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Inledning 

Vård- och omsorgscollege (VO-College Skåne) är en förening för samverkan mellan 

arbetsgivare, utbildningsaktörer och fackliga organisationer inom den privata och 

offentliga vården och omsorgen. Tillsammans arbetar vi för att ge elever och studerande 

en modern utbildning som leder till anställningsbarhet och karriärmöjligheter. I Skåne är 

29 av länets 33 kommuner anslutna till VO-College Skåne.  

Kommunikationsplanen är ett stöd för verksamma inom VO-College Skåne för att 

säkerställa en effektiv och framgångsrik kommunikation. Genom god planering och tydligt 

uppsatta mål skapar vi rätt förutsättningar för att på bästa sätt kommunicera hur vi ska 

arbeta för att öka attraktionen till både utbildningar och arbete inom vård och omsorg.  

Vård- och omsorgscollege Skånes övergripande mål och vision 

För att kunna erbjuda Skånes medborgare en vård och omsorg i världsklass arbetar vi med 

tre övergripande mål för att kunna rekrytera, behålla och utveckla medarbetare.   

• Mål 1: Vi attraherar studerande och medarbetare 

• Mål 2: Vi har medarbetare med rätt kompetens 

• Mål 3: Vi erbjuder de bästa utbildningarna 

”VO-College Skåne är den självklara arenan för samverkan i personal- och 

kompetensförsörjningsfrågor för att kunna erbjuda Skånes medborgare en vård och 

omsorg i världsklass.” 

Syfte 

Genom en regional kommunikationsplan skapar vi förutsättningar för en bättre samverkan 

kring de kommunikationsinsatser som görs inom ramen för VO-College Skåne. 

Kommunikationsplanen är ett effektivt styrmedel för att utveckla och driva verksamheten 

mot uppsatta mål. I kommunikationsplanen beskriver vi hur vi arbetar med 

kommunikation för att skapa ett hållbart arbetssätt och resultat.  

Syfte med planen är att vi vill se en ökad effekt av vår kommunikation. 

Strategi och nyckelbegrepp 

• När vi kommunicerar använder vi ett enkelt språk. Ett enkelt språk innebär bland 

annat att vi inte använder onödigt svårt fackspråk, vi skriver alltid ut förkortningar 

och förenklar våra texter när det behövs.  

• Det ska alltid vara tydligt vad budskapet är. Vi utgår från mottagare av 

informationen i all vår kommunikation och anpassar därför innehåll och kanal 

utifrån det.  

• Vi fokuserar främst vi på att kommunicera de budskap som organisationen vill 

förmedla genom att informera om vilken nytta och skillnad VO-College Skåne 

bidrar med.  
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• I vår kommunikation marknadsför vi varumärket VO-College Skåne. Logotyp eller 

annan avsändarstämpel ska alltid finnas med på allt synligt 

kommunikationsmaterial. Dock behöver det inte vara i centrum av informationen. 

Nyckelbegrepp 

Kvalitet, stolthet, kunskap, framtid och möjligheter 

Hur vi vill uppfattas 

VO-College Skåne ska uppfattas som en seriös aktör som skapar nytta genom bred 

samverkan mellan arbetsgivare, utbildningsaktörer och fackliga organisationer. Vi har en 

viktig roll i utvecklandet av samverkan i personal- och kompetensförsörjningsfrågor inom 

vård och omsorg.  

Gemensamma strategier och aktiviteter gör att VO-College Skåne blir tydligare och 

uppfattas som en enad kraft samtidigt som vi nyttjar resurserna bättre och lär av varandra 

regionalt och lokalt. 

Grafiska riktlinjer 

Våra grafiska riktlinjer reglerar hur vår logotyp får användas, våra färger och vårt typsnitt 

samt hur vi skriver Vård- och omsorgscollege Skåne (förkortas VO-College Skåne). Den 

grafiska manualen och mallar för dokument finns på vo-college.se/skane/dokument.  

Kommunikationsmål 

Vi har tre övergripande mål med vår kommunikation:  

1. Skapa en nyanserad bild av vård- och omsorgsyrken 

Vi ska aktivt synliggöra olika typer av förmågor och talanger inom sektorn. Genom att visa 

en bred representationen av människor i vårt kommunikationsmaterial kan vi locka till en 

större mångfald inom utbildning och arbetet.  

