KOMMUNIKATIONSPLAN 2019

Kommunikationsplan
SOCIALHÖGSKOLAN | LUNDS UNIVERSITET | 2019

1

Socialhögskolan vid Lunds universitet
strävar efter att vara en öppen och
välkomnande institution. Vi bedriver
högkvalitativ utbildning och forskning
som är samhällsrelevant både nationellt
och internationellt.
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Inledning
Syftet med denna kommunikationsplan är att förenkla och stärka
vårt interna och externa kommunikationsarbete genom riktlinjer,
kartläggning av kanaler och en tydlig ansvarsstruktur.
Kommunikationsplanen uppdateras en gång om året.

Patrik Hekkala			
Kommunikatör
Socialhögskolan			
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Mål
Det externa kommunikationsarbetet utgår från Lunds universitets strategiska plan 2017–2026 där det finns sex utvecklingsområden som ses som viktiga, varav fem berör oss.
Utbildning och forskning ska vara sammanflätade; aktiva
samarbeten ska stimuleras för att lösa samhällsutmaningar;
utveckling som internationellt lärosäte fortsätter; ett utvecklat ledarskap och medarbetarskap är framgångsfaktorer; och
studenter, medarbetare och besökare ska erbjudas attraktiva
miljöer.
Vi ska med andra ord öka allmänhetens och studenters kännedom och intresse för våra olika verksamheter inom forskning och utbildning både nationellt och internationellt. Vi
ska främja ökad mångfald bland studenter som söker till våra
utbildningar. Vi ska därjämte förstärka och vidareutveckla vår
forskningsställning genom att samverka med allmänheten,
yrkesfältet, andra forskarkollegor och media.
Vår externa kommunikation ska säkerställa att Socialhögskolan fortsatt är en inflytelserik röst i vetenskapssamhället,
civilsamhället och samhällsdebatten i Sverige, samt sträva att
LUNDS UNIVERSITETS STRATEGISKA GRUND
Lunds universitets grafiska profil ska bidra till att stärka universitetets konkurrens - och attraktionskraft. Det är därför
viktigt att den kommunicerar universitetets starkaste men
också mest särskiljande egenskaper. Den ska också bidra
till omvärldens omedelbara och positiva igenkänning av
Lunds universitet. På ett övergripande plan ska den grafiska
profilen visuellt kommunicera Lunds universitet som 60 %
KLASSISKT och 40 % DYNAMISKT.
KLASSISKT fångar in följande centrala begrepp ur Lunds
universitets strategiska plan 2017–2026: frihet, integritet
och kvalitet. Den klassiska komponenten i vårt visuella
uttryck är viktig av flera skäl. Dels särskiljer det oss från
yngre universitet och högskolor. Dels kommer mycket av
vår tyngd och akademiska trovärdighet från det faktum att
vi funnits sedan 1666. Det klassiska är också viktigt i den
internationella konkurrensen. Här borgar vår historia och
våra traditioner för seriositet och hög kvalitet.
DYNAMISKT fångar också in begrepp från Lunds universitets strategiska plan: nyfikenhet, engagemang, medmänsklighet och humor. Det dynamiska perspektivet speglar den
stämning som finns i den akademiska och sociala smältdegel som Lunds universitet är. Att campus finns i en innovativ
tillväxtregion och att vi är Sveriges mest internationella
universitet bidrar också till den dynamiska känslan.
I arbetet med att hitta de övergripande kommunikationsmålen KLASSISKT och DYNAMISKT har hänsyn tagits till
bland annat:
•
•
•
•
•

Lunds universitets strategiska plan 2017–2026
Våra tre uppgifter (utbildning, forskning och samverkan)
Egna respektive konkurrenters egenskaper
Regionala, nationella och internationella arenor
Våra målgrupper och deras skiftande behov

Källa: Grafisk manual, 2.0 (2018), Lunds universitet

nå ut till en mer internationell publik på engelska.
Vår internkommunikation ska bidra till att öka sammanhållningen, förbättra arbetsmiljön och öka effektiviteten i det
kommunikativa arbetet mellan våra medarbetare.
Vår kommunikation ska vara rättssäker och följa den nya
dataskyddsförordningen (GDPR) som ersatte personuppgiftslagen (PUL) den 25 maj 2018. Det är därför viktigt att
institutionens medarbetare håller sig ajour, deltar i utbildningar och tillämpar universitetets riktlinjer som rör den nya
lagstiftningen. Våra medarbetare ska med andra ord inte
lagra personuppgifter i onödan och endast behandla personuppgifter när det behövs i myndighetsutövning och när
det är motiverat. Därutöver ska vi endast lagra känsliga filer
och information på platser som uppfyller säkerhetsbestämmelserna som finns inom Lunds universitetet.
Det vi trycker och publicerar ska bygga på universitetets strategiska grund (se faktaruta) och grafiska profil som tas upp i
Lunds universitets Grafiska manual 2.0 (2018). Den grafiska
profilen är beslutad av rektor och gäller för alla verksamheter
som organisatoriskt är en del av Lunds universitet. Allt tryckt
och digitalt material som produceras i Lunds universitets
namn ska produceras i enlighet med reglerna och anvisningarna i den grafiska manualen.
Den information som kommer från oss ska vara pålitlig. Det
är en grundläggande skyldighet för oss som myndighet.
Och uppgiften som forsknings- och utbildningsinstitution
gör detta än viktigare. I högskolelagen (1992:1434) står det
att det ”I högskolornas uppgift ska ingå att samverka med
det omgivande samhället och informera om sin verksamhet
samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan
kommer till nytta.”
Vår externa och interna kommunikation ska därför vara:
•
•
•
•

sann och korrekt
tillgänglig och öppen
trovärdig och begriplig
säker

Det är samtidigt viktigt att vi tydligt talar om vem som står
bakom ett budskap när vi kommunicerar utåt. Som utomstående ska det framgå att informationen kommer från Lunds
universitet och att det är en representant för organisationen man kommunicerar med. På samma sätt behöver det
klargöras vilken roll eller funktion den person som
kommunicerar har inom organisationen.
ÖVERGRIPANDE STRATEGIER
•

