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Kommunikasjonsstrategi for Universitetet i Oslo  
 
Den nye kommunikasjonsstrategien (vedlegg 1) skal understøtte Strategi2020 og SAB-rapportens 
anbefalinger. Den er et verktøy for å nå vårt mål om å bli et ledende europeisk 
forskningsuniversitet. 
 
Formidling 
Et av universitetets viktigste oppdrag er å formidle kunnskap og ny innsikt til samfunnet. Dette 
gjør vi blant annet ved å gjøre vår forskning tilgjengelig og kjent og ved å delta aktivt i 
samfunnsdebatten. UiO ønsker å ha tett kontakt med samfunnet fordi vi vil være en sentral partner 
når komplekse samfunnsspørsmål skal drøftes og løses. Gjennom kommunikasjonsstrategien 
ønsker vi å synliggjøre bedre for samfunnet hvilke ressurser UiO har, og hva vi kan bidra med for å 
skape en god samfunnsutvikling. 
 
Omdømme 
Kommunikasjonsstrategien skal fungere koordinerende for kommunikasjonsarbeidet ved våre 
enheter (fakulteter, institutter, museer etc.) for å sikre at kommunikasjonen trekker i samme 
retning og for å understøtte etablerte satsinger. Målet er å gjøre kommunikasjonen tydeligere og 
mer effektiv, slik at UiOs styrker blir bedre kjent i samfunnet. 
 
Stolthet 
Kommunikasjonsstrategien skal også bidra til at studenter, forskere og ansatte er stolte av å være 
tilknyttet UiO og føler seg som en del av et større UiO-fellesskap. En styrking av 
internkommunikasjonen bidrar til sterkere UiO-kultur. 
 
Lykkes vi med å gjøre UiOs styrker, fortrinn og gode resultater kjent (både internt og eksternt) er 
det lettere å rekruttere, men også beholde, de beste. Flere dyktige forskere og studenter vil igjen 
skape grobunn for mer fremragende forskning, og gjøre UiO til et enda mer attraktivt studie- og 
forskersted. 
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Bakgrunn 
For å sikre at kommunikasjonsarbeidet er effektivt og understøtter UiOs mål er det nødvending å 
etablere strategisk og målbar virksomhet på dette feltet. Effekten av arbeidet bør evalueres jevnlig 
og justeres etter målinger og analyse. 
 
Vedlegg 2, Strategihierarki, viser hvordan kommunikasjonsstrategien virker sammen med UiOs 
overordnede strategi og planverk. UiOs virksomhetsmål er styrende for kommunikasjonsarbeidet 
og kommunikasjonsmålene er ment å virke både direkte og indirekte inn på målene i UiOs 
virksomhetsstrategi, Strategi2020. 
 
Prosessen og bakgrunnsanalysene som har ledet frem til den nye strategien er beskrevet i vedlegg 
3. Metodikken er også beskrevet her. 
 
Hovedproblemstillinger i saken 
Forventningene til universitetene øker. Regjeringen har i Langtidsplan for forskning og høyere 
utdanning satt ambisiøse mål for sektoren. Strukturreformen, endret sammensetning av 
finansieringskildene, økte krav til å hente hjem mer forskningsmidler fra EU gjennom Horisont 
2020, er noen av temaene som er under endring. I tillegg har regjeringen varslet at en NOU om 
kvalitet skal legges frem våren 2017. 
 
I dette endrede landskapet utfordres vår posisjon som landets største universitet. Vår unike 
posisjon som hovedstadsuniversitet er også utfordret. I en stadig mer global utdanningsverden er 
det heller ikke nok å være rangert som best i landet. Konkurransen er nordisk, europeisk, global. Vi 
ønsker å være kjent som et internasjonalt ledende universitet, ikke bare ledende i Norge. 
 
