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KOMMUNIKATIONSSTRATEGI  

FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET 
 

Inledning 

Detta är Göteborgs universitets kommunikationsstrategi. Den anger en långsiktig inriktning för 
kommunikationsarbetet, det vill säga hur arbetet ska gå till och vilka vägval som ska göras. Här beskrivs 
budskap, intressenter, kanaler, ansvar och roller samt strategiska prioriteringar. 

Som utgångspunkt för kommunikationsstrategin finns en omfattande nulägesanalys som gjordes hösten 
2012. Denna beskriver dels universitets befintliga kommunikationsarbete med slutsatser och 
rekommendationer, dels den externa bilden av Göteborgs universitet.  

 

Syfte och mål 

Kommunikationsstrategin ska bidra till att Göteborgs universitet uppnår de övergripande målen i Vision 
2020. Samtidigt ska den bidra till en kommunikation som gör att universitetet upplevs som en sammanhållen 
organisation med en tydlig avsändare. Kommunikationsstrategin ska stödja arbetet med att hitta vägar för en 
kommunikation som ger utrymme för varumärken även på andra nivåer. Målet är att finna en form där 
delarna stärker helheten. 

Kommunikationsstrategin är universitetsgemensam och omfattar såväl intern som extern kommunikation. 
Den ska vara ett styrande och stödjande ramverk som kommer till nytta i universitets kommunikationsarbete 
på alla nivåer. 

På Göteborgs universitet ska kommunikationsarbetet bedrivas professionellt. Det innebär att arbetet utgår 
från en tydlig process som innehåller analys, planering, genomförande och utvärdering. Målet är en 
samordnad och resurseffektiv kommunikationsverksamhet inom hela universitetet. 

 

Kommunikation som framgångsfaktor: Varför kommunicerar vi? 

Kommunikationsarbetet ska öka kännedomen om universitetets verksamhet och skapa en tydlig och 
rättvisande bild av Göteborgs universitet. Universitetet har ett särskilt ansvar för att göra all 
utbildningsinformation lättillgänglig och tydlig samt att hitta effektiva former för kommunikation med 
studenter och blivande studenter. Vidare bidrar genomtänkt och väl genomförd kommunikation till att skapa, 
vårda och utveckla relationer både inom universitetet och i kontakterna med vår omvärld.  

När kommunikationsperspektivet beaktas i till exempel projekt, samarbeten och förändringsprocesser, ökar 
chansen att syfte och mål uppnås. Utan tillräcklig och tydlig kommunikation riskerar man också onödig 
ryktesspridning, spekulationer och oro.  
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Förutsättningar för vår kommunikation 

Kärnvärden 

Från Göteborgs universitets vision, Vision 2020, har tre kärnvärden utvecklats: samhällsansvar, öppenhet 
och mångsidighet. Universitets kärnvärden ska på ett övergripande plan fånga in vad verksamheten står för 
och dess grundläggande värderingar. 

 

Bilden av Göteborgs universitet 

Göteborgs universitet ska upplevas som ett sammanhållet universitet, både internt och externt. Det i sin tur 
förutsätter att bilden av vad universitetet är och står för, och vilken roll det spelar i samhället, är enhetlig och 
tydlig både internt och externt.  

För sitt varumärkesarbete har Göteborgs universitet en strategi där strävan är att delarna ska stärka helheten 
och helheten ge kraft åt delarna. Delarna utgörs av de ingående verksamheterna. Exempel kan vara en 
fakultet, en institution eller en centrumbildning. Inom universitetet finns också personliga varumärken. De 
olika delarna kan kommunicera det egna varumärket, men det ska alltid tydligt framgå att de är en del av 
Göteborgs universitet.  