•

Vår kommunikation ska bygga på universitetets strategiska plan 2017–2026 och Lunds universitets Grafiska
manual 2.0 (2018).
Vi ska kontinuerligt se över hur vi kommunicerar och
marknadsför våra utbildningar.
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•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

Vi ska följa dataskyddsförordningen (GDPR).
Internkommunikationen ska vara lättillgänglig och
underlätta adminstration.
Vi ska arbeta för digitalisering och minskad pappersförbrukning.
Vi ska anpassa vår kommunikation till ny teknik där
mobila lösningar blir allt mer centrala1.
Nya kommunikationslösningar ska ha ett syfte och bör
motiveras och förankras bland personalen innan implementering.
Våra utbildningar på avancerad nivå ska marknadsföras
via sociala medier och genom direkt kommunikation till
alumner, nuvarande socionomstudenter och arbetsplatser.
Vi ska ge kommunikationsstöd och råd till forskare när
det gäller pressmeddelanden eller andra utskick.
Vi ska arbeta för att vår kunskap når dem som jobbar
med socialt arbete (beslutsfattare, brukargrupper, socionomer och så vidare).
Vi ska strömlinjeforma vårt kommunikationsarbete. Alla
i personalen ska veta sina egna ansvarsområden.
Vi ska förbättra omvärldens och internationella målgruppers kunskap om vår verksamhet genom att ta fram
relevant information på engelska.

UTBILDNING
Vår utbildningskommunikation ska ge god kännedom om
våra utbildningar. Informationen som vi sprider om våra utbildningar ska vara lockande, saklig, aktuell, lättillgänglig,
språkligt anpassad och komplett. Informationen ska därtill
rikta sig till presumtiva och i viss mån nuvarande studenter
när de ska välja utbildning.
Att berätta allt för alla resulterar oftast i att budskapet blir för
generellt så att mottagaren har svårt att ta till sig det viktiga
vi vill säga. Vi ska därför rikta och anpassa vårt budskap och
språk till specifika grupper så att de känner igen sig i det vi
vill förmedla. Detta är viktigt, inte minst mot bakgrunden att
vi har ett demokratiskt uppdrag och på grund av att vi lever i
ett informationsöverflöd där konkurrensen om skärmtid ökar.

betyder det att vi kontinuerligt bör se över innehållet på våra
webbplatser, Lubas-texterna som finns på www.lu.se och
på Facebook där vi under 2017 började använda annonser
i rekryteringssyfte. I detta arbete är det viktigt att vi har en
kontinuerlig dialog med Campus Helsingborg och Samhällsvetenskapliga fakulteten så att de genom sina kanaler kan
beskriva våra utbildningar på det sätt vi önskar.
Vi ska samtidigt som vi ökar digitaliseringen fortsätta arbetet
med att fasa ut tryckt informationsmaterial. Detta gör vi för
att studier visar att unga varken läser eller tycker det är intressant med tryckt material som delas ut på mässor och på
andra ställen5. Genom att öka digitaliseringen kan vi också
spara pengar och förbättra vår miljöpåverkan.
Under 2019 behöver vi fortsätta att lyfta upp och beskriva
våra unika utbildningar genom riktad marknadsföring och
andra kommunikationsinsatser.
För socionomprogrammets del behöver vi under 2019 vara
observanta och eventuellt sätta in extra kommunikationsinsatser trots att vi har en av de mest populära utbildningarna i landet. Anledningen är att antalet sökanden till
socionomprogrammet minskar. Sedan en topp ht 2016 och
vt 2017 ser vi en minskning med 15 procent för ht 2018 och
en minskning med 29 procent för vt 2019. Vårterminen är
extra problematisk då det går att se att det totala antalet
sökanden ligger under söksnittet för vårterminerna 20102019. För höstterminen ser det bättre ut.6
Dock är det bra att vara medveten om att vi följer en trend
där det totala antalet sökanden minskar även till socionomutbildningarna i Göteborg, Malmö och Stockholm. Detta
kan troligtvis härledas till att antalet sökanden till högskolestudier i Sverige minskat flera terminer i rad. Enligt UKÄ
beror nedgången främst på högkonjunkturen – i goda tider
jobbar många istället för att gå vidare till högskoles tudier.
Minskande ungdomskullar var tidigare en av förklaringarna,
men nu ökar antalet 18–20-åringar igen och de kommer att
bli ännu fler de närmaste åren.7

Vi bör ta reda på vilka kanaler presumtiva och i viss mån
nuvarande studenter använder. I detta sammanhang är det
viktigt att vi är medvetna om att vi lever i en tid där trender
bland unga vuxna gör att de snabbt byter kommunikationskanal.2
Vi ska vara flexibla i vår kommunikation och anpassa oss till
en snabb föränderlig mediemarknad. I dagens läge gör vi det
bäst genom att kontinuerligt använda oss av olika studier
om ungas medievanor och nybörjarenkäter. Enkäter3 och
nationella studier4 visar till exempel att unga vuxna söker
information via Google, samt att det är viktigt för förstaårsstudenterna att de får information via våra webbplatser och
genom sociala medier.
Vi ska därför fortsätta fokusera på att utveckla innehållet på
våra webbplatser och i sociala medier. I mer konkreta termer
1 Ungar & medier 2017, Statens medieråd.
2 Ungar & medier 2017, Statens medieråd
3 Ungdomsbarometern, 2018.
4 Ungar & medier 2015 och Ungar & medier 2017, Statens medieråd.

