusti. Klart till mässorna med början i september, ägs centralt. 
Partner for exchange: Har ersatt Study guide. Riktat mot partneruniversiteten. Fakulteterna äger broschyren, vem 
ska ta ansvar för uppdatering? 
Practical Guide: Skickas till antagna masterstudenter som tackat ja i början av april, ev enbart i en e-version.  
Innovator in education and research: Uppdateras under våren efter att årsredovisningen är klar. 
Arbetet drivs centralt och kommunikatör ingår i de olika arbetsgrupperna. Uppdateras 2016 igen, inga nytryck under 
ht 2015. 
KOSTNAD: (central kostnad) 
ANSVARIG: Sara Sethson 
 
 

TRYCK AV INFORMATION TILL INTERNATIONELLA GRUPPEN PÅ LiTH 
SYFTE: Att ha ändamålsenligt material  
MÅL: Att arbetsgrupperna får bra underlag och information som ska användas i de gemensamma broschyrerna som 
ges ut på engelska.  
MÅLGRUPP: Alla internationella studenter, koordinatorer på partneruniversitet, både befintliga och potentiella 
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT: Framtagande av ny broschyr under ht-15 tillsammans med Daniel, input från UL. Linkin anlitas 
för layout och texter. 
KOSTNAD: ? 
ANSVARIG: Sara Sethson 
TIDPUNKT: höst 2016 
 
 



PROGRAMBROSCHYRER 
Stöd för framtagning eller uppdatering av material. 
Boka tryckning 
SYFTE: Säkerställa att allt material följer den grafiska profilen, att textens budskap stämmer överens med LiTHs/LiUs 
strategier och budskapsplattform, programnämndernas utbildningsplaner. 
MÅLGRUPP: Presumtiva studenter 
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT: Meddela nämnderna när materialet bör finnas tillgängligt. Diskutera om och hur aktuella 
broschyrer ska uppdateras och eller tryckas. Alla har en kontaktperson från kommunikationsgruppen som vid behov 
skriver text och diskuterar grafiskt utseende med.  
MÅL: Att stötta de som ansvarar för broschyrframtagning samt se till att det finns broschyrer till olika events och 
arrangemang. 
 
STATUS sep-15: 
KB = material finns från ht-14.  
KEMI= uppdateras januari och trycks till IKEM-utskicket 1 mars. 
DM- material finns från ht-14. 
 Y = uppdateras sommaren -15 och trycks i september. 
MED = uppdaterades ht-14, tryckas i september. 
M = sektionen har jobbat fram nytt material och lagt den i S5-format. Tryckas i september. 
KTS = broschyrer finns. 
ED = samma innehåll är komprimerat till S5-format. Tryckning i september. 
FyN = uppdaterad aug-14, trycks i september. 
Matematik = uppdaterad ht 14 samt tillägg av Lärare i matematik aug -15, trycks i september. 
GDK = samma innehåll + ny intervju, är komprimerat till S5-format. Tryckning i september. 
I = material finns. 
SL = sektionen vill lägga ihop SL, FTL samt KTS, nämnden beviljat medel.  
FTL =  
KOSTNAD: 200.000:- 
ANSVARIG: Alla kommunikatörer ansvarar för respektive nämnd 
TIDPUNKT: uppdatering sker under året för att vara klar för tryck senast september 
 

SVENSKA MASTERPROGRAM 
SYFTE: Uppdatera och utveckla texterna för de svenska mastersprogrammen. 
MÅL: Uppdaterade texter på webben inför aktuell sökomgång. 
MÅLGRUPP: Nationella studenter med kandidatexamen. 
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT: Texter levereras till TFK från centrala kommunikationsavdelningen i början av september för 
att korrekturläsas av utbildningsledare. Åter KOM slutet av september. 
KOSTNAD: -- 
ANSVARIG: Ann-Kristine Järrendahl 

 
 