 

Språk 

Göteborgs universitet ska vara ett internationellt universitet. Det officiella språket är svenska men 
internationaliseringen kräver att engelska används parallellt. All relevant intern information, muntlig och 
skriftlig, ska vara på både svenska och engelska. Det kan finnas tillfällen då även behov finns att översätta 
till andra språk. Innehållet ska vara likvärdigt på båda språken, samtidigt som mottagarnas behov och 
förutsättningar naturligtvis också styr vad som ska kommuniceras. Vad gäller extern kommunikation genom 
till exempel universitetets webbplats, sociala medier och olika typer av evenemang, ska intressentens behov 
av information styra vad som ska finnas tillgängligt på svenska och på engelska. Det är därför inte alltid 
nödvändigt att de båda språkversionerna innehåller exakt samma information. 

 

Det juridiska ramverket 

Det finns många lagar och förordningar som styr universitetets kommunikationsarbete, internt och externt: 

 Regeringsformen och tryckfrihetsförordningen reglerar allas rätt till åsiktsfrihet, yttrandefrihet och 
informationsfrihet. Alla medarbetare omfattas av det grundlagsstadgade meddelarskyddet. 

 Förvaltningslagen reglerar serviceskyldigheten gentemot medborgarna. 
 Högskolelagen anger högskolornas och universitetens skyldighet att samverka med det omgivande 

samhället och informera om sin verksamhet. 
 Högskoleförordningen reglerar rätten till utbildningsinformation. 
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 Även lagar som upphovsrättslagen, personuppgiftslagen, jämställdhetslagen, lagen om likabehandling av 
den enskilda individen och lagen om medbestämmande i arbetslivet påverkar verksamhetsområdets 
information. 

 

Koppling till andra interna styrdokument och planer 

Kommunikationsstrategin är ett av flera dokument som styr och vägleder Göteborgs universitets 
kommunikationsarbete. I figuren nedan beskrivs hur kommunikationsstrategin är kopplad till andra 
kommunikationsdokument och beslutsnivå. 
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Intressenter/målgrupper 

I kommunikationsarbetet görs skillnad mellan intressenter och målgrupper. Intressenter är individer och/eller 
grupper av aktörer som på olika sätt har intresse av universitetet och vill vara med och påverka 
verksamheten. Intressenterna kan inte väljas, de finns och påverkar oavsett om det kommuniceras med dem 
eller inte. Målgrupper är ett snävare begrepp där universitetet tydligt definierat och valt individer och/eller 
grupper av aktörer som mottagare av budskap. I detta dokument används fortsättningsvis det vidare 
begreppet intressenter. 

För att utveckla en relevant och träffsäker kommunikation behöver man veta vad som driver intressenterna. 
Vidare vad de har för vanor, behov och förväntningar, vilken betydelse universitetet har för dem och vilken 
bild de har av Göteborgs universitet.  

Göteborgs universitet har ett antal huvudsakliga intressenter, som listas nedan. Dessa kan oftast delas upp i 
underkategorier. Hur specifik planeringen ska vara beror på målet med kommunikationen, men också behov 
och förutsättningar hos mottagaren.  

Våra intressenter: 
Medarbetare 
Presumtiva medarbetare 
Studenter 
Presumtiva studenter 
Alumner 
Näringsliv 
Forskningsfinansiärer 
Forsknings- och utbildningsorganisationer   
Politiker och politiskt styrda organisationer 
Intresseorganisationer 
Media 
Allmänheten 
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Budskap   

Utifrån universitetets kärnvärden – samhällsansvar, öppenhet och mångsidighet – har tre 
universitetsgemensamma budskap tagits fram. De består av ett övergripande och två underliggande budskap 
som knyter an till alla delar av universitetet.  

Budskapen är basen i det vi vill kommunicera. Deras uppgift är att stärka och förtydliga bilden av Göteborgs 
universitet och dess verksamhet inom forskning, utbildning och samverkan. I varje 
kommunikationsplanering ska budskapen anpassas för att nå fram till intressenterna. Beroende på 
sammanhang ska de konkretiseras med fakta och argument. Med budskap menas i det här fallet innebörden 
av det som förmedlas, snarare än den exakta ordalydelsen. Budskapen kan uttryckas i text men också i bild- 
och formspråk.  