Kampen om midler til infrastruktur og strategiske satsninger er hard. Å kommunisere verdien av 
våre sentrale satsninger er avgjørende for å få gjennomslag for våre prosjekter. Blant annet er 
fortsatt støtte til det nye Livsvitenskapsbygget helt sentralt for å kunne realisere vår ambisjon om å 
skape et verdensledende undervisnings- og forskningsmiljø for livsvitenskap ved UiO i løpet av de 
neste 10 årene. 
 
På bakgrunn av det ovenstående har vi valgt ti mål. Vi ønsker at UiOs kommunikasjon skal 
bidra til: 
 

1. Å belyse de store samfunnsutfordringene 
2. Aktiv dialog og kontakt med samfunnet 
3. Å gjøre UiOs toppforskning bedre kjent 
4. Å løfte frem UiOs forskningsbaserte utdanning 
5. At forskningsbasert kunnskap preger samfunnet 
6. Å synliggjøre UiOs innovasjonskraft 
7. At de beste søker seg til UiO 
8. At vi samarbeider godt 
9. Å styrke fellesskapet ved UiO 
10. Å fremme UiOs kjerneverdier 

 
I strategidokumentet (vedlegg 1) finnes en kort beskrivelse av hvert mål, hvordan målet 
understøtter Strategi 2020 og universitetets kjerneverdier, og hva som kan være mulige tiltak for å 
realisere målet. Tiltakene er kun ment som eksempler nå. 
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Prosess videre etter en vedtatt kommunikasjonsstrategi: Tiltak må utarbeides mer konkret i 
samarbeid med fakultetene, med bakgrunn i resultatene fra SAB-prosessen og integreres i UiOs og 
enhetenes årsplaner. Tiltakene må vurderes og måles for å kontrollere effekten og eventuelt 
justeres. 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kommunikasjonsstrategi for UiO vedtas med de endringer som kom fram under møtet. 
Universitetsdirektøren gis fullmakt til å ferdigstille dokumentet. 
 
 
 
Gunn-Elin Aa. Bjørneboe 
universitetsdirektør       

Marina Tofting 
kommunikasjonsdirektør 

 
 
 
Vedlegg: 
1) Kommunikasjonsstrategi inkludert mål  
2) Strategikart som viser en kommunikasjonsstrategis plass i hierarkiet 
3) Prosess og metode inkludert bakgrunnsanalyse 
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Kommunikasjon ved UiO   

Kommunikasjonsstrategi 
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Kunnskap er et felles gode 
 
• Kunnskap er et felles gode. Universitetet i Oslo er et faglig kraftsenter som bidrar med ny 

kunnskap til samfunnet og enkeltmennesker. Helt sentralt i universitetets virksomhet står det 
kunnskapssøkende, innsiktsfulle og kreative mennesket. Universitetets mål må være å bidra til å 
folde ut menneskets kapasitet.  

• Universitetet belyser samfunnsutfordringer og peker på løsninger. Den offentlige samtalen bør 
føres med de samme kjennetegn som den akademiske kultur; ved kritisk refleksjon, fordomsfrihet 
og saklighet. Universitetet skal bidra til demokratisering av kunnskap og skal være en del av, og 
legge til rette for, den åpne og opplyste offentlige samtalen i tråd med Grunnlovens reviderte 
paragraf 100. Universitetet skal kommunisere forskningens begrensinger. 

• Gjennom utdanning, kunnskapsutvikling og formidling bidrar universitetet til å opprettholde et sunt 
sivilsamfunn. Sentralt står gjennomsiktighet, samarbeid, toleranse, ærlighet, mot til å stå fram, 
generøsitet, læreevne og lærelyst, fantasi til å bygge allianser og å ta sosialt ansvar. Universitetet 
krysser grenser, både faglig, over landegrensene og mellom generasjoner. Bærekraftige løsninger 
er sentrale i all vår virksomhet. 