Graf 1: Förstahandsökanden på vårterminen till fyra lärosäten

Likaså är det viktigt att poängtera att när det gäller förstahandssökanden är minskningen inte lika brant jämfört med
andra lärosäten och det totala antalet sökanden till socionomprogrammet. (Se graf 1 och 2.)
5 Ungdomsbarometern, 2018.
6 Kuben 2018-02-20
7 www.uhr.se/om-uhr/nyheter/pressmeddelanden/2018-pressmeddelanden/
farre-sokande-till-hogskolan-varen-2019/
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FORSKNING
Den kunskap som tas fram av våra forskare och doktorander
ska nå andra forskare, allmänheten, partners och press. Det
är därför angeläget att alla våra forskare och doktorander
har tillgång till fora för att diskutera sin forskning och att
resultaten av den forskning som bedrivs hos oss också sprids
med ett mer populärvetenskapligt språk.

Graf 2: Förstahandsökanden på höstterminen till fyra lärosäten

Glädjande nog ser vi ett ökat intresse för våra utbildningar
på avancerad nivå. Masterprogrammet fick fler sökanden än
tidigare och flera kurser har också kunnat ges under 2018.
Tidigare år har masterprogrammet lockat för få antal sökanden och kurser har behövts ställas in.
Det är troligt att detta trendbrott till viss del kan förklaras
genom att vi gjort flera olika typer av kommunikationsinsatser under året för att locka fler sökanden. Vi har exempelvis
tillsammans med Malmö universitet tagit fram en gemensam utbildningsfolder som tydligt riktar sig till yrkesaktiva
socionomer. Vi har också skrivit om våra utbildningsbeskrivningar på webben, samt marknadsfört våra utbildningar på
avancerad nivå direkt till arbetsplatser och alumner via olika
e-postkampanjer och via Facebook. Vi har därtill bjudit in till
informationsträffar för alumner och nuvarande studenter på
socionomprogrammet.
En annan delförklaring till att fler söker till våra utbildningar
på avancerad nivå är att vi under våren 2018 började samarbeta med Malmö universitet om växelvis antagning till masterprogrammet. Malmö universitet antar till vårterminen och
Socialhögskolan till höstterminen.
Men eftersom det endast gått ett år så går det inte att dra
några säkra slutsatser om vad ökningen beror på. Vi bör därför fortsätta vårt arbete med att lyfta både masterprogrammet i socialt arbete och kurserna på avancerad nivå genom
liknande kommunikationsinsatser vi gjorde 2018.
Dock ska vi under 2019 också ha som mål att intervjua nuvarande studenter och fråga dem varför de valde att söka
till en kurs och till vårt masterprogram. Detta för att öka
vår kunskap. Därtill ska vi ha som mål att bjuda in fackliga
företrädare och arbetsgivare till dialog. Detta är viktigt för att
de ska förstå värdet av att vidareutbilda sin personal.
Uppdragsutbildningar
Under året ska vi fortsätta arbetet med att bygga ut våra
uppdragsutbildningar via två undersidor på vår externa
webbplats www.soch.lu.se och vår interna webbplats www.
soch.lu.se/internt. Under året ska vi även använda oss av
sociala medier och riktad reklam för att nå ut med information till arbetsgivare inom olika branscher där socialt arbete
förekommer.

LUCRIS, Soch.lu.se, Soch.lu.se/en
Våra forskare och doktorander ska själva se till att de
använder våra viktigaste kommunikationsplattformar och
att de lägger in material i LUCRIS som är backend till Lunds
universitets externa forskningsportal. LUCRIS/Forskningsportalen ska samla all forskningsaktivitet och ge en så heltäckande bild som möjligt av forskningen vid institutionen.
På våra webbplatser ska utvalda, aktuella projekt uppmärksammas. Grundtanken för 2019 är dock att all forskning
under året ska ”flyttas till” LUCRIS, och att våra webbplatser
blir ett fönster in med länkar.
Under 2019 ska vi därför göra en översyn av forskningssidorna på www.soch.lu.se och tydligare koppla all forskning till
LUCRIS/Forskningsportalen.
Bland annat inleder vi ett pilotprojekt inom Samhällsvetenskapliga fakulteten där vi på Socialhögskolan ska se över våra
forskningsområden och göra namnbyten på dem innan de
läggs in i våra data- och organisationssystem (LUCAT och
LUCRIS). Idag har vi till exempel flera forskningsområden
som kretsar kring barn. Tanken är att samla dessa under ett
inkluderande namn, ett så kallat ”forskningsområdesparaply” så att exempelvis forskare, press och allmänhet utifrån
områdena lättare kan hitta aktiviteter, forskare, projekt och
publikationer. Dock ska namnbytena förankras bland våra
forskare innan de blir verklighet.
Översynen innebär att vi kommer kunna ta fram en liknande
struktur som de gjort på institutionerna vid medicinska och
naturvetenskapliga fakulteterna där de lyfter upp viktiga
forskningsområden i LUCRIS. Publikationer, projekt och annan forskningsoutput kommer i och med förändringen direkt
kunna kopplas till forskings-områden i forskningsportalen/
LUCRIS. Tanken är då att forskare i framtiden inte ska behöva
mata in information dubbelt. Idag är det inte möjligt.
Översynen innebär att vi förhoppningsvis kommer ifrån tanken att en forskargrupp är ett forskningsområde. Idag finns
ett inbyggt dilemma där beskrivningen av våra forskningsområden på webben helt tar sin utgångspunkt i de forskargrupper som finns. Detta är problematisk eftersom de forskare
som inte deltar i någon av dessa snäva grupper, kan känna
sig exkluderade och helt försvinner i detta sätt att beskriva
vår forskning. Förändringen kan med andra ord tydligare visa
på vilken forskning som faktiskt bedrivs hos oss.
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Kommunikationskanaler
EXTERNA KOMMUNIKATIONSPLATTFORMAR
•
En svenskspråkig webbplats i innehållshanteringssystemet Drupal
•
En engelskspråkig webbplats i innehållshanteringssystemet Drupal
•
Lunds universitets utbildningsdatabas Lubas
•
Luvit - en webbaserad studieportal
•
Live@lund - en webbaserad studieportal
•
Lucat - universitetets person- och adresskatalog
•
LU-Play
•
En forskningsportal i systemet LUCRIS
•
Facebook
•
Youtube
•
Skyltning i våra lokaler
•
Tryckt material
INTERNA KOMMUNIKATIONSPLATTFORMAR
•
Ett intranät i innehållshanteringssystemet Drupal
•
Internt infoblad
•
LU-box
•
Intern server (Mac: smb://uwfpcluster02.uw.lu.se/Public$/Socialhögskolan; PC: g:
•
E-postlistor
•
Trello