2. Attrahera fler till yrken inom vård och omsorg 

Vi ska attrahera fler till yrken inom vård och omsorg genom att visa på bredden av yrken 

och möjligheten till variation och karriärsväxling i yrkeslivet. Genom att informera om 

antalet yrkesmöjligheter det finns efter studier, möjligheten till att växla yrke inom 

sektorn samt arbetsplatslärande höjer vi statusen på arbete inom vård och omsorg.  

3. Berätta om nyttan av Vård- och omsorgscollege Skåne 

Vi ska berätta om bredden av verksamheten för att chefer i de skånska kommunerna och i 

regionen ska få en förståelse för roller, ansvar och nyttan av Vård- och omsorgscollege 

Skåne. Genom att synliggöra fördelarna av verksamheten kan vi inte bara locka icke 

anslutna kommuner att ansluta sig, utan även få chefer i anslutna kommuner och i 

regionen att öka medvetenheten, se nyttan med samverkan och de anställdas olika 

vidareutvecklingar samt nyttja rollerna på rätt sätt.  

https://www.vo-college.se/dokumentbank/72/1984?section=home
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Målgrupp för kommunikationen 

Målgrupp är de personer som vi vill ska nås av våra budskap. 

 

Primära målgrupper Det här vet vi om målgruppen 

(1) Framtida elever till gymnasie- och 

vuxenutbildning samt studerande till 

yrkeshögskoleutbildning 

 

Tidig information om vård- och omsorgsutbildning samt 

barn- och fritidsutbildning är viktig för att nå möjliga 

blivande elever.  

Det saknas delvis kunskap om och möte med arbetslivet 

samt yrkesutbildningar.  

(2) Chefer och beslutsfattare inom 

vård- och omsorgssektorn i de 

skånska kommunerna och i regionen 

Behöver kommuniceras:  

• Möjligheten att vidareutbilda personal 

• Det massiva rekryteringsbehovet 

• Underskottet av antal utbildade inom sektorn 

• Antalet som inte fullföljer utbildningar 

• Bristen på kvalitativa APL/LIA/praktikplatser 

• Bristen på utbildade handledare steg 1-3 

• Bristen på utbildade språkombud 

• Fördelarna med att vara ansluten till VO-College 

Skåne 

(3) Studerande inom vård-, omsorg- 

och/eller barn- och fritidsutbildning 

 

Otillräcklig kunskap om arbetsmarknad och 

arbetsvillkor. 

(4) Redan anställda inom vård- och 

omsorgssektorn i de skånska 

kommunerna och i regionen 

 

Otillräcklig kunskap om möjlighet till karriärsväxling och 

arbetsplatsutveckling.  

Sekundära målgrupper Det här vet vi 

(5) Föräldrar Har stor påverkan på sina ungdomar vid utbildningsval.  

(6) Studie- och yrkesvägledare (SYV) 

och lärare 

 

SYV har varierande och ibland inaktuell kunskap om 

vård- och omsorgsutbildningar och dess yrkesutgångar. 

Har varierande kunskap om olika karriärsvägar inom 

vård- och omsorgsyrkena. 

(7) Politiker i de skånska 

kommunerna som inte är anslutna 

till VO-College Skåne 

Behöver mer information om effekterna och fördelarna 

av att vara ansluten till VO-College Skåne.  
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Budskap 

Budskap är ett hjälpmedel för att förstärka eller förtydliga information. Genom att rikta 

budskap mot den tilltänka målgruppen kan vi nå kommunikationsmålen och målgruppen 

uppfattar vad vi vill att dem ska göra. 

Varje primär målgrupp har två budskap samt förklarande texter.  

Använd budskapen för att exempelvis rubricera ett utbildningstillfälle, locka framtida 

elever till en föreläsning om vård och omsorg, på roll-ups vid gymnasiemässor, på 

inbjudningar för chefer eller i rekryteringsannonser. Budskapen går bra att anpassa efter 

lokala förutsättningar.  

Målgrupp: Framtida elever till gymnasie- och vuxenutbildning samt 
studerande till yrkeshögskoleutbildning 

Budskap 1: Framtiden finns här! Jobba inom vård och omsorg!  

Vill du ha ett yrke där du kan välja på en mängd olika typer av arbeten med människor och 

få ett jobb direkt efter skolan? Variationen mellan yrken inom vård och omsorg är stor och 

sträcker sig mellan 143 olika jobb!  

Budskap 2: Vill du ha kul på jobbet och skapa karriär? Jobba inom vård och omsorg!  

Skapa din karriär inom vård och omsorg. Med en utbildning inom vård och omsorg kan du 

välja mellan 140 olika jobb! Och du slutar aldrig att lära dig. Dessutom har du kul på 

jobbet. 