• Verden står overfor mange utfordringer knyttet til blant annet frihet, likestilling, likeverd, demokrati 
og ekstremisme. Flere av det 21. århundrets globale utfordringer innenfor klima, energi, helse, 
fattigdom og menneskerettigheter, kjenner verken faglige eller geografiske grenser. Derfor skal 
universitetet utdanne samfunnsengasjerte og globalt orienterte studenter som kan bidra i en 
kompleks ny verden. Dette forutsetter økt kunnskap om blant annet religion, politikk og kultur, samt 
egenskaper som intellektuell åpenhet, toleranse og selvrefleksjon.  

• UiOs kommunikasjonsstrategi skal aktivt fremme disse verdiene og samfunnsoppdraget som 
beskrevet over. 
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Kommunikasjonsmål for UiO  
Kommunikasjonen skal bidra til: 
1. Å belyse de store samfunnsutfordringene 
2. Aktiv dialog og kontakt med samfunnet 
3. Å gjøre UiOs toppforskning bedre kjent 
4. Å løfte frem UiOs forskningsbaserte utdanning 
5. At forskningsbasert kunnskap preger samfunnet 
6. Å synliggjøre UiOs innovasjonskraft  
7. At de beste søker seg til UiO 
8. At vi samarbeider godt 
9. Å styrke fellesskapet ved UiO 
10.Å fremme UiOs kjerneverdier 
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Målene i 
kommunikasjons-
strategien er forankret i 
universitetets 
overordnede strategi –  
Strategi 2020 

V-sak 6 - side 7 av 19



Å belyse de store 
samfunnsutfordringene 

Målet understøtter Strategi 2020 gjennom: 
- Kjerneverdien Samfunnsansvar, solidaritet og 

miljø 
- Strategi 13 
- Strategi 16 

 

Eksempler på mulige tiltak: 
- Gi støtte til vitenskapelige ansatte som vil delta i 

den offentlige debatten med forskningsbasert 
kunnskap. 

- Skape mer oppmerksomhet omkring våre 
forskere som deltar i offentlig utredningsarbeid 
og kommisjoner. 

- Sterkere tilstedeværelse på etablerte 
debattarenaer, og skape egne arenaer for å 
løfte aktuelle problemstillinger. 

- Videreføre og gjøre vårt Global Governance og 
Global Citizen-program bedre kjent. 

- Det etableres en årlig internasjonal 
Livsvitenskapskonferanse. 

- Store UiO-arrangementer skal brukes strategisk 
for å synliggjøre våre satsinger. 

Beskrivelser av målet: 
• Universitetet har en unik rolle i samfunnet med 

sin bredde, tverrfaglighet, autonomi og 
langsiktige tilnærming. Det gir et godt 
utgangspunkt for, og ansvar for, å skape 
bevissthet om nasjonale og globale 
samfunnsutfordringer. 

• Universitetet skal peke på løsninger på 
komplekse problemer. 

• Bidra til at samfunnet responderer på store 
samfunnsutfordringer. 
 

Kommunikasjonen skal bidra til: 
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Aktiv dialog og kontakt med 
samfunnet 

Målet understøtter Strategi 2020 gjennom: 
- Strategi 6, 12, 13, 15, 17 
- Kjerneverdien UiO som lærested 

 

Eksempler på mulige tiltak: 
- Det skal avholdes faste møter med myndigheter, 

partene i arbeidslivet, politiske organisasjoner og 
representanter for nærings- og arbeidsliv.  

- Styrke og gjøre bedre kjent skole- og 
forskningssamarbeidet med Oslo kommune. 

- Utvikle alumninettverket. 
- Tydeliggjøre rollen som etter- og 

videreutdanningsinstitusjon. 
- Tettere samarbeidet med Oslo kommune for å 

styrke profilen som et hovedstadsuniversitet. 
- Gjøre offentlige UiO-arrangementer bedre kjent. 
- Open access skal fortsatt være et bærende 

prinsipp for publisering. 
 

Beskrivelse av målet: 
• UiO skal delta aktivt i den offentlige debatten, 

være lydhøre og ha god dialog med sentrale 
aktører i samfunnet. UiO skal skape arenaer for 
meningsbrytning og være tilstede der sentrale 
samfunnsspørsmål diskuteres.  

