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Kommunikasjonsstrategi for  
Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 
 

Kommunikasjonsstrategien ved ISS er et treårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med 
Instituttets årlige kommunikasjonsplan, utarbeidelse av strategi for sosiale medier og det daglige 
kommunikasjonsarbeidet. Strategien blir revidert årlig. 

Kommunikasjonsstrategien baserer seg på UIO Strategi 2020, UiOs kommunikasjonsstrategi, SV-
fakultetets kommunikasjonsstrategi 2017-2020, mandat for rekrutteringsarbeid ved ISS 2017-2020 og 
Instituttets årsplan for perioden 2018-2020.  

Visjon 
Instituttet omfattes av universitetets strategiske plan for perioden 2010-2020. Hovedambisjonen er å 
utvikle UiO til et internasjonalt toppuniversitet - hvor forskning, utdanning, formidling og innovasjon 
skal virke sammen på sitt beste.  

Ved ISS arbeider vi for å beholde og styrke vår rolle som et ledende fagmiljø innenfor både sosiologi 
og samfunnsgeografi i en nordisk sammenheng. Instituttet skal bidra med forskning og publikasjoner 
med høy faglig kvalitet, noe som i sin tur garanterer forskningsbasert og aktuell undervisning. Å 
knytte sammen undervisning og forskning - studenter og lærere - på alle nivåer, er instituttets 
strategiske målsetting. 

Utfordringer 
ISS har et høyt aktivitetsnivå - både innen utvikling, forvaltning og drift av studier og forskning, 
formidling og annen utadrettet virksomhet. Våre forskere deltar aktivt i den offentlige debatt og 
figurerer hyppig i media. Formidlingen fra Instituttets side har likevel vært lite målrettet og det antas 
at kommunikasjonspotensialet ikke er fullt utnyttet.  

Det er også en utfordring at forskningsformidling og studentrekruttering har blitt vurdert som to 
separate aktiviteter. Instituttet ønsker i større grad å knytte sammen forskning og 
studentrekruttering. På den måten vil vi styrke vårt omdømme - både som fagmiljø og 
læringsinstitusjon. 

Enkelte studieprogram ved ISS har utfordringer knyttet til rekruttering av kvalifiserte søkere og frafall 
av studenter. Våren 2016 ble det utført en frafallsundersøkelse ved sosiologi og den viste at mange 
studenter a) ikke var tilfredse med det sosiale miljøet b) opplevde studiet som lite 
arbeidslivsrelevant. Frykt for å ikke få en relevant jobb ved endt utdanning, gjør at en del studenter 
velger å avbryte studieforløpet. ISS ønsker å ha mer fokus på arbeidslivsrelevans gjennom 
karriereintervju, videointervjuer og mer informasjon om prosjektarbeid knyttet til næringslivet. 

Kanalvalg 
Ulike målgrupper benytter ulike kanaler og derfor foregår kommunikasjonsarbeidet ved instituttet på 
flere plattformer og i flere kanaler. For å lykkes «flermedialt» er det viktig med tydelige retningslinjer 
for hvilke kanaler som velges til hvilke formål. ISS bruker i dag følgende kanaler: UiO nettsider, 
Facebook, NTB, e-post utsendelse, interne og eksterne arrangementer, skolebesøk, eksterne 



nettsider (utdanning.no). Per i dag har verken ISS eller SV-fakultetet en strategi for kanalvalg, dette 
anbefales å få utarbeidet så raskt som mulig. 

Mål 

Målet med denne kommunikasjonsstrategien er å sikre helhet og sammenheng i instituttets 
kommunikasjonsarbeid og bidra til at kommunikasjon brukes som et strategisk virkemiddel for å nå 
følgende to hovedmål: 
 
 Bidra til en mer kunnskapsbasert samfunnsdebatt 
 Bedre studentrekruttering til våre studieprogram 

I tillegg har vi et underordnet mål knyttet til intern kommunikasjon: 

 Sørge for at alle ansatte har god tilgang til informasjon om det som skjer ved instituttet 

Kommunikasjonsstrategien gjelder for alt kommunikasjonsarbeid ved Institutt for sosiologi og 
samfunnsgeografi. For å nå målene i strategien er det avgjørende å ha nok ressurser til å kunne jobbe 
systematisk med kommunikasjon. 

Måloppnåelse av hovedmålet Øke rekruttering til våre studieprogram vil blant annet måles i antall 
søkere sammenlignet med tidligere år, og sammenlignet med andre norske universiteter. 
Måloppnåelse av hovedmålet En mer kunnskapsbasert samfunnsdebatt vil blant annet måles i antall 
forskningssaker publisert og antall mediesaker hvor forskning fra ISS blir presentert. 

Mål 1: Bedre studentrekruttering 
Med dette menes rekruttering til bachelor-, master og Ph.d.-program. Vi ønsker å rekruttere flere og 
bedre kvalifiserte søkere, som vet mest mulig om hva de går til. Målet er at økt bevissthet, trivsel og 
motivasjon bidrar til at flere fullfører studieløpet ved ISS. 

