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KOMMUNIKASJONSPLAN FOR PSYKOLOGISK INSTITUTT 
Psykologisk institutt har en aktiv formidlings- og kommunikasjonsaktivitet på mange arenaer til ulike 

målgrupper. Dette styringsdokumentet vil være retningsgivende for kommunikasjonsaktivitetene og gi 

oversikt over kommunikasjonsmål, kanalvalg og hvilke målgrupper instituttet ønsker å være i dialog med. 

Handlingsplanen har et operativt perspektiv på to år og er strukturert slik at det vil være mulig å oppdatere 

og endre punkter for hver periode. I tillegg inneholder den noen overordnede strategiske mål, som legger 

føringer på kommunikasjonsaktivitetene. 

Formidling 

Et av instituttets viktigste oppdrag er å formidle kunnskap og ny innsikt til samfunnet i god forskningsetisk 

tradisjon. Dette gjør vi blant annet ved å gjøre vår forskning tilgjengelig og kjent og ved aktivt å delta i 

samfunnsdebatten. PSI ønsker å ha tett kontakt med samfunnet fordi vi vil være en sentral partner, når 

samfunnsspørsmål skal drøftes og løses. Gjennom kommunikasjonsplanen ønsker vi å synliggjøre bedre for 

samfunnet hvilke ressurser instituttet har, og hva vi kan bidra med for å skape en god samfunnsutvikling. 

Omdømme  

Kommunikasjonsplanen skal fungere koordinerende for kommunikasjonsarbeidet ved instituttet, for å sikre 

at kommunikasjonen trekker i samme retning og for å understøtte satsingsområder. Målet er å gjøre 

kommunikasjonen tydeligere og mer effektiv, slik at instituttets forskning og studietilbud blir bedre kjent i 

samfunnet.  

Arbeidsmiljø 

Kommunikasjonsplanen skal også fremme kommunikasjon mellom studenter, forskere og administrativt 

ansatte, slik at alle som enten jobber eller studerer føler tilhørighet til instituttet og opplever en 

åpenhetskultur som styrker studie- og arbeidsmiljøet der. Internkommunikasjonen bidrar til økt dialog 

mellom målgruppene og en sterkere arbeidskultur. 

Andre dokumenter som denne planen bygger på er universitetets kommunikasjonsstrategi, fakultets 

handlingsplan for kommunikasjon og instituttets årsplan for 2015. 

1. Mål 

Kommunikasjonsplanen for Psykologisk institutt inneholder både overordnete mål og operative mål. 

Strategiske mål er retningsgivende, mens operative mål er målbare i kvantitative (antall lesere) eller 

kvalitative effekter (påvirkning). 

Strategisk målsetting med kommunikasjon: Formidle forskning og bygge instituttets omdømme. 
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Operative mål: 

 Vi skal formidle samfunnsnyttig forskning og fagkunnskap 

 Vi skal fremme instituttets verdensledende forskningsgruppe LCBC 

 Vi skal påvirke myndigheters prioriteringer på psykisk helse gjennom kunnskapsbasert informasjon 

 Vi skal synliggjøre kompetansen til psykologistudentene våre 

 Vi skal bedre kjønnsbalansen på profesjonsprogrammet 

 Ansatte skal være informerte om sin arbeidsplass og føle tilhørighet i jobben 

2. Målgrupper 

Denne planen skiller mellom konkrete primærmålgrupper og mer generelle sekundærmålgrupper, fordi det 

er enklere å måle effekten av kommunikasjon mot konkrete målgrupper. Skillet tilsvarer også forskjellen 

mellom operative mål for å nå primærmålgruppene og strategiske mål for kommunikasjonen med 

sekundærmålgruppene. 

Primærmålgrupper: Forskere, faginteresserte, fagfeller, besluttende og bevilgende myndigheter, kolleger 

og potensielle studenter 

Sekundærmålgrupper: Publikum, journalister og studenter 

3. Kanalvalg 

Valg av kanal for å kommunisere et budskap effektivt har stor betydning for budskapets effekt hos 

målgruppen man ønsker å nå. Derfor bør kanalvalget tilpasses primærmålgruppene. 