• UiO skal være en foretrukken partner når 
samfunnsutfordringer skal løses. 

• UiO er til for hele samfunnet. Det skal være lett 
å komme i kontakt med UiO og det skal være 
lett å finne og orientere seg i våre 
kommunikasjonskanaler. 

• Kunnskap er et felles gode. Derfor skal et 
mangfold av arrangementer og forelesninger 
være åpne for alle.  

• UiOs museer bør oppfattes som inviterende og 
inkluderende. 
 
 

Kommunikasjonen skal bidra til: 
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Å gjøre UiOs toppforskning 
bedre kjent 

Målet understøtter Strategi 2020 gjennom: 
- Strategi 18 
- Strategi 19 
- Strategi 22 
- Kjerneverdien Et kvalitetssøkende universitet 

 

Eksempler på mulige tiltak : 
- UiOs satsningsområder profileres gjennom 

UiOs nettsider og andre kanaler. 
- Bygge en sterkere UiO-merkevare. 
- Utvikle nettsider/verktøy for UiOs EU-satsing, 

for å intensivere arbeidet med å øke andelen 
forskningsmidler fra EUs forskningsprogram 
Horisont 2020. 

- Utvikle et profileringsprogram for mottakere av 
ERC-grants. 

 

 

Beskrivelse av målet: 
• UiO har mange forskningsmiljøer i 

verdensklasse og disse skal synliggjøres bedre. 
• Mottakere av ERC-grants er blant UiOs mest 

fremragende forskere og skal vises frem. 
• UiOs strategiske satsningsområder skal 

synliggjøres bedre i kommunikasjon og 
samfunnskontakt. 

• UiO skal jobbe for at kvalitet i forskning og 
høyere utdanning prioriteres hos myndighetene.  

Kommunikasjonen skal bidra til: 
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Å løfte frem UiOs 
forskningsbaserte utdanning 

Målet understøtter Strategi 2020 gjennom: 
• Strategi 3, 7, 8, 9, 10, 11 og 12 
• Kjerneverdien UiO som lærested 

Eksempler på mulige tiltak: 
• Skape forståelse for gevinster ved kobling av 

utdanning og forskning. 
• Videreutvikle UiOs rekrutteringskampanjer for å nå 

ønskede søkere. 
• Vektlegge faglig kvalitet og arbeidslivsrelevans i 

programinformasjonen på nett og andre kanaler. 
• Bruke egnede kanaler aktivt for å vekke engasjement 

for forskningsbasert utdanning ved UiO. 
• Invitere eksterne representanter inn i periodiske 

programevalueringer. 
• Videreutvikle formidlingskurs for studenter. 
• Promotere samarbeidsprosjekter mellom arbeidslivet 

og masterstudenter ved UiO, for eksempel 
Vitenskapsbutikken. 

• Støtte opp om og synliggjøre studentenes deltakelse i 
internasjonale konkurranser, som iGem og Telders 
Moot Court Competition. 
 

 

Beskrivelser av målet: 
• Kunnskapsformidling skjer blant annet gjennom 

kandidatene som utdannes fra UiO. 
• En utdanning ved UiO gir kunnskap, ferdigheter og 

holdninger som bare kan utvikles ved et 
internasjonalt orientert forskningsuniversitet. Styrken 
i vår forskningsbaserte utdanning må synliggjøres 
overfor søkere, studenter, foreldre og arbeidsgivere. 

• Vise at utdanningenes relevans styrkes gjennom at 
representanter fra arbeidslivet er aktive deltakere i 
utvikling og evaluering av studieprogrammene. 

• Bevisstgjøre studentene om hvordan deres 
kompetanse kan brukes i arbeidslivet. 

Kommunikasjonen skal bidra til: 
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At forskningsbasert kunnskap 
preger samfunnet 

Målet understøtter Strategi 2020 gjennom: 
- Strategi 13 
- Strategi 14 

 

Eksempler på mulige tiltak: 
- Holde oss oppdatert på kommunikasjonskanaler 

og ta i bruk relevante kanaler for å 
kommunisere store forskningsprosjekter og 
resultater til et bredt publikum. 