UTSKICK AV KEMI-BROSCHYR TILL RIKTAD MÅLGRUPP 
IKEM – Innovations- och kemiindustrierna 
SYFTE: Öka kännedom om kemiprogrammen på LiU 
MÅL: Fler sökande till kemi-programmen. 
MÅLGRUPP: 2.500 gymnasister i år 3 med intresse för kemi samt 350 stvl. 
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT: Utskick via IKEM.s adressregister. Material till IKEM senast den 5 mars. 
KOSTNAD: 8.000:- utskicket, 2500:- tryck,  
ANSVARIG: Sara Sethson 
 
 



LiUs UTBILDNINGSKATALOG 
Ansvaret ligger centralt, fakultetsrepresentanter i arbetsgruppen. 
SYFTE: Delta i planeringen av katalogen och se till att LiTH.s program blir synliga på ett bra sätt. 
MÅL: Att delta i arbetsgruppen och se till att tek.faks utbildningar blir synliga på ett bra sätt. 
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT: KOM-avdelningen ansvarar för arbets- och tidsplan och arbetsgruppen består av 
fakultetskommunikatörer. Utbildningsledarna samt studievägledarna ingår i textprocessen.  
KOSTNAD: (central kostnad) 
ANSVARIG: Ann-Kristine Järrendahl 
TIDPUNKT. Mars-augusti 
 

KARTLÄGGA PROGRAMTEXTERNA FÖR WEBB 
SYFTE: Att anpassa utbildningsinformationen som finns på dagens webb till den mall som finns för programtexterna 
till den nya webben. 
MÅL: Att förbättra informationen om programmen så fler presumtiva blir intresserade att söka LiTH:s utbildningar. 
Vårt mål är också att hälften av alla programtexter ska ha genomgått en översyn och anpassats till mallen fram till 
juni 2016.  
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT: Gruppen ska göra en kartläggning av texternas innehåll utifrån de kriterier som finns 
fastställda för webb-texter. Vi ska ta reda på:  
-vilka texter som följer mallen 
-vilka texter som behöver kompletteras 
-vilka texter som behöver skrivas om 
KOSTNAD: -- 
ANSVARIG: Ann-Kristine Järrendahl är kontaktperson, alla i kommunikationsgruppen ansvarar för sin nämnds 
utbildningsprogram. 
TIDPUNKT: sep-juni. 
 

TEXTER TILL SÖK OCH JÄMFÖR 
Vid kvalitetsgranskningen i september 2015, fokus på texterna på sök och jämför 
SYFTE: Att skriva mer lättillgängliga texter som går snabbt att jämföra med andra förvalda utbildningar på en 
webbsida. 
MÅL: Att hälften av våra utbildningar är anpassade till ett kortare format. 
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT. Alla läser och ger förslag på nerkortade texter för sin nämnds utbildningar. Görs i samråd med 
utbildningsledarna. 
KOSTNAD: - 
ANSVARIGA: Alla kommunikatörer 
TIDPUNKT: sep-dec 

SOCIALA MEDIER 
SYFTE: Förstärka och synliggöra Tekniska högskolans verksamhet i särskilt angivna syften.  
MÅL: Synliggöra information och aktiviteter för nya studenter på Tekniska högskolan i vår Facebookkanal. 1 inlägg 
per vecka är ambitionen. I studentrekryteringssammanhang synliggöra utbildningarna via Instagram. M-sektionen är 
pilot för detta under läsåret 2015-2016.   
MÅLGRUPP: Våra egna studenter, samt presumtiva studenter. 
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT: Hålla kontakten med marknadsavdelningen för att vara uppdaterad i vilka kanaler som finns 
representerade. Samarbeta med sektionerna för att marknadsföra Tekniska högskolan och dess utbildningar.  
KOSTNAD: 10.000 
ANSVARIG: Mattias Björkman, tillsammans med sektionerna. 
 