 

Huvudbudskap (utifrån kärnvärdet Samhällsansvar) 
Göteborgs universitet bidrar till en bättre framtid 

Göteborgs universitet bidrar till hållbar samhällsutveckling med ny kunskap och nya perspektiv. Människor 
utbildas och inspireras så att de kan bli aktiva och insatta i det samhälle de lever i. Forskare och studenter ger 
nya infallsvinklar och bidrar till lösningar på de stora och globala samhällsutmaningarna. All forskning och 
utbildning utgår från ett kritiskt förhållningssätt och är fri från politiska, ekonomiska och ideologiska 
bindningar. I det ingår att lägga sig i, ifrågasätta och utmana. 

 

Stödjande budskap (utifrån kärnvärdet Öppenhet) 
Göteborgs universitet för en öppen dialog med omvärlden 

Öppenheten – inåt såväl som utåt – är universitetets signum. Det kännetecknar allt som görs. Vi tar plats i 
debatten och syns på viktiga arenor nationellt och internationellt. Vi lyssnar på omvärlden och bjuder in till 
samtal om angelägna samhällsfrågor. Forskning och utbildning stärks genom det tillskott av kunskap och nya 
perspektiv som täta kontakter med omvärlden ger.  

 

Stödjande budskap (utifrån kärnvärdet Mångsidighet) 
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap  

Göteborgs universitet välkomnar en mångfald av tankar, ämnen och synsätt. Här är det tillåtet att tycka olika. 
Mångfacetterad kunskap och skilda perspektiv ger svar på komplexa frågor och bidrar till lösningar. Olika 
ämnesområden korsbefruktar varandra till nya kreativa ämneskombinationer. Genom bredden i forskning 
och utbildning, skapas hela tiden nya spetsar. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och 
studenter från hela världen. 
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Kanaler  

Kanaler är de olika vägar genom vilka intressenterna nås av information eller kommunicerar med eller inom 
universitetet. Kanaler kan vara muntliga eller skriftliga, tryckta eller digitala. Kommunikationsstrategin 
beskriver vilka kanaler som ska prioriteras.  

För en resurseffektiv och träffsäker kommunikation ska vi aktivt välja våra kommunikationskanaler. Dessa 
ska möta intressenternas behov, kunskap och förutsättningar.  

Göteborgs universitets kommunikation ska vara samspelt och ge en tydlig helhetsbild. 

Kommunikation som bygger på dialog och interaktivitet ska prioriteras. För en effektiv och aktuell 
kommunikation, som främjar en hållbar utveckling, ska vi alltid fråga oss om trycksaker/pappersutskick är 
nödvändiga.  

 

Prioriterade kanaler för medarbetare  

Medarbetarportalen  
Medarbetarportalen är en universitetsgemensam webbplats för intern information och kommunikation. All 
relevant och universitetsgemensam information ska finnas på Medarbetarportalen. Medarbetarportalen ska 
vidareutvecklas till ett intranät som inkluderar universitetets alla medarbetare.  

För att skapa ett mer resurseffektivt informationsflöde, ska publicering på Medarbetarportalen alltid 
övervägas som ett alternativ till e-post eller nyhetsbrev. E-post ska alltid värderas, sållas och anpassas efter 
mottagaren och inte spridas slentrianmässigt. Massutskick av e-post används endast undantagsvis. 

GU Journalen 
GU Journalen är en tidning för universitetets medarbetare. Den ska komplettera Medarbetarportalens dagliga 
nyhetsflöde med fördjupande reportage, intervjuer, analyser samt vara en arena för debatt.   