Målgrupp: Chefer och beslutsfattare inom vård- och omsorgssektorn i de 
skånska kommunerna och i regionen 

Budskap 1: Kvalitetssäkrad kompetensutveckling för din personal 

Vård- och omsorgscollege erbjuder utbildningar i språk och kommunikation, handledning 

och mycket mer. Ta chansen och vidareutveckla din arbetsplats och din personal! 

Budskap 2: I VO-College arbetar arbetsgivare och utbildare tillsammans för att 

medarbetare ska klara framtida utmaningar inom vård och omsorg 

Genom Vård- och omsorgscollege har du möjlighet att påverka vilka behov av utbildning ni 

ser. Arbetsgivare har en viktig roll att förmedla de behov ni ser för den framtida 

arbetsmarknaden.  

Målgrupp: Studerande inom vård- och omsorg och/eller barn- och 
fritidsutbildningar 

Budskap 1: Att jobba inom vård och omsorg gör att du växer som människa. Det finns mer 

än 140 yrken att välja mellan och du har garanterat jobb i hela livet!  

Grattis, du har gjort rätt val som utbildar dig. När du kommer ut på arbetsmarknaden finns 

många yrken att välja mellan. Vad brinner du för? 

Budskap 2: Är du sugen på karriär? Börja här! 
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Vill du som undersköterska hitta nya områden? Kanske som ambulansundersköterska eller 

specialist? Det finns nya kurser att söka. Låt din karriär växa inom vård och omsorg.  

Målgrupp: Anställda inom vård- och omsorgssektorn i de skånska 
kommunerna och i regionen 

Budskap 1: Vill du utvecklas i ditt arbete? Genom VO-College Skåne har du chansen! 

VO-College Skåne erbjuder utbildningar i språk och kommunikation, handledning och 

mycket mer. Ta chansen och vidareutveckla dig på din arbetsplats!  

Budskap 2: Har du lång erfarenhet av arbete inom vård och omsorg? Se till att få det 

validerat!  

Genom VO-College kan du få dina kunskaper och erfarenheter validerade. Du har 

dessutom möjlighet att karriärsväxla! 

Kanaler 

Vilka kanaler vi ska använda oss av och vad de olika budskapen i de olika kanalerna är.  

Målgrupp finns beskrivet i ovan text. Lokalt college innebär det ansvar som varje lokalt 

college har i samband med nedan kanaler. Det är viktigt att information som 

kommuniceras från regionalt håll når alla verksamma i lokala college.  

Kanal Syfte Lokalt college 

Hemsida 

vo-college.se/skane 

Primär kanal för 

information 

Presentera vår verksamhet 

på ett lättöverskådligt sätt 

Besökaren ska enkelt 

kunna begripa vad VO-

college Skåne 

Sprida aktuell och relevant 

information om 

verksamheten 

Hålla sig uppdaterade om 

verksamheten 

Ladda upp relevanta dokument på 

lokala sidor 

Ansvarig: Lokal 

processledare/kommunikatör/ 

liknande roll 

Nyhetsbrev 

PÅ GÅNG i VO-College 

Skåne 

Riktad information till 

specifika målgrupper  

Primära verktyg för intern 

kommunikation inom 

verksamheten 

Aktuella aktiviteter som är 

på gång 

Skicka vidare nyhetsbrevet till fler i 

verksamheten 

Ansvarig: Lokal processledare 
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Facebook 

Vård- och 

omsorgscollege Skåne 

Sprida aktuell och relevant 

information  

Locka fler att anmäla sig till 

kurser/utbildningar 

Få fler unga intresserade 

av yrkena inom sektorn 

Sprida en nyanserad bild 

av yrkena 

Om innehållet är relevant: dela på 

lokalt colleges egen Facebooksida 

Ansvarig: Lokal processledare/lokal 

kommunikatör/liknande roll 

Instagram 

vocollegeskane 

Locka fler att anmäla sig till 

kurser/utbildningar 

Få fler unga intresserade 

av yrkena inom sektorn 

Sprida en nyanserad bild 

av yrkena 

 

LinkedIn 

 

Detta är nyttan för er som 

arbetsgivare och utbildare 

med att ansluta er till VO-

College Skåne  

Så här kvalitetssäkrar och 

utvecklar vi arbetet 

tillsammans inom ramen 

för vår samverkan 

nationellt, regionalt och 

lokalt i VO College. 

Frivilligt: Verksamma delar relevant 

information som publiceras på 

regional LinkedIn, på 

kommunens/privat LinkedIn.  
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