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Inledning
I detta dokument presenteras kansliet för teknik- och naturvetenskaps (kansliet)
kommunikationsarbete och strategier för 2022. Ansvarig enhet vid kansliet för
kommunikationsarbetet är enheten för kommunikation och skolsamverkan (enheten).
Kansliet ingår i universitetsförvaltningen och får sitt uppdrag från teknisk-naturvetenskapliga
fakultetsnämnden. Kansliets huvudsakliga uppdrag är att vara ett stöd för fakultetsnämnden och
övriga nämnder och kommittéer samt de institutioner och enheter som ingår i fakulteten. Kansliets
arbete är därför nära kopplat till teknisk-naturvetenskapliga fakultetens vision och mål1.
Vid enheten bedrivs arbete som omfattar extern och intern kommunikation så som studentrekrytering
på grund- och avancerad nivå, synlighet av forskning, utbildning och samverkan, student- och
alumnaktiviteter samt aktiviteter kopplade till populärvetenskap, skolsamverkan och breddad
rekrytering. Inför varje år fastställs kommunikativa fokusområden för enheten (se sidan 6) där
specifika och riktade satsningar görs inom vissa av fakulteten prioriterade områden.
Nedan presenteras de strategier som enheten har arbetat fram för att bidra till att fakultetens vision
och mål. Därefter presenteras de kommunikativa fokusområdena för 2022.
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Mål och strategier
Mål och strategier relaterade till utbildning
”Fakultetens utbildningar ska koppla till vårt kompletta universitets framstående forskning, bygga
på modern pedagogisk evidens, främja studentens personliga utveckling och ta hänsyn till
samhällets behov.”2

Strategier för studentrekrytering
Digitala kanaler och personliga möten prioriteras för att skapa kännedom och öka intresset för
fakultetens utbildningar. Vi är uppdaterade och observanta för samhällsförändringar och trender som
finns hos de målgrupper vi riktar oss till. I vår marknadsföring lyfter vi våra studenter, alumner och
forskare och utbildningarna presenteras så att de speglar studenternas mångfald. Med grund i
statistik från programsidor och ansökningar analyserar vi förbättringsmöjligheter för
kommunikationen. Vi kompletterar de insatser som görs gemensamt för universitetet.

Strategier för breddad rekrytering
För att främja breddad rekrytering till våra utbildningar anordnar vi aktiviteter som är riktade till
både elever på grund- och gymnasienivå för att visa barn och unga att universitetsstudier och ämnen
inom teknik och naturvetenskap är roliga och till för alla. Varje år genomförs även minst en
skolaktivitet riktad specifikt till en elevgrupp som är underrepresenterad bland fakultetens
programstudenter. Till utbildningar med ojämn könsfördelning satsar vi på rekryterande insatser med
syfte att öka jämställdheten. I utbildningsinformationen tänker vi på genusperspektivet och knyter
utbildningen till arbetslivet och möjliga yrken. Vi lyfter även alumner med olika bakgrund som
förebilder.

Mål och strategier relaterade till samarbete och samverkan
”Fakulteten ska vara en attraktiv partner för samverkan med företag, organisationer, samhälle och
lärosäten regionalt, nationellt och internationellt.”3

Strategier för bidrag till samhällets intresse för kunskap och teknik och
naturvetenskap
Genom vår kommunikation och skolsamverkan, som utgår från universitetets forskning och
utbildning, bidrar vi till att samhället består av reflekterande medborgare och visar på att Uppsala
universitet är en tydlig aktör i samhällets kunskapsutveckling. Vi säkerställer att vår kommunikation
och samverkan når ut brett i samhället genom att ha en dialog med vår målgrupp inför varje aktivitet
och nyttjar tidigare utvärderingar. Våra aktiviteter innehåller reflekterande moment och forskning
presenteras i relation till aktuella frågor och utmaningar på ett tillgängligt och populärvetenskapligt
sätt.
Tillsammans med universitetet centralt bidrar vi till arbetet med att utveckla och tydliggöra ingångar
för externa parter att komma i kontakt med studenter och fakultetens utbildningar. Vi stöttar även
fakultetens arbete med att utveckla den externa kommunikationen gällande samverkansmöjligheter.
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Strategier för alumnarbete
Alumnarbete är det arbete som görs av olika aktörer på universitetet under studietiden och efter
examen. Alumnarbetet syftar till att motivera till engagemang hos alumnerna och leder på så sätt till
ett ömsesidigt utbyte mellan alumner och universitetet. Genom att arbeta verksamhetsnära och
fakultetsövergripande kompletterar vi institutionernas alumnarbete och förankrar och sprider goda
exempel internt om hur ett gott alumnarbete kan se ut. I alla våra aktiviteter ser vi alumner som en
viktig resurs och vi verkar proaktivt för att öka antalet studenter som registrerar sig i alumnnätverket.
Vi är även en naturlig brygga mellan det universitetsgemensamma alumnarbetet och fakultetens
alumnarbete.

Mål och strategier relaterade till fakulteten som arbetsplats
”Fakulteten ska vara en attraktiv arbetsplats för medarbetare och studenter”4

Strategier för intern stolthet
Genom att lyfta positiva nyheter och goda exempel från verksamheten samt erbjuda aktiviteter där
lärare och forskare blir en del av ett sammanhang, ökar vi medarbetarnas stolthet över att vara en del
av fakulteten och Uppsala universitet. Den information vi sprider internt och externt i våra aktiviteter
speglar fakultetens alla ämnesområden och verksamhetens mångfald. Vi för en löpande dialog med
prefekter och kommunikatörer om våra aktiviteter och det stöd vi kan ge och vi kompletterar de
insatser som görs för universitetet gemensamt.