Möten  
Välfungerande kanaler och processer för den interna kommunikationen är mycket viktig för att nå ut med 
beslut och få en organisation som medarbetarna upplever som rationell och transparent. För medarbetaren är 
dock den i särklass viktigaste informationskällan den närmaste chefen. En i sann mening kommunikativ chef 
och ledare, kan bli bärare av verksamhetens mål och fattade beslut, genom att göra dem begripliga i dialog 
med medarbetarna. Då är det personliga mötet mycket viktigt som bas i chefens kommunikationssystem.  

 

Prioriterade kanaler för kommunikation med universitetets studenter 

Studentnära personliga kanaler 
Den kommunikation, skriftlig och muntlig, som studenter får genom lärare, studieadministratörer och andra 
medarbetare är mycket betydelsefull. Studenter ska få relevant information och ett gott och likvärdigt 
bemötande oavsett var i organisationen de befinner sig.   
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Studentportalen  
Göteborgs universitets studenttjänster är samlade i Studentportalen. Där ska på sikt all information från 
universitetet som är relevant för studenter finnas.   

Servicecenter 
Universitetets servicecenter tillhandahåller utbildningsinformation och annan service. De fyller en viktig 
funktion i kommunikationen med framför allt befintliga studenter.  

 

Prioriterade kanaler och metoder med externa intressenter och målgrupper 

Extern webb www.gu.se 
Externa intressenter ska få bred och lättillgänglig information om forskning, utbildning och övrig verksamhet 
genom universitetets webbplats. Innehållet på webbplatsen ska ha en tydlig struktur, hög kvalitet, hög 
sökbarhet och vara tillgänglighetsanpassad. Webbplatsen ska inbjuda till interaktivitet och god service 
genom att erbjuda lättillgängliga och användarvänliga e-tjänster. 

Mässor, seminarieverksamhet och andra möten  
Göteborgs universitet ska vara närvarande i samhället och skapa goda relationer med omvärlden. I 
planeringen av universitetets öppna verksamhet i form av seminarier och liknande, ska det finnas utrymme 
för arrangemang med kort planeringstid för att fånga aktuella ämnen. Evenemangen ska spegla hela 
universitetets verksamhet.  

Traditionella media 
Här har vi valt att betrakta media som en kanal. Kommunikation genom massmedia är en möjlighet att nå ett 
stort antal intressenter. Det som skiljer massmedia från de flesta andra kanaler är att vi inte själva styr över 
dem. För att nå fram till media och skapa genomslag är det viktigt att dels arbeta proaktivt, dels säkerställa 
nyhetsvärdet i det som ska kommuniceras.  

Sociala medier 
Göteborgs universitet ska aktivt medverka i sociala medier. Genom dessa ska vi kommunicera och bygga 
relationer med studenter, allmänhet och andra aktörer i det omgivande samhället. Sociala medier ska bidra 
till att skapa nätverk både nationellt och internationellt.  
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Roller och ansvar för universitetets kommunikation 

Alla medarbetare vid Göteborgs universitet har ett ansvar för att kommunicera i enlighet med 
kommunikationsstrategins intentioner.  

Som medarbetare vid Göteborgs universitet ingår det i arbetet att inhämta, förmedla och söka den 
information som behövs för att det dagliga arbetet ska fungera. Var och en ska bidra till öppenhet och 
delaktighet genom kommunikation med kollegor, chefer, studenter och externa målgrupper. Våra studenter 
har ett ansvar för att söka och inhämta den information de behöver för sina studier. 

Chefer 
I verksamhetsansvaret ingår kommunikationsansvar. Det innebär att alla chefer har ansvar för att beakta 
kommunikationsperspektivet i sin verksamhet. I ledarskapet ingår att förklara universitetets vision, mål och 
beslut samt att skapa förutsättningar för varje medarbetares delaktighet och motivation.  