KOMMUNIKATIONSSTÖD 
Stöd för de studenter eller personal som driver egna aktiviteter. 
SYFTE: Genom att praktiskt stötta initiativ tagna på olika håll i organisationen hjälper vi till att skapa en mer enad bild 
av universitetet samtidigt som vi ger den enskilda individen möjlighet att koncentrera sig på det hen är bra på.  



MÅL: Hitta utrymme för att stötta 3 aktiviteter per år.  
MÅLGRUPP: Aktiviteterna ska ha presumtiva studenter som målgrupp. 
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT: En kontaktperson utses och hjälper studenter eller personal med arbete av praktiskt karaktär 
inom kommunikation och marknadsföring. 
KOSTNAD: -- 
ANSVARIG: Mattias Björkman 
TIDPUNKT.  
 

POPULÄRVETENSKAPLIG VECKA 
SYFTE: Bjuda in gymnasieelever med lärare samt allmänheten till tre inspirerande dagar med populärvetenskapliga 
föreläsningar. 
MÅL: Antalet anmälda 2500 (10 % faller bort av naturliga skäl)  
MÅLGRUPP: Gymnasieelever med lärare samt allmänhet 
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT: Sätta ett program för de tre dagarna med föreläsningar, underhållning, utställning och 
rundvandring tillsammans med övriga fakulteter på LiU. (HU, UV, Fil.fak, Tek.fak) 
KOSTNAD: 380.000:- (150.000:- NSS) 
ANSVARIG: NSS – nämnden för skolsamverkan i samverkan med fakultetskommunikatörer på HU, LiTH och Filfak. 
Arbetsgrupp bemannad från alla fakulteter. Sammankallande och operativt ansvarig; Jessica Andersson. 
TIDPUNKT. 20-22 oktober 2015 
 

QUINTEK 
SYFTE: Bjuda in gymnasietjejer som under tre dagar får se hur det kan vara att studera på en teknisk högskola. 
MÅL: 60 deltagare på hösten 
MÅLGRUPP: Tjejer på NT-program, årskurs 2 & 3 gymnasiet 
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT: Sätta ett program för de tre dagarna med föreläsningar, laborationer, rundvandring, besök på 
Visualiseringscenter C samt ett lokalt företag med kvinnliga civilingenjörer. Fika och sittning. De som vill får bo 
hemma hos en kvinnlig teknolog. Inbjudan till SYV. En grupp på 3-4 studenter ordnar en stor del av programmet och 
är med under dagarna. 
KOSTNAD: 100000:-  (?) 
ANSVARIG: Mattias Björkman 
TIDPUNKT. 11-13 november 
 

STUDENTINFORMATION 
Insatserna handlar om vad vi kan göra för att ge våra befintliga studenter tydlig och bra information. 
 
MOTTAGNINGSINFORMATION 
SYFTE: Att nyantagna studenter får tillgång till information om studiestarten via aktuella medier för målgruppen.  
MÅL: Att 75% ska hitta sidorna och att de stannar på sidorna minst 4 minuter. 
MÅLGRUPP: Nyantagna studenter till tekniska fakultetens program. 
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT: Välja ut lämpliga kanaler för målgruppen samt vara ett stöd vid framtagande av vykortet som 
skickas postalt. All information samlas på egna sidor på webben. Kommunikatören hjälper till med texterna om det 
behövs. Samverkan mellan stvl och kommunikatörerna. 
KOSTNAD: (stvl budget) 
ANSVARIG: Catharina Karlsson Foo, Joachim Hedberg  
TIDPUNKT. Februari-maj 
 

STUDENTERNAS KURSVAL 
Beslut om ansvar kommer under vt 2016. 
SYFTE: 
MÅLGRUPP:  



TILLVÄGAGÅNGSSÄTT:  
KOSTNAD:  
ANSVARIG: 
 

ÖVERGRIPANDE WEBBINFORMATION 
 

FORSKNINGS-INFORMATION PÅ WEBBEN 
 
SYFTE: Att synliggöra Tekniska fakultetens del av forskningen på den centrala webben 
MÅL: December 2015 ska 30 % av Tekniska fakultetens forskning finnas representerad, med forskningsområden, på 
en första nivå. Tre områden, idag benämnda ”Datavetenskap och IT”, ”Miljö och energi/LiU-sustainable” och 
”Design” kommer finnas beskrivna på nästa nivå.  