KOMMUNIKATIONSVERKTYG:
•
Drupal
•
Enkäter
•
Epost
•
Foto och
•
Rörlig bild
•
Verktyget Mailchimp för mallad e-post och nyhetsbrev
•
Mun till mun (Word of mouth)
ANALYSVERKTYG:
•
Mediebevakningsverktyget Retriever
•
Webbanalysverktyget Google analytics
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Extern kommunikation
SVENSKSPRÅKIG WEBBPLATS
www.soch.lu.se är vår svenskspråkiga webbplats som
administreras i innehållshanteringssystemet Drupal. Under
2019 kommer systemet uppgraderas till Drupal 8 (detta
innebär ”ett snabbare, modernare system; omarbetat
gränssnitt för publicister för bättre användbarhet; delvis
nytt utseende för besökare”). Webbplatsen har blivit
allt mer etablerad och populär sedan lanseringen 2015.
Under 2018 besökte 82 503 användare webbplatsen – en
ökning med 35 procent jämfört med 2017. 40 procent
av dessa var nya besökare. Vår webbplats är idag den
viktigaste externa kommunikationskanalen för studie- och
utbildningsinformation som riktar sig till både presumtiva och
nuvarande studenter.
Samtliga av våra aktuella kurser och program på grund-,
avancerad och forskarutbildningsnivå ska presenteras på
webbplatsen. Kurshemsidorna ska innehålla information
om kursens namn, kurskod, kursplan, kontaktuppgifter
till kursföreståndare, litteraturlistor och länkar till
biblioteksresurser och kurshemsidor i Lubas. Länkar till
schema, Luvit/Live@Lund och ämnesguide ska även finnas
på varje kurshemsida.
Det är viktigt att informationen som finns på kurshemsidorna
är enhetlig. Då kan besökare lättare känna igen sig på sidorna
och navigera i dem.
Forskningen presenteras sorterat efter områden. De har
webbsidor med presentationstexter och kontaktuppgifter
till alla berörda forskare. Detsamma gäller för de personliga
webbsidorna som dessutom har en länk till Lunds universitets
forskningsportal.
Under områden kan forskare, doktorander, och vissa större
projekt och nätverk länkas. Inga avslutade projekt ska ligga
på webbplatsen och större pågående projekt kan ha egna
sidor på webbplatsen. På forskningsprojektens webbsidor ska
projektens namn, tidsperiod, huvudsakliga syfte och vilka
forskare som deltar presenteras.
Syfte
Webbplatsen www.soch.lu.se riktar sig huvudsakligen till
externa målgrupper. Den ska öka studenters, allmänhetens
och den egna personalens kännedom och intresse för våra
verksamheter inom forskning och utbildning. Den ska ge bra,
saklig och komplett information till presumtiva och i viss mån
nuvarande studenter när de ska välja utbildning.
Målgrupp
Utbildningsinformation: Presumtiva och nuvarande studenter.
Forskningsinformation: En intresserad allmänhet, forskande
kollegor, journalister, politiker och andra beslutsfattare.
Ansvarsfördelning
Prefekten är webbplatsägare, det vill säga är ytterst ansvarig för att webbplatsen och innehållet överensstämmer
med de lagar och regler som finns (till exempel GDPR och

