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Internkommunikasjon – tiltak og anbefalinger  

Bakgrunn: Deloitte har identifisert styrket internkommunikasjon som en viktig brikke å få på plass for 
KHM. Etter sommeren skal det utvikles en internstrategi på KHM, der internkommunikasjon vil være 
et viktig fokusområde.  
UPS jobber nå med en midlertidig løsning for internkommunikasjon, som skal fungere som inntil en 
permanent løsning er på plass. Ingvild Solberg Andreassen jobber i 50 prosent stilling frem til 4. 
september 2018, med ansvar for å utvikle og drifte internkommunikasjon frem til denne datoen. 
 
Hva er internkommunikasjon – hvem er målgruppe? 

Internkommunikasjon forstås som ulike måter eller metoder for utveksling av informasjon fra ledelse 

til ansatte, fra ansatte til ledelse og mellom ansatte. Internkommunikasjon kan være en til en, en til 

mange og mange til mange. Internkommunikasjonsløsninger kan være leder som informerer på et 

allmøte, men forstås ofte som en digital løsning der informasjon kan deles og lagres, gjerne i såkalt 

sky-løsning, der man også kan kommunisere virtuelt på tvers av fag og avdelinger. Løsninger som 

Sharepoint og Workplace by Facebook nevnes gjerne i sammenhengen.  

Målgruppe for internkommunikasjonsløsninger ved KHM er de ansatte. Det må tas høyde for at de 

ansatte består av undergrupper, og at informasjon må være av ulik art, typisk faglig, organisatorisk, 

administrativ, strategisk og sosial. Ulike plattformer må vurderes avhengig av saksinnhold.  

 
Hvilke muligheter har vi (hvordan/metode)? 

Allmøter KHM-alle mailer Nyhetsbrev For Ansatte sidene  

Seksjonsmøter Uformelle møter  Organisasjonene og 

tillitsvalgte 

Digitale løsninger 

(Sharepoint osv …) 

 
 
Hvorfor er internkommunikasjon viktig?  

Profesjonalisering av internkommunikasjon skjer i økende grad i arbeidslivet. Mye skjer og stadig 

flere kommunikasjonsplattformer dukker opp. Der det ikke tilrettelegges for det, tas gjerne slike 

plattformer i bruk mer uoffisielt av ansatte. Det kan da være problematisk at ikke alle får del i den 

samme informasjonen. God internkommunikasjon kan ha betydning for om man lykkes eller ikke 

med enkelt prosjekter, men har kanskje særlig stor betydning når en organisasjon er inne i større 

endringsprosesser, slik som KHM nå er, både i forbindelse med evaluering av Funksjonsanalysen, 

flytting av funksjoner til Økern og prosjektering av nytt vikingtidsmuseum.  

 

Studier viser at det kan redusere utrygghet blant ansatte når man får vite hvorfor endringer kommer, 

og hva som konkret skal skje. Det er viktig at endringer begrunnes tydelig. Ledelsen og 
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mellomledelsen må vise seg deltagende og troverdige, og dette gjøres gjerne gjennom interne 

kommunikasjonskanaler.  

 

KHM er en mangfold institusjon der det kan være vanskelig å spre nødvendig informasjon til 

relevante medarbeidere. Å involvere ansatte i dialog kan også by på utfordringer fordi man er 

lokalisert på flere bygg over ganske store avstander. I tillegg jobber man kunnskapsbasert innenfor 

mange ulike områder for ekspertise som det er viktig å få i spill der det er relevant. 

Internkommunikasjon kan fasilitere interaksjon i denne sammenhengen.   

Anbefalt løsning på kort sikt: 
GK jobber for å etablere et system med fast utsendelse av interne nyhetsbrev. Det første 

nyhetsbrevet ble sendt ut 19. april.   

Den første tiden bør man ha spesiell fokus på endringer og beslutninger knyttet til evalueringen av 

Funksjonsanalysen, samt andre løpende aktiviteter i KHM. Utviklingen i nytt VTM, prosessene på 

Økern, nye utstillingsprosjekter osv. er eksempler på viktig infrmasjon for nyhetsbrevene. GK foreslår 

å sende ut nyhetsbrevene en gang i uken eller annenhver uke. 

 

Samtidig arbeides det nå med tilrettelegging av en samleside på For Ansatte-delen av KHMs nettsider, 

under overskriften Aktuelt. Se skisse under:  
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Denne siden må holdes løpende oppdatert. 

Forslag til innhold for internkommunikasjon på For Ansatte-sider (Aktuelt): 

KHM-Nytt: dette er i realiteten teksten som også sendes ut som nyhetsbrev. 

VTM: relevant informasjon om utviklingen av byggeprosjektet. Her kan man linke til siden som skal 

utarbeides våren 2018. 

Referater: link til referater fra styremøter og møter i ledergruppe samlet på ett sted. 

Arrangementer: kalender over fremtidige arrangementer ved museet. Her bør man få frem både den 

store aktiviteten som foregår rettet mot det generelle publikum og den store aktiviteten som skjer 

internt med forskningsarrangementer, konferanser, seminarer (som f. eks SENKU-seminarene). Viktig 

å få dette samlet ett sted, slik at den store aktiviteten blir synlig for alle ansatte.  

KHM i media: side med linker til oppslag man får i media. Synliggjøring av den samlede 

oppmerksomheten det er om museets virksomhet. 
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Ledelsens hjørne: her er det mulighet for ledelsen å være en tydelig stemme overfor hele 

organisasjonen. Det kan være interessant å utforske blogg-formatet i denne sammenhengen. UiO har 

utviklet ny blogg-mal denne våren. Kan sees her: 

https://www.usit.uio.no/om/organisasjon/bnt/web/ux/blogg/. Det må ikke bare være direktøren 

som skriver her. Det kan være en representant for ledelsesnivået og gå på rundgang. 

Kommunikasjonsansvarlig kan også skrive slike tekster etter råd.  

Funksjonsanalyse: informasjon fra ledelsen om tiltak knyttet til evalueringen av Funksjonsanalysen.  

Det linkes til nettside som allerede eksisterer om dette, som også redigeres i disse dager. 

Kantine: her kan man legge ut dagens rett. 

KHM-profilen: for å synliggjøre noe av den store ekspertisen som er tilstede ved KHM kunne det 

være en mulighet å lage en profil på ansatte som har noe spennende å fortelle, som deltar i viktige 

prosjekter, som jobber for å tilrettelegge og gjennomføre prosesser osv. Man kunne ha en slik i 

måneden, eller to i semesteret. Det må ikke bare være forskere.  

Utstillinger pågående: linke til en oversikt over alle utstillingsprosjekter som til en hver tid er i 

utvikling – hva man jobber med på tvers av seksjoner.   

Feltarbeid: dette er kanskje mer nice to have. Men det kunne fint og samlende å synliggjøre alle 

prosjekter man deltar i og som er aktive til enhver tid. Dette kunne inkludere både utgravningsarbeid 

som er på gang, og aktive feltarbeid som antropologer deltar i. Må være en enkel liste som ikke 

krever for mye oppdateringsarbeid.  

 

Anbefaling: 

Å planlegge og gjennomføre et nyhetsbrev og en aktuelt-side er overkommelig innenfor 50 %- 

stillingen som nå er avsatt frem til september dersom man holder seg til skissert arbeidsplan. Fra 

høsten av må oppgavene planlegges inn i eksisterende stillinger, eller det må bevilges ekstra 

ressurser for å følge opp arbeidet. Det er naturlig at oppgavene inngår i ny nettredaktørs portefølje, 

men det vil i tillegg trolig være behov for en dedikert person i 40-50 % stilling til dette fremover. Den 

planlagte kommunikasjonsstrategien vil også kunne komme med anbefalinger på dette området.  

 

Viktig informasjon å nå ut med de neste månedene? Mai, juni, august 

GK anbefaler at man fokuserer på å informere tydelig: 

 Evalueringsprosessen av Funksjonsanalysen. Hvor står vi i prosessen, hva er neste steg, når 

blir endringer vedtatt, når blir endringer gjennomført?  

 