Kommunikatörer 
Kommunikatörerna ska stödja chefer och övriga medarbetare i kommunikationsarbetet på alla nivåer och 
inom olika delar av universitetet. 
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Sju kommunikationsstrategiska prioriteringar 

Den nulägesanalys som utgör grunden för kommunikationsstrategin har identifierat tre områden där 
kommunikationsarbetet behöver utvecklas och förbättras: från organisationsstyrt till behovsstyrt, från ad hoc 
till strukturerat och från ”vi och dom” till ”vi”. Med det menas att kommunikationen vid Göteborgs 
universitet ska utgå från mottagarens behov samt vara planerad och strukturerad. Det betyder också att den 
ska bidra till att medarbetarna upplever sig som en del av Göteborgs universitet.  

Utifrån de identifierade utvecklingsområdena gör Göteborgs universitet följande prioriteringar. 

1. Kommunicera Göteborgs universitet som ett sammanhållet universitet 
Genom att Göteborgs universitet har en tydlig profil och kommuniceras som ett universitet stärks 
dess attraktionskraft. Samtidigt ges utrymme för de enskilda delarna att profilera sin roll inom 
universitetet.  

2. Utveckla universitetets interna kommunikation 
Universitetet behöver prioritera bland och utveckla sina interna kommunikationskanaler samt 
tydliggöra chefers och medarbetares kommunikativa ansvar. Det kräver kommunikativt stöd, 
utbildningsinsatser och tydligare regler. Ett ökat samarbete på alla nivåer, mellan funktionerna 
kommunikation och personal men även andra funktioner, stärker den interna kommunikationen.  

3. Stärk kommunikationsarbetet mellan universitetets olika delar 
Ett bättre samarbete mellan universitetets olika delar bidrar till att skapa samsyn och tydlighet kring 
vilka vi är och vart vi är på väg. Därigenom stärks universitetets identitet och känslan av 
samhörighet. Gemensamt engagemang och ansvar för helheten skapar synergier, ökar kreativiteten 
och utbytet av goda idéer och erfarenheter samt minskar dubbelarbete och revirtänkande.  

4. Utveckla kommunikationen med studenter 
Varje student är värdefull, befintlig såväl som presumtiv. Universitetets studenter är viktiga 
ambassadörer för universitetet, både under sin utbildning och som alumner. Idag finns stora olikheter 
i organisation och resurser, mandat och ansvar för studentkommunikationen. Universitetet ska arbeta 
med studentkommunikation på ett likvärdigt sätt inom hela organisationen. 

5. Fokusera på kvalitet istället för kvantitet  
God kommunikation ska föregås av analys, vara relevant och ske på ett genomtänkt och strukturerat 
sätt. Det förutsätter tydliga och mätbara kommunikationsmål samt utvärdering och uppföljning. 

6. Genomför löpande omvärlds- och invärldsbevakning 
Omvärldsbevakning och analys är en viktig förutsättning för att kunna bedriva ett framgångsrikt 
kommunikationsarbete. Det ger kunskap om till exempel konkurrenter, trender och aktuella 
samhällsfrågor. Därigenom kan aktuella frågeställningar lyftas, samtidigt som det underlättar för 
universitetet att delta aktivt i debatten, bygga relationer med intressenter och synas och verka på 
viktiga arenor. Minst lika viktig är invärldsbevakningen, det vill säga en systematisk bevakning av 
aktuella händelser och frågeställningar internt inom universitetet. 

7. Välj ut de frågor där Göteborgs universitet vill påverka och bygg relationer med viktiga intressenter  
För att kunna bidra till samhällsutvecklingen och vara med och lösa samhällsproblem behöver 
universitetets forskare, lärare och ledning synas i debatten och ha goda relationer med det omgivande 
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samhället. För att öka möjligheterna att nå ut behöver vi våga prioritera och profilera Göteborgs 
universitet i vår kommunikation. Genomtänkt och medveten prioritering ska ligga till grund för vad, 
hur och var vi kommunicerar och agerar.  

 

 

 

 

 