Mål och strategier relaterade till internationalisering
”Vi ska bedriva forskning och utbildning av högsta internationella kvalitet […] Fakulteten
ska vara en attraktiv arbetsplats för medarbetare och studenter.”5

Strategi för att reducera språkbarriärer och fysiska hinder
Fakultetens interna kommunikation ska i största möjligaste mån vara tvåspråkig alternativt på
engelska när kommunikationen riktar sig till en bred grupp av lärare, forskare och/eller doktorander.
Digitaliseringen har ökat möjligheten att överbrygga fysiska hinder. Digitala möten, eller digitalt
deltagande ska därför övervägas.
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Kommunikativa fokusområden
Teknik, naturvetenskap och matematik är av central betydelse för samhällsutvecklingen och är
grundläggande för samhällets satsningar på universiteten, som i gengäld bidrar med ny kunskap och
bildade individer. En del av fakultetens mission är att vara en attraktiv arbetsplats för medarbetare
och studenter, och en attraktiv partner för samverkan med företag, organisationer, samhälle och
lärosäten regionalt, nationellt och internationellt6.
För att uppnå detta ska följande fokusområden vara i fokus för kommunikationen:

Förstärk Uppsala universitet som framstående forskningsaktör
Fakultetens övergripande mål relaterat till forskning är att vi ska bedriva grundforskning och
tillämpad forskning som syftar till ständiga förbättringar och till nya genombrott 7. Fakulteten har
initierat ett arbete med att koordinera ett antal forskningsområden. Inom dessa områden identifieras
behovet av stöd gällande kommunikationsarbete.

Synlighet av teknik
För att synliggöra och profilera Uppsala universitets forskning inom teknik inrättades Upptech 2016
och sedan 2017 har synlighet av teknik varit ett fokusområde för kommunikation. Upptech har,
tillsammans med nya teknikutbildningar, lett till att teknikforskning och utbildning vid fakulteten
blivit mer synliggjord8.
Kommunikationsarbetet för 2022 ska fokusera på att lyfta fram fakultetens teknikforskning och
utbildning för att öka samverkan med det omgivande samhället. Den primära målgruppen för
kommunikationsarbetet är presumtiva studenter. Övriga målgrupper är näringsliv, myndigheter,
finansiärer och studenter.

Aktiviteter 2022 med kommunikations- och
skolsamverkansstöd
Kommunikations- och skolsamverkansstöd kommer att behövas inom följande områden:

Livslångt lärande
Ett av fakultetens mål gällande utbildning handlar om att vi ska erbjuda ett livslångt lärande9. Det är
även ett strategiskt viktigt område för fakulteten 2022. Under 2021 genomfördes ett projekt med
syfte att utveckla fakultetens och universitetets erbjudande gällande livslångtlärande. Under 2022
ska projektets resultat börja implementeras i linjeorganisationen varvid olika
kommunikationsinsatser, internt och externt, kommer att behövas.
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Forskningskommunikation riktat mot grundskolan
Fakulteten har som mål att bygga samverkansrelationer med bland annat skola och övrigt samhälle
och nyttiggörande i form av populärvetenskap och folkbildning ska vidareutvecklas10. Även breddad
rekrytering till våra utbildningar är av vikt11 vilket kan uppnås genom att synliggöra forskning på ett
sätt som engagerar skolelever.
I två decennier har utställningen Augusta Ångström genom sina montrar demonstrerat såväl
fysikaliska grundprinciper som exempel på aktuell forskning på Ångströmlaboratoriet. Montrarna
har använts vid studiebesök från skolor och allmänhet, på SciFest och event, och även för
lättillgängliga forskningsexempel vid nationella och internationella besök.
För att fortsatt kommunicera fakultetens forskning för företrädesvis mellanstadiet arbetas det nu
fram en ny utställning ”Ångström explanatorium” som invigs under 2022. Målet är att ha ett
uppdaterat besökskoncept tills dess att nya Ångström invigs under 2022.

Invigningen av Nya Ångström
Ångströmlaboratoriet invigdes 1997 för att samla fysik, kemi och teknik i ett och samma hus. Det
blev starten på utvecklingen av den starka forsknings- och utbildningsmiljö som
Ångströmlaboratoriet är idag. Under 2022 invigs Nya Ångström, Uppsala universitets största
byggprojekt som omfattar bygge av två nya hus samt omfattande omflyttningar för optimering av
verksamheten i Ångströmlaboratoriets befintliga lokaler. Förutom en officiell invigning arrangeras
även en temadagsvecka baserat på fakultetens styrkeområden samt ett öppet hus för allmänheten.
Kommunikationsarbetet kring invigningen av Nya Ångström samt kringliggande aktiviteter syftar
till att:
1. visa upp framtidens moderna och kreativa utbildningsmiljö där studenter, lärare och
forskare kan mötas över ämnesgränserna.
2. presentera den forskning som finns vid fakulteten för samarbetspartners, regionen,
universitet och en bred allmänhet,
3. uppmärksamma tvärvetenskaplig forskning och öka möjligheter för samarbete inom
fakulteten och inom Uppsala universitet, men även med universitet nationellt och
internationellt samt samverkan med företag och alumner,
4. öppna upp verksamheten för en vetgirig allmänhet och lägga grund för både
studentrekrytering och ett ökat intresse för teknik- och naturvetenskap.
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