- Systematisk kursing av forskere i 
kommunikasjon og språk. 

- Kurse og bevisstgjøre forskere i hvor viktig god 
forskningskommunikasjon er for å sikre 
forskningsmidler og støtte til videreføring av 
prosjekter. 

Beskrivelser av målet: 
• Universitetet bidrar til samfunnsutvikling 

gjennom ny kunnskap. Kunnskapen og 
formidlingen skal være forståelig, og 
vitenskapelig redelig. 

• Formidling og tilgjengeliggjøring av forskning er 
viktig for en god offentlig debatt og 
meningsbrytning. UiO skal bidra til at sentrale 
beslutninger i samfunnet tas på et 
forskningsbasert grunnlag. 

• UiOs kandidater skal være ettertraktede i 
arbeidslivet. 

Kommunikasjonen skal bidra til: 
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Å synliggjøre UiOs innovasjonskraft  

Målet understøtter Strategi 2020 gjennom: 
- Strategi 10 
- Strategi 16 

 

Eksempler på mulige tiltak: 
- Synliggjøre våre innovasjonsmiljøer (Inven2, 

startuplab, inkubatormiljøer, OsloTech). 
- Vise frem våre innovasjoner gjennom å fortelle 

de gode historiene om menneskene og 
mulighetene innovasjonene gir.  

- Tettere samarbeid med blant annet Apollon. 
- Styrke samarbeidet med blant annet Oslo 

kommune og Kunnskap Oslo. 
- Samarbeide for å få andre til å fortelle om det 

innovative UiO. 
- Synliggjøre UiOs innovasjonspris bedre. 
- Skape mer oppmerksomhet rundt Rektors 

utfordring. 
 

 

Beskrivelser av målet: 
• UiO ønsker en sterk innovasjonskultur hos 

studenter, forskere og andre ansatte. UiO skal være 
et sted hvor det oppfattes at det er trygt å ta risiko 
og at det lov å være modig.  

• Gjennom å synliggjøre UiOs innovasjonskraft skal vi 
tiltrekke oss studenter og forskere samt partnere og 
kapital.  

• UiO skal skape forståelse i samfunnet for at 
verdensledende kunnskaps- og forskningsmiljøer, 
og gjennombruddsforskning bygges fra sterke 
grunnforskningsmiljøer. 

• UiO bør utveksle kunnskap med næringsliv, 
organisasjoner og offentlig sektor. 

• Innovasjoner fra UiO styrker Oslo som 
kunnskapsby, og næringsutvikling i Osloregionen. 

 

Kommunikasjonen skal bidra til: 
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At de beste søker seg til UiO 

Målet understøtter Strategi 2020 gjennom: 
- Strategi 4 
- Strategi 7, 8 
- Strategi 26, 27, 28 
- Kjerneverdien Mennesket i sentrum 

Eksempler på mulige tiltak: 
- Lage egen rekrutterings/markedsføringsstrategi 

for vitenskapelige og teknisk-administrativt 
ansatte. 

- Publisere på både norsk og engelsk i egne 
kanaler. 

- Forklare og omtale UiOs plassering på ulike 
rangeringer. 

- Fremheve UiOs internasjonale samarbeid (inkl. 
ERC, Horisont 2020). 

- Strategisk alliansebygging styrkes (Oslo 
kommune, Visit-Norway, Forskningsrådet). 

- Vise frem våre verdensledende miljøer. 
- Synliggjøre at du kan bli best ved å 

studere/jobbe på UiO gjennom promotering av 
«stjerneprogrammer» og karriereveier. 
 

 

Beskrivelse av målet: 
• For å bli et verdensledende universitet må de 

beste studere, forske og jobbe ved UiO. Dette 
gjelder både nasjonale og internasjonale 
talenter.  