Delmål 
1. Oppfattes som landets mest attraktive sted å studere sosiologi og samfunnsgeografi. 
2. Økt kunnskap om jobbmuligheter etter endte studier 
3. Økt kunnskap om videre masterstudier/ph.d.program. 
4. Økt stolthet, tilhørighet og trivsel blant studentene 
5. Økt mangfold blant studentene 
6. Oppfattes som en attraktiv studieplass for internasjonale søkere 

Primær målgruppe 
1. Potensielle studenter 
2. Eksisterende studenter 

Sekundær målgruppe 
3. Lærere og rådgivere ved videregående skoler 
4. Potensielle studenters foresatte og rollemodeller 

  



Tiltak 
 Oppdatere og tilpasse programsider og annen nettinformasjon som retter seg mot søkere 
 Jobbe aktivt opp mot utdanning.no og andre formidlere av informasjon til elever og 

rådgivere på videregående skoler for å påvirke hvordan våre fag og utdanninger presenteres. 
 Promotere bachelorseremoni og kandidatmarkering (master) og dokumentere 

arrangementet gjennom bilder og evt. video. 
 Nettsider og sosiale medier skal synliggjøre karrieremuligheter og samarbeid med arbeidsliv 
 Elever i videregående skole skal stimuleres til å studere fag ved ISS ved å:  

o Satse på̊ «Åpen dag» og «Faglig-pedagogisk dag»  
o Videreutvikle skolebesøksordningen  

 Synliggjøre at ISS er et attraktivt studiested for samfunnsengasjerte studenter  
 Synliggjøre studentpriser og studentaktiviteter i sosiale medier 
 Synliggjøre jobbmuligheter etter endt bachelorgrad  
 Synliggjøre muligheter for mastergrad og videre forskningskarriere 
 Stimulere bachelor- og masterstudenter til å publisere resultatene av oppgaven i media eller 

sosiale media 
 Vurdere tiltak for å øke rekrutteringen av mannlige studenter og studenter med 

minoritetsbakgrunn 
 Være bevisst på å vise menn og studenter med minoritetsbakgrunn som har utmerket seg 
 Bedre profilering av dyktige formidlere som kan brukes i rekrutteringsøyemed:  

o Profilere forskere i kanaler som når målgruppen 
o Profilere tidligere studenter og hva de jobber med gjennom karriereintervju 
o Vurdere økt bruk av korte filmer og hvordan dette kan benyttes i rekrutteringen 

 Forbedre engelske nettsider for å gjøre instituttet mer attraktivt for internasjonale søkere til 
masterprogrammet i samfunnsgeografi og instituttets ph.d.-program. 

 Ferdigstille rutiner og årshjul for studentrekruttering via sosiale medier, nettsider og 
skolebesøksordningen. 

Mål 2: Bidra til en mer kunnskapsbasert samfunnsdebatt 
Samfunnsvitenskapelige forskere og forskning bidrar til å legge premisser for samfunnet og 
samfunnsutviklingen. ISS vil legge til rette for at våre forskerne tar initiativ til, deltar i og blir hørt i 
viktige samfunnsdebatter. 

Delmål 
1. Økt deltakelse i de større nasjonale og internasjonale debattene 
2. Økt kjennskap til hvordan sosiologisk og samfunnsgeografisk forskning påvirker samfunnet 
3. Økt tilstedeværelse i media 
4. Bidra i politiske og offentlige beslutningsprosesser 

Primærmålgruppe 
1. Samfunnsdebattanter, journalister/kommentatorer, tenketanker og andre meningsytrere 
2. Offentlige og private beslutningstakere 
3. Andre brukere av forskningen 

Sekundærmålgruppe 
4. Eksisterende studenter 
5. Potensielle studenter 

  



Tiltak 
 Formidle eksempler på samfunnsendring og innovasjon («Impactsaker») 
 Vise eksempler på forskernes råd og rolle ovenfor myndighetene (bl.a. utvalgsarbeid) 
 Formidle nyhetssaker knyttet til vitenskapelige publikasjoner, forskningsfinansiering og 

undervisningsendring. 
 Bistå vitenskapelig ansatte med planlegging og promotering av konferanser og andre 

arrangementer 
 Arrangere fagseminarer og debattmøter 
 Ha en kommunikasjonsberedskap og aktivt benytte forskernes kompetanse i forhold til 

viktige nyhetshendelser 
 Sørge for at forskerne nevner UiO og fagtilhørighet når de opptrer i media 
 Støtte og oppfordre unge forskere og kvinner til å delta i samfunnsdebatten 
 Utvikle en kanalstrategi og en strategi for sosiale medier 
 Styrke kompetansen på kommunikasjon for forskere, ledelse og det kommunikasjonsfaglige 

støtteapparatet 
 Bistå forskere med utarbeidelse av formidlingsstrategi i prosjektsøknader 
 Promotere ERC og FRIPRO prosjekter 
 Påse at «Forsker på-sidene» til enhver tid er oppdatert. 

Mål 3: Bedre internkommunikasjon 
ISS har som mål å styrke samarbeidet mellom vitenskapelige og administrativt ansatte. ISS vi legge til 
rette for at alle ansatte skal være informert om det som skjer på instituttet og føle tilhørighet til sin 
arbeidsplass. Internkommunikasjon bidrar til økt dialog mellom de ansatte og en sterkere 
arbeidskultur. 

Målgruppe 
Alle ansatte ved instituttet 

Sekundærmålgruppe 
Studenter 

Tiltak 
 Opprette interne ressurssider som hjelper ansatte i å løse oppgaver knyttet til 

kommunikasjon om formidling 
 Tilby alle ansatte å abonnere på Opoint nyhetsvarsel fra ISS 
 Promotere og tilrettelegge for at interne arrangementer er åpne for alle, også studenter 
 Påse at ansattsidene er oppdatert med hensyn til nyansettelser og ansatte som har sluttet 
 Bistå med å oppdatere ansattprofiler etter gjeldende mal fra fakultetet 
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