AKTIVITETER: 

1. Identifiera, förankra och fastlägga områden och ämnen 
2. Skapa nätverk med kommunikatörer i verksamheten (institutionerna) för att koppla ihop 

populärvetenskaplig forskning (Monicas och Catharinas texter) med den akademiska forskningen 
(verksamheternas texter) 

3. Fylla med information.  
 
MÅLGRUPP: Externa och interna besökare 
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT: Catharina och Monica Svenselius har besökt prefekter och diskuterat ett förslag på 
forskningsområden och ämne. De kommer nu att gå vidare till berörda forskare, avdelningschefer och 
kommunikatörer. Catharina och Monica kommer fungera som bollplank och skrivstöd i arbetsprocessen. Catharina 
kommer hålla kontinuerliga avstämningsträffar med kommunikatörerna i verksamheten för att: 

• stämma av så vi kopplar samman områden och ämnen rätt 
• skapa ett bra samarbetsklimat och struktur för arbetet nu och när den nya webben går i förvaltning 
• enas om en plan för hur vi ska arbeta oss genom områden och ämnen  

KOSTNAD: -- 
ANSVARIG: Catharina Karlsson Foo TFK. Ingår i en fakultetsövergripande arbetsgrupp. Samordnar arbetet med 
verksamheten. 
TIDPUNKT: en löpande process 
 

LiU-WEBB 2015 
SYFTE: Att, tillsammans med relevant företrädare för de grupper som producerar information, sortera och placera 
information på domänen lith.se i rätt system.  

MÅL: Att i maj 2015 ha placerat och arkiverat informationen i avsedda system 
AKTIVITETER:  

1. Lära sig det CMS:et (Sitecore) 
2. Fortsätta kontakta företrädare för de grupper som producerar information.  
3. Hantera informationen på vår domän (lith.se) 
4. Invänta en ny mall för lith.se från KOM. Sedan placera in och skapa informationen som ska finnas 

där 
5. Ta fram medarbetarpresentationer (mallar/checklistor för hur medarbetarpresentationerna ska fyllas i 

ska komma från KOM).  
6. Samtliga medarbetare på TFK ska fotas. 

 
MÅLGRUPP: Externa och interna besökare 
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT: Både Catharina och Joakim bör lära sig det nya CMS:et. Catharina och Joakim träffar berörda 
grupper på kansliet och diskuterar vad som ska vara intern respektive extern information, vad som eventuellt ska 



vidare till gemensamma/centrala sidor, samt vad som ska placeras i ett arkiv. Catharina skapar en arbetsbeskrivning 
och tidsplan för arbetet med lith.se samt forskningswebben. 
KOSTNAD: -- 
ANSVARIG: Catharina Karlsson Foo och Joakim Hedberg 
TIDPUNKT: en löpande process 
 

LIU-WEBB CENTRALT 
SYFTE: Att få information om vad som ska presenteras, hur och i vilka system 
MÅL: Ingå i en centralt organiserad grupp (initierad av Kommunikationsavdelningen) för att implementera och 
strukturera TFKs information på webben och tekniska fakultetens del av forskningen på LiU. 
MÅLGRUPP: Webbkommunikatörer 
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT: Medverka vid webbstugor och seminarier/föreläsningar (1-2 ggr/vecka) med start i 
september 2014 och framåt 
KOSTNAD: -- 
ANSVARIG: Catharina Karlsson Foo 
TIDPUNKT: en löpande process 
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