• Rekrutteringsarbeidet, spesielt innenfor 
fremragende miljøer, må styrkes og prioriteres.  

• UiOs kommunikasjon skal bidra til å synliggjøre 
at UiO og miljøet rundt er et godt sted å være. 

Kommunikasjonen skal bidra til: 

V-sak 6 - side 14 av 19



At vi samarbeider godt 

Målet understøtter Strategi 2020 gjennom: 
- Strategi 1, 2, 3 
- Strategi 9 

 

Eksempler på mulige tiltak: 
- Samarbeidet med utenlandske institusjoner skal 

synliggjøres og promoteres bedre. 
- Legge til rette for godt samarbeid på tvers i 

store kommunikasjonsprosjekter 
(kandidatundersøkelsen, livsvitenskaps-
satsningen, UiO-arrangementer etc.). 

- Utvikle samarbeid med andre kulturinstitusjoner. 
- Lage en oversikt over samarbeidsprosjekter 

med eksterne. 
- Utvikle uio.no slik at det blir lettere å finne 

fagfelleskap på tvers av enhetene. 
- Stimulere nettverkene til å dele erfaringer. 

Beskrivelser av målet: 
• Skal vi lykkes i å løse fremtidens store 

samfunnsutfordringer må vi jobbe tverrfaglig. 
Det fordrer godt samarbeid. UiO skal ha en 
kultur der vi er nysgjerrige på hva andre gjør. 

• Like viktig er samarbeid med andre aktører i 
samfunnet, nasjonalt og internasjonalt. UiO vil 
bidra til å skape og synliggjøre møteplasser, 
allianser og partnerskap.  

• Vi skal tilrettelegge for samarbeid og 
medvirkning blant (og mellom) studenter og 
ansatte. 

Kommunikasjonen skal bidra til: 
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Å styrke fellesskapet ved UiO 

Målet understøtter Strategi 2020 gjennom: 
- Strategi 25 
- Strategi 26 
- Strategi 27 

 

Eksempler på mulige tiltak: 
- Dele suksesshistorier på tvers av UiO (blant 

annet UiOs priser). 
- Videreutvikle kommunikasjonsnettverket. 
- Bedre kommunikasjon på tvers av UiO for at 

flere skal få mer kunnskap om egen institusjon. 
- Synliggjøre enhetenes betydning for helheten. 
- Gjøre forskning og kunnskap tilgjengelig 

gjennom et forståelig språk og åpen publisering. 
- Alle enheter og forskere skal vise sin UiO-

tilhørighet når de opptrer i offentligheten. 
- Vise frem og feire det gode som skapes på 

tvers av fakulteter og institutter. 
- Videreutvikle felles grafisk profil/uttrykk. 

 

 

Beskrivelser av målet: 
• UiO er landets eldste og høyest rangerte 

universitet. Bredden vår er et fortrinn og bidrar 
til å styrke hele institusjonen. 

• UiO har mange fremragende miljøer som ikke 
alltid identifiseres med UiO. Et sterkere UiO-
fellesskap gir positive ringvirkninger for hele 
universitetet.  

• Kunnskap om UiOs ulike forskningsprosjekter 
kan stimulere til mer tverrfaglighet og 
samarbeid, internt og eksternt. 

• En av styrkene til UiO er takhøyde for debatt og 
meningsbrytning innad og utad. 

 

Kommunikasjonen skal bidra til: 
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Å fremme universitetets kjerneverdier 

Målet understøtter Strategi 2020 gjennom: 
- Kapittelet om kjerneverdier. 
- Strategiene 7, 13, 14, 16, 17 

 

Eksempler på mulige tiltak: 
- Gjennomføre åpne arrangementer som for 

eksempel UiO-festivalen og årsfesten. 
- Skape møteplasser for debatter. 
- Sørge for at stemmer som ellers ikke slipper til i 

den offentlige debatten også blir hørt. 
- Fremme kunnskap om, og deltakelse i, 

satsinger som Scholars- and Students at Risk-
programmene, nettverk mot dødsstraff og 
Lucens guidelines. 

 

Beskrivelser av målet: 
- Kunnskap er et felles gode. UiO skal bidra med, 

og formidle ny kunnskap til samfunnet og 
enkeltmennesker. Usikkerhet ved forskning skal 
også kommuniseres. 

- Det er universitetenes oppgave å utdanne 
informerte borgere beredt til å møte en stadig 
mer kompleks verden.  

- Hegne om minoriteters rettigheter og sikre at 
alles stemme blir hørt. 

- Universitetet skal jobbe for en offentlig debatt 
preget av intellektuell åpenhet, toleranse, kritisk 
sans og selvrefleksjon. 

- Universitetet skal jobbe for at det til en hver tid 
er aksept i offentligheten for prinsippet om 
akademisk frihet og autonomi i forskning og 
høyere utdanning. 

 

Kommunikasjonen skal bidra til: 
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Strategisk nivå 
 

Operasjonelt nivå 
 

Visjonsnivå 
 

Kommunikasjonsstrategi  

Rekrutteringsstrategi/-
Markedsføringsstrategi 

Lokale handlingsplaner/tiltak for 
kommunikasjon 

Lokale handlingsplaner/tiltak for 
rekruttering/markedsføring 

Sentral handlingsplan/tiltak for 
kommunikasjon 

Årsplan 

Kanalstrategi: nett, papir, 
sosiale medier 

Strategi 2020 

Strategi 2020 
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Universitetet i Oslo  
Universitetsdirektøren 
 
 

 

 

 
 

Vedlegg 3 
 

NOTAT: Metode i utvikling av UiOs kommunikasjonsstrategi 
 

Utgangspunkt 
Strategisk kommunikasjon bruker kommunikasjonsverktøy for å nå virksomhetens visjon og 
overordnede mål. En kommunikasjonsstrategi tar utgangspunkt i nåværende situasjon og beskriver 
hva som må til for å komme til ønsket posisjon. Utgangspunktet for å si noe om nåværende situasjon 
er blant annet de tilbakemeldinger UiO har fått gjennom Omnibus-undersøkelsen gjennomført av 
Ipsos etter jubileumsåret, Synnovate-undersøkelse fra 2012, og omdømmeundersøkelser som 
prosjektforums undersøkelse «UiO: best, men ingen vet det». Også Strategic Advisory Boards innspill 
har vært viktige for arbeidet med kommunikasjonsstrategien. 
 
 
Prosess 
I arbeidet så langt har Gruppe for kommunikasjon og media (GKM) gjennomført en SWoT-analyse[1] 
og en GAP-analyse[2]. Disse analysene har gitt et grunnlag for å si noe om nåværende situasjon, 
ønsket situasjon, men også styrker, svakheter og risiki forbundet med UiOs omdømme på en rekke 
felt. Dette har ført oss frem til et sett med målsettinger som ved oppnåelse sterkt vil bidra til 
oppnåelse av UiOs virksomhetsmål.  
 
GKM har gjennomført en workshop med referansegruppe bestående av 
kommunikasjonsmedarbeidere ved UiOs enheter. Referansegruppens medlemmer har kommet med 
verdifulle innspill til strategien. 
 
Utkastet til kommunikasjonsstrategien har også vært presentert og diskutert i UiOs 
kommunikasjonsnettverk, i universitetsdirektørens ledergruppe, rektoratet og i dekanmøtet. 
 
Videre prosess 
Kommunikasjonsstrategien skal i tillegg drøftes med tjenestemannsorganisasjonene.  
 
UiOs kommunikasjonsstrategi  skal i styremøtet i juni 2015.  

                                                           
[1] SWOT er en forkortelse for strength, weakness, opportunities, threats. SWOT-analyse, en metode for å 
identifisere og forstå hva som kan være en bedrifts sterke og svake sider og hva som kan være markedsmessige 
muligheter og trusler. 
[2] En modell som ser på avstanden mellom forventninger og opplevde/oppnådde resultater. 
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