upphovsrätt). Webbplatsägaren säkrar de resurser som krävs
för att innehållet på webbplatsen kan hanteras.
Kommunikatören är webbplatsansvarig, det vill säga är
operativt ansvarig, tar redaktionella beslut och är den som
utser webbpublicister. Kommunikatören ingår i Samhällsvetenskapliga fakultetens webbgrupp där strategiska och
operativa frågor diskuteras och beslutas. Det ska alltid finnas
en ställföreträdande webbplatsansvarig som kan ta över det
operativa ansvaret när den ordinarie webbplatsansvariga inte
är på plats.
Webbpublicister har behörigheten att redigera ett begränsat innehåll på webbplatsen. Ansvaret för att information
uppdateras på webbplatsen ligger på de webbpublicister
som ansvarar för kurser, projekt eller andra sidor. Kursföreståndare är exempelvis ansvariga för att informationen på
kurshemsidorna hålls uppdaterade. Projektledare i forskningsprojekt ansvarar för att aktuella projekt som finns på
webbplatsen kontinuerligt uppdateras. De ska ha regelbunden kontakt med kommunikatören. Lärare, forskare och
doktorander ansvarar för att de egna personliga sidorna hålls
uppdaterade på webbplatsen. De kan i viss mån få stöd av
webbplatsansvarig.
ENGELSKSPRÅKIG WEBBPLATS
www.soch.lu.se/en är den engelska versionen av vår externa
webbplats. Den är inte en spegling av den svenska, utan
lyfter fram det material som är intressant för internationella
besökare. Under 2018 besökte 6 774 användare webbplatsen
– en ökning med 25 procent jämfört med 2016. 23 procent
av dessa var nya besökare.
Syfte
Webbplatsen ska främja utbyte och internationalisering
genom att ha aktuell och tydlig information om vår
verksamhet och möjligheterna till utbildning, utbyte och
forskningssamarbeten. Webbplatsen ska även underlätta för
personalen att skapa internationella kontakter och nätverk
genom att ha personliga sidor på engelska.
Målgrupp
Utbildningsinformation: Presumtiva internationella studenter.
Forskningsinformation: Forskande internationella kollegor,
utländska journalister och egna doktorander.
Ansvarsfördelning
Prefekten är webbplatsägare, se vidare info i texten om den
svenska webbplatsen
Kommunikatören är webbplatsansvarig, se vidare info i
texten om den svenska webbplatsen
Webbpublicister har har behörigheten att redigera ett begränsat innehåll på webbplatsen. Se vidare info i texten om
den svenska webbplatsen.
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UTBUDSDELEN I LUBAS
Lubas är Lunds universitets utbildningsdatabas. Systemet
består av två olika moduler: utbud respektive kurs- och
utbildningsplaner. I utbudsdelen samlas information om
samtliga kurser och program som ges vid Lunds universitet.
Informationen används i utbildningspresentationerna på
www.lu.se. Uppgifterna skickas också vidare till bland annat
Antagning.se, Studera.nu, antagningssystemet NyA och
studiedokumentationssystemet Ladok.
Syfte
Utbildningstexterna som vi skriver för Lubas är de enskilt
viktigaste texterna som vi har för att rekrytera nya studenter.
Målgrupp
Presumtiva studenter.
Ansvarsfördelning
Alla kursföreståndare ansvarar för att se till att kursbeskrivningarna i Lubas stämmer. Detta ska ske senast en månad
innan vårens och höstens ansökningsperioder börjar. Kursföreståndarna ska samtidigt meddela eventuella ändringsförslag till kommunikatören och studierektorerna för grundoch avancerad nivå som tillsammans ändrar och uppdaterar
texterna.
LUVIT
Luvit är en webbaserad plattform som vi använder för att
bygga upp kurser och kommunicera med våra studenter.
Syfte
Våra lärare använder Luvit som en lärplattform för att bygga
upp kurser och kommunicera med studenter. Luvit ska underlätta kommunikationen mellan nuvarande studenter och
lärare på kurser. Genom systemet ger vi studenter en gemensam plattform där de kan diskutera med lärare och ta del av
aktuell information gällande den kurs de går.
Målgrupp
Nuvarande studenter.
Ansvarsfördelning
Kursföreståndare och lärare är ansvariga för att
informationen på kurssidorna i Luvit hålls uppdaterade och
når studenter.
LIVE@LUND
Live@Lund är en webbaserad studieportal som administreras i innehållshanteringssystemet Microsoft SharePoint. Vi
använder endast systemet på kursen Social Policy in Europe
och på Masterprogrammet i välfärdspolitik och förvaltning
som vi ger tillsammans med Statsvetenskapliga institutionen.
Live@Lund knyter samman och skapar tillgång till flera olika
datakällor såsom Ladok, Lubas, Lucat, StiL, TimeEdit, Urkund
med flera i ett enda användargränssnitt. Detta gör att en
enda inloggning räcker för att få åtkomst till samtliga system.
Syfte
Live@Lund ska underlätta kommunikationen mellan
nuvarande studenter och lärare på kurser. Genom systemet
ger vi studenter en gemensam plattform där de kan diskutera

med lärare och ta del av ändringar på kurser.
Målgrupp
Nuvarande studenter.
Ansvarsfördelning
Kursföreståndare och lärare är ansvariga för att
informationen på kurssidorna i Live@Lund hålls
uppdaterade och når studenter.
LUCAT
Lucat är universitetets person- och adresskatalog. Här lagras
information om individer och organisation som sprids till
andra system.
Syfte
Informationen som finns i Lucat om individer och organisationer går vidare och presenteras på olika webbplatser (LUCRIS
personliga sidor på soch.lu.se och så vidare). Informationen
används även av andra IT-tjänster och system. Via Lucat styrs
även behörigheter till olika IT-tjänster och system som anställda behöver ha tillgång till.
Målgrupp
Kollegor såväl inom som utanför universitetet, medier och
allmänhet.
Ansvarsfördelning
Personalsamordnare och kommunikatör.
LU-PLAY
Med LU play kan lärare skapa och dela media för lärande och
undervisning med studenter direkt i lärplattformar.
Syfte
Det övergripande syftet är att bidra till utvecklingen av undervisningen vid Lunds universitet genom att
•
möjliggöra att effektivt skapa och dela media i form av
videor och ljudinspelningar.
•
bidra till och öka studentaktiva undervisningsformer vid
LU såsom flipped classroom.
•
att med video och ljudinspelningar skapa förutsättningar för inkluderande undervisningsformer, som ger
möjlighet till lärande i egen takt, repetition, stöd vid
annat modersmål eller läs- och skrivsvårigheter.
•
säkerställa publicering på en universitetsgemensam
plattform under rättssäkra former samt
•
säkra att media som sprids bär LUs varumärke.
Målgrupp
Studenter och allmänhet.
Ansvarsfördelning
Ansvariga vid AHU, lärare och kommunikatör.
LUCRIS
LUCRIS är ett forskningsinformationssystem och den
huvudsakliga kommunikationskanalen som våra forskare
använder när de vil att sprida publikationer och annan forskningsinformation. Genom systemet kan våra forskare dela
information om sig själva, grupper, projekt och forskningsrelaterade aktiviteter inom till exempel samverkan.
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Genom LUCRIS kan våra forskare också exportera sina
forskningsresultat vidare till exempelvis SwePub och vår
externa webbplats www.soch.lu.se.
Syfte
LUCRIS ska bidra med strukturerad och tillgänglig
information om vår forskning. Forskningsinformationssystemet har som mål att registrera och synliggöra inte bara
Lunds universitets och våra forskningspublikationer – utan
även projekt, samarbeten och andra forskningsrelaterade
aktiviteter. Att denna information finns samlad på ett ställe
ger en bra bild av våra forskare och våra forskningsaktiviteter.
Forskningsportalen ska även göra det lättare för externa
intressenter som media, andra forskare och myndigheter att
hitta och följa våra forskare och deras forskningsresultat.
Målgrupp
Kollegor såväl inom som utanför universitetet, media och
allmänhet.
Ansvarsfördelning
Varje enskild medarbetare som forskar eller doktorerar
ansvarar för att deras projekt, publikationer och andra
aktiviteter läggs in. De ansvarar även för att redan inlagd
information hålls uppdaterad enligt minst miniminivån som
beslutats av Samhällsvetenskapliga fakulteten. Vid behov
går det att få stöd av kommunikatören och bibliotekarier vid
Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek.
FACEBOOK
Facebook utgör ett viktigt komplement till våra webbplatser när vi vill nå ut med information och öka förståelse och
engagemang för vår verksamhet inom forskning och
utbildning. Vi använder även Facebook för betalda
annonser.
Under 2019 kommer vi fortsätta med att lägga in öppna
forskningsseminarier och –föreläsningar som events på vår
facebookssida, eftersom denna tjänst varit mycket uppskattad under det gångna året.
Syfte
Vi använder plattformen för att nå ut till studenter, forskare och andra intresserade. Vi sprider information om vår
verksamhet så att informationen kan delas vidare av andra.
Facebook ska också öka vår synlighet och hjälpa oss nätverka
med andra verksamheter.
Dock ska vi tänka efter när och vad vi publicerar på Facebook.
Detta beror på att kommentarsfunktionen som finns i plattformen kan resultera i mycket administrativt arbete.
Målgrupp
Nuvarande och presumtiva studenter, alumner, personal,
intresserad allmänhet, forskare från andra lärosäten och
institutioner samt yrkesverksamma från relaterade
verksamheter.
Ansvarsfördelning
Kommunikatör.
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YOUTUBE
Vi använder Youtube för att ladda upp videor som inte är
upphovsrättskyddade. Genom Youtube kan vi ladda upp
videoklipp på våra webbplatser samt dela videoklipp med
våra studenter.
Syfte
Vi använder vår Youtube-kanal för att komplettera vår utbildnings- och forskningskommunikation.
Målgrupp
Nuvarande studenter.
Ansvarsfördelning
Kommunikatör.
SKYLTNING I VÅRA LOKALER
Det finns flera anslagstavlor i våra lokaler i Lund och på
Campus Helsingborg där det är tillåtet att annonsera.
Anslagstavlorna finns till så att studenterna, våra
samarbetspartners och vi själva kan sprida information till
personer som besöker våra lokaler.
Syfte
Det som sätts upp på våra anslagstavlor ska vara kopplat till
studie- och forskningsinformation eller handla om relevanta
praktikplatser eller arbeten som är kopplade till vår utbildning. Om någon vill sprida en annan typ av information ska
den hänvisas till kommunikatören som fattar beslut i varje
enskilt fall.
Målgrupp
Studenter, anställda och besökare.
Ansvarsfördelning
Kommunikatören administrerar och ansvarar för anslagstavlan på första våningen av Bredgatan 13. Husintendenten ansvarar för och administrerar anslagstavlorna på Bredgatan 26
och i våra lokaler på Gamla kirurgen. Studiadministrationen
ansvarar för och administrerar anslagstavlorna i våra lokaler
på Campus Helsingborg.
TRYCKT MATERIAL
Allt vi trycker ska bygga på Lunds universitets strategiska
grund och grafiska profil.
Varje publikation ska följa de ramar som fastställts av publiceringskommittén och varje publikation ska även uppfylla
de kvalitetskrav som följer respektive seriers uppläggning.
Syfte
Vi använder tryckt material i marknadsföring, forskning
och informationsspridning. Det kan handla om profilprodukter såsom utbildningsfoldrar, roll-ups, affischer,
konferensmaterial, pdf-filer, powerpoints och så vidare.
Vi publicerar även doktorsavhandlingar, avhandlingar,
working-papers och forskningsrapporter.
Målgrupp
Utbildningsinformation: Presumtiva och nuvarande studenter.
Forskningsinformation: En intresserad allmänhet, forskande
kollegor, politiker och andra beslutsfattare.
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Ansvarsfördelning
Kommunikatören är ansvariga för att den grafiska profilen
följs i produktionen av våra profilprodukter. Om någon vill
trycka något ska den kontakta en kommunikatör som då tar
fram en produkt eller kontaktar Media-tryck. Om någon behöver mer avancerat material eller något i större kvantiteter
ska den kontakta Media-Tryck direkt. De trycker och formger
avhandlingar, kompendier, affischer, foldrar, konferensmaterial och så vidare.
Publiceringskommittén ansvarar för Working-papers samt
rapportserien (Research Reports in Social Work).
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Internkommunikation
SOCIALHÖGSKOLANS INTERNA SIDA
www.soch.lu.se/internt är vårt öppna intranät som
administreras i innehållshanteringssystemet Drupal.
Socialhögskolans interna sida samlar det mesta av vår
internkommunikation. Där får personalen tillgång till aktuell
information som rör administration, arbetsmiljö, forskning,
undervisning och ledning. De får dessutom svar på generella
frågor och tillgång till blanketter, dokument, viktiga länkar
och kontaktuppgifter genom webbplatsen.
Syfte
Socialhögskolans interna sida ska stärka vår samhörighet och
underlätta samt strömlinjeforma vår internkommunikation.
Målgrupp
Alla anställda.
Ansvarsfördelning
Prefekten är webbplatsägare, se vidare info i texten om den
svenska webbplatsen.
Kommunikatören är webbplatsansvariga, se vidare info i
texten om den svenska webbplatsen.
Webbpublicister har behörigheten att redigera ett
begränsat innehåll på webbplatsen.
Ansvaret för att viss information hålls uppdaterad på webbplatsen ligger på en rad personer:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Personalsamordnaren ansvarar för sidorna: Anställning,
arbetsmiljö, sjukanmälan och om något händer.
Institutionsadministratören ansvarar för sidan:
Dokumenthantering.
Ekonomen ansvarar för sidan: Ekonomi.
Kommunikatören har övergripande ansvar för alla sidor
samt sidan: Kommunikation.
Husintendenten ansvarar för sidorna: Lokaler och
utrustning, samt brandskydd.
JLM-gruppens ordförande ansvarar för sidan:
Jämställdhet och likabehandling.
Sekreteraren för forskarutbildningen ansvarar för
sidorna: Forskarutbildning och Socialhögskolans
kalendarium.
Forskarkollegiets ordförande ansvarar för sidan:
Forskarkollegiet.
Sekreteraren för publiceringskommittén ansvar för
sidan: Publiceringskommittén.
Vår ledamot i Samhällsvetenskapliga fakultetens forskningsråd ansvarar för sidan: Utlysningar.
Studierektorerna för socionomprogrammet och
avancerad nivå ansvarar för sidan: Undervisning.
Internationella koordinatorn ansvarar för sidan:
Internationella samarbeten.
Institutionsledningen ansvarar för sidan: Institutionsledningen.
Pedagogiska etikkommitténs ordförande ansvarar för
sidan: Pedagogisk etikkommitté.

•

Institutionsstyrelsens sekreterare ansvarar för sidorna:
Ledning & styrelse, institutionsstyrelsen samt beslut och
riktlinjer.

INTERNT INFOBLAD
Vårt interna infoblad #Socialhögskolan tar upp aktuella frågor och sprider information som rör alla på institutionen.
Infobladet utkommer cirka åtta gånger i året i anslutning
till att institutionsstyrelsen haft möte. Detta görs för att vår
personal så snabbt som möjligt ska få tillgång till aktuell och
viktig information. Infobladet har ersätt det som tidigare
hette prefektbrev.
Syfte
Infobladet ska stärka samhörigheten på vår arbetsplats och
göra internkommunikationen mera samlad. Genom infobladet får vår personal nyheter som rör kollegor, publikationer
och annan intern information.
Målgrupp
Administrativ personal, doktorander, forskare och lärare.
Ansvarsfördelning
Prefekten är ansvarig utgivare för att innehållet överensstämmer med de lagar och regler som finns. Kommunikatören är nyhetschef och tar redaktionella beslut.
LU-BOX
Genom molntjänsten LU-Box kan våra anställda lagra och
dela dokument i en gemensam mapp/databas med andra
inom och utanför organisationen. LU-box uppfyller kraven
som ställs i personuppgiftslagen när det gäller lagring av
personuppgifter.
Syfte
Vi använder den gemensamma mappen i LU-box för att lagra
interna filer som inte ska ligga uppe på Socialhögskolans
medarbetarwebb. Till exempel dokument som vi vill spara,
men som inte är aktuella.
Observera dock att LU-box, precis som många andra liknande
onlinetjänster (molntjänster) bygger på en tjänst hos en
extern leverantör som betyder att filerna lagras utanför
universitetet. Enligt universitetets riktlinjer för informtionssäkerhet får inte information som har skyddsvärde för
universitetet, medarbetare eller annan lagras utanför
universitetet. Det betyder i korthet att vi inte får lagra eller
dela okrypterade dokument som har skyddsvärde i LU-Box.
Målgrupp
Administrativ personal, doktorander, forskare och lärare.
Ansvarsfördelning
Prefekt, kommunikatör, studierektorer samt de som ansvarar
för kurs, projekt eller annat.
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E-POSTLISTOR OCH KOMMUNIKATION VIA E-POST
På vår arbetsplats finns det e-postlistor till både anställda och
studenter som har skapats i programmet Epic. I huvudsak är
det fritt att använda e-postlistorna för kommunikation.
Syfte
Vi ska använda e-postlistorna för påminnelser och för att
sprida sådan information som inte finns på vår medarbetarwebb eller våra externa webbplatser.
Men vi bör inte använda vår e-post för privata ärenden. Epostlistorna bör inte heller delas ut till personer utanför universitetet eller för syfte som inte berör vår verksamhet. Vi ska
inte heller använda dem för att skicka ut skräppost. När det
gäller olika förfrågningar om enkätutskick så är det förbjudet
att skicka ut dem utan rådfråga ledningsgruppen. Ledningsgruppen fattar beslut i varje enskilt fall. Förfrågningar ska
därför vidarebefordras till sekreteraren för Institutionsstyrelsen eller studierektorn för socionomprogrammet som tar upp
frågan på ett ledningsgruppsmöte.
Våra egna studenter som skriver uppsats brukar också vilja få
hjälp med utskick till studenter på andra terminer. Här kan vi
vara mer generösa. Men för att vi ska ha en överblick av vad
som skickas ut och till vilka terminer utskicken görs så bör alla
förfrågningar gå via studierektorn för socionomprogrammet.
För att mejla till vissa grupper kan man skapa egna listor i
Outlook, det finns även möjlighet att skapa listor med Listserver (LDC ger support).
Målgrupp
Personal och studenter.
Ansvarsfördelning
Alla anställda.

INTERN SERVER
Vi har en intern server Mac: smb://uwfpcluster02.uw.lu.se/
Public$/Socialhögskolan; PC: g: som uppfyller alla säkerhetsbestämmelser. Genom servern kan vi lagra och dela dokument med andra inom vår organisation.
Syfte
Vi ska endast använda servern för att lagra dokument som
ej får lagras i LU-Box. Ett sådant dokument är till exempel en
adresslista på alla anställda.
Målgrupp
Administrativ personal, doktorander, forskare och lärare.
Ansvarsfördelning
Hela administrationen.
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Aktivitetsplan
•

JANUARI
Upprätta en årsrapport över kommunikationsåret
som skickas till Institutionsstyrelsen.
Ansvariga: Kommunikatören.

•

Välkomstbrev ska skickas ut till nya studenter.
Ansvariga: Utbildningsadministratörer i Helsingborg
och Lund.

•

Genomgång av externa och interna webbplatser
ska göras för att säkerställa att allt stämmer inför
terminsstart.
Ansvariga: Kommunikatören, studierektorer samt de
som ansvarar för kurs, projekt eller annat.

•

•

Uppdatera årets kommunikationsplan.
Ansvarig: Kommunikatören.
FEBRUARI
Lubas och kurshemsidorna ska uppdateras och ses
över inför vårens ansökningsperiod. Det ska också
skickas ut en påminnelse till kursföreståndarna som
ska säkerställa att allt stämmer.
Ansvariga: Studierektorer och kommunikatören.

•

Studenterna söker verksamhetsförlagd utbildning
(VFU). Uppdatera webbformuläret för studenter
respektive handledare.
Ansvariga: Praktiksamordnare och kommunikatören.

•

Produktion och korrläsning av Socialhögskolans
årsbok som därefter ska skickas till tryck.
Ansvariga: Kommunikatören.

•

MARS
Eventuell marknadsföring av utbildningar på grund
och avancerad nivå.
Ansvariga: Studierektorer och kommunikatören.

•

Skicka studentambassadörer till Öppet hus på
Campus Helsingborg.
Ansvariga: Studievägledare.

•

Årets publikationer ska inrapporteras i LUCRIS.
Ansvariga: Forskare.

•

•

MAJ
Skicka in texter, citat och bilder till de internationella
programbladen.
Ansvariga: Studierektor avancerad nivå och
kommunikatören.
JUNI
Gå igenom texter, citat, intervjuer och bilder till
eventuella utbildningskataloger av Campus Helsingborg och Samhällsvetenskapliga fakulteten.
Ansvariga: Studievägledare och kommunikatören.

•

•

Studiehandböckerna ska uppdateras och skickas
till tryck
Ansvariga: Kommunikatören.
AUGUSTI
Genomgång av externa och interna webbplatser
ska göras för att säkerställa att allt stämmer r inför
terminsstart.
Ansvariga: Kommunikatören, studierektorer samt de som
ansvarar för kurs, projekt eller annat.

•

Välkomstbrev ska skickas ut till nya studenter.
Ansvariga: Utbildningsadministratörer i Helsingborg
och Lund tillsammans med kommunikatören.

•

Lubas och och kurshemsidorna ska uppdateras och
ses över inför höstens ansökningsperiod. Det ska
också skickas ut en påminnelse till kursföreståndarna som ska säkerställa att allt stämmer.
Ansvariga: Studierektorer och kommunikatören

•

Se över person- och forskningssidor samt sektioner på externa webbplatser och LUCRIS.
Ansvariga: All personal.

•

Utbildningsadministratörerna ska en månad innan
terminsstart skicka scheman till kommunikatören
som publicerar dem på hemsidan.
Ansvariga: Utbildningssadministratörer och kommunikatören.

•

•

•

•

•

SEPTEMBER
Eventuell marknadsföring av utbildningar på grund
och avancerad nivå.
Ansvariga: Studierektorer och kommunikatören.
Studenterna söker verksamhetsförlagd utbildning
(VFU). Uppdatera webbformuläret för studenter
respektive handledare.
Ansvariga: Praktiksamordnare och kommunikatören.
NOVEMBER
Studentambassadörer ska skickas till inspirationsdagarna i Lund.
Ansvariga: Studievägledare
DECEMBER
Utbildningsadministratörerna ska en månad innan
terminsstart skicka scheman till kommunikatören
som publicerar dem på hemsidan.
Ansvariga: Utbildningssadministratörer och kommunikatören.
Studiehandböckerna ska uppdateras och skickas
till tryck
Ansvariga: Kommunikatören.
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