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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
En välfungerande kommunikation är en förutsättning för en välmående sektion. Det är 

viktigt att alla medlemmar får tillgång till behövlig information och att information sprids 

snabbt på sektionen för att kunna underlätta och göra sektionsengagemang mer effektivt.  

1.2 Avgränsningar 
Denna kommunikationsplan avser endast kommunikation inom Kemisektionen. 

Kommunikation mellan Kemisektionen och Tekniska Högskolans Studentkår (THS), 

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), andra sektioner samt gemene man har uteslutits. 

2 Syfte och mål 

2.1 Syfte 
Kommunikationsplanens syfte är att underlätta informationsflödet genom att sätta riktlinjer 

för hur kommunikation bör ske. Dessa behöver inte följas till punkt och pricka utan skall 

anpassas efter organens och medlemmarnas förutsättningar och behov. 

Kommunikationsplanen syftar även till att förebygga missförstånd och minimera 

informationsluckor mellan sektionens medlemmar.  

Kommunikationsplanen vill även belysa att allt som publiceras i Kemisektionens namn ska 

vara förenligt med Kemisektionens värderingar. 

2.2 Mål 
Målet med kommunikationsplanen är att upprätta en tydlig kommunikationsväg för att 

förebygga missförstånd mellan och inom organen samt till sektionsmedlemmar på grund av 

kommunikationsbrister. Även glapp i informationsflödet mellan medlemmar och högre 

bestämmande instanser ska överbryggas. 

Kommunikationsplanen strävar även efter att öka tillgängligheten till information för alla 

studenter på Kemi-och Bioskolan, framför allt behöver informationen till de internationella 

studenterna förbättras. 

2.3 Målgrupp 
De som kommunikationsplanen riktas till är alla sektionsmedlemmar. Det är viktigt att det är 

en tvåvägskommunikation. 
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3 Strategi 

3.1 Medieval 
Detta är riktlinjer för hur olika kommunikationsmedel samt sociala medier kan användas: 

3.1.1 Till Samtliga 

kongligkemi.com: Kemisektionens egen hemsida där nyheter som angår sektionens medlemmar 

publiceras. Här finns även mer stående information som exempelvis alla styrdokument och 

mötesprotokoll. Organansvariga kan be om rättigheten att kunna publicera inlägg i 

hemsidans flöde. 

Månadsmailet: Skickas ungefär en gång i månaden av kommunikationsansvarig till samtliga 

teknologer på Kemi- och Bioskolan. Organansvariga får möjligheten av berätta om sin 

verksamhet och om kommande event. 

Organens hemsidor: Många av sektionens organ har egna hemsidor där de kan dela information 

som rör sin verksamhet med andra. 

Sociala medier (exempelvis Facebook, Instagram, Twitter): Många sektionsorgan har egna sidor 

på exempelvis Facebook där de bland annat delar bilder och nyheter. Detta 

kommunikationsform anses ofta vara mindre seriöst men är ett bra verktyg för 

marknadsföring då de når en bred publik snabbt. 

3.1.2 Inom sektionen till alla medlemmar 

Affischering: I Draget kan affischer sättas upp på anslagstavlor, på toalettdörrarna samt på det 

egna organets skåp och ingen annanstans. 

Informationsevent: Exempel på sådana är pubar eller fika i Draget där sektionsmedlemmarna 

informeras om exempelvis poster som går att söka eller kommande event. 

3.1.3 Inom sektionen mellan sektionsfunktionärer och organ 

Telefonsamtal: Det kommunikationsmedel som används i akuta situationer. 

Mail: Används då information ska spridas. En riktlinje är svara inom några dagar om inte 

innehållet yrkar på annat. För att underlätta för mottagaren kan koderna FYI och AR 

användas. FYI (For Your Information) används för informationsmail och AR (Answer 

Required) används då ett svar erfordras. 

SMS: Är en lite mindre viktig kommunikationskälla och används ofta mest för påminnelser 

och informella meddelanden. 

Dropbox/Google Drive/Arean: Är bra sätt att dela material inom en grupp, särskilt material som 

ska föras vidare genom åren. En areamapp åt vart och ett av sektionsorganen tillhandahålles 

av IT-supportcenter i detta syfte. 
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3.2 Kommunikationsväg 
För att information ska flöda på ett smidigt sätt inom sektionen är det viktigt att en 

kommunikationsstege efterföljs. Styrelsen informerar de organansvariga som sedan informerar sina 

funktionärer. Det är även viktigt att informationen flödar åt motsatt håll, det vill säga från 

sektionsfunktionärerna till styrelsen via organansvariga. Övriga sektionsmedlemmar tar del av 

information från kommunikationsstegens alla nivåer. Se figur 1. 

 

Figur 1. Flödesschema för kommunikationsstegen. 