Kanalvalg etter målgruppe: 

 Toppforskere: DM (direktemarkedsføring), elektronisk brosjyre, sosiale medier, epost, nettsider 

 Forskere, faginteresserte og fagfeller: Massemedia, sosiale medier, arrangementer, trykksaker og 

annonsering, nettsider 

 Besluttende og bevilgende myndigheter: Massemedia, arrangementer, møter, høringer, Stortinget, 

Byrådet, sosiale medier, annonsering, nettsider 

 Potensielle studenter: Arrangementer, skolebesøk, Forskningstorget, sosiale medier, nettsider og 

annonsering 

 Kolleger: Interne kanaler som epost, lunsjmøter, PSI-nytt, infoskjermer og plakater 

4. Operative mål og tiltak 

 

Vi skal formidle samfunnsnyttig forskning og fagkunnskap ved å: 
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 Publisere forskningsnyheter så bredt som mulig 

 Bli en foretrukken kilde i mediesaker om psykologiske temaer og vinklinger 

 Samarbeide med journalister og forskere 

 Kommunisere forskningssaker i sosiale medier 

 Delta aktivt i samfunnsdebatten om psykisk helse 

 Arrangere fagseminarer og debattmøter 

 Løfte frem forskere som bidrar i mediene, blant annet gjennom mediespalten på nettsidene våre og 

formidlingsprisen som deles ut årlig 

 

Vi skal fremme instituttets verdensledende forskningsgruppe LCBC ved å: 

 Lage rekrutteringsbrosjyre rettet mot toppforsker 

 Rekruttere toppforsker og markedsføre ham eller hun som medlem av gruppa 

 Formidle gruppens forskningsresultater i massemedia og på instituttets nettsider 

 Løfte frem gruppens ledere, faste forskere og internasjonale samarbeid med toppuniversiteter 

 Utvikle forskningsgruppens nettsider 

 

Vi skal påvirke myndigheters prioritering på psykisk helse gjennom kunnskapsbasert informasjon ved å: 

 Være orientert om saksbehandling på Stortinget 

 Delta i høringsprosesser og presentere synspunkter i komitémøter 

 Lobbe opp mot relevante myndighetspersoner, organisasjoner og embetsverk 

 Påvirke bevilgende myndigheters programmer og utlysninger 

 Delta på fagkonferanser i regi av departementer, direktorater, Forskningsrådet og EU 

 Bygge nettverk med sentrale politikere og byråkrater 

 Bruke sosiale medier til å skape engasjement og å nå organisasjoner og enkeltpersoner  

 Bruke massemedia til å nå bestemte målgrupper 

 

Vi skal synliggjøre kompetansen til psykologistudentene ved å: 

 Vise hva studieprogrammene inneholder 

 Fremme møteplasser for studenter og arbeidsgivere 

 Formidle gode studentoppgaver 

 Samarbeide med studentforeningene 
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Vi skal jobbe for at opptaket til cand.psychol.-programmet speiler befolkningen demografisk: 

 Arbeide for å bedre kjønnsbalansen i opptaket til cand.psychol. 

 Kommunisere behovet for flere mannlige og flerkulturelle psykologer og ute i kommunene og 

helseforetakene 

 Vise bredden og mangfoldet i faget 

 Rapportere effekten av kjønnsbalanse- og flerkulturelle tiltak internt og i media 

 Vise potensielle studenter og deres foreldre hvor godt studiemiljøet på PSI er 

 Bruke sosiale medier aktivt 

 

Ansatte skal være informerte om og føle tilhørighet til sin arbeidsplass ved å: 

 Opprette interne nettsider som hjelper ansatte i å løse oppgaver 

 Ha en intern nyhetskanal for aktuell informasjon som angår ansattes arbeidshverdag 

 Arrangere lunsjmøter, faglige og uformelle sammenkomster 

 Differensierte epostlister 

 

5. Evaluering 

 Måle effekten av tiltakene opp mot definerte mål 

 Praktisk gjennomføring - noe vi må huske på til neste gang? 

 Neste skritt? 

 
 
 
Dato: 3. november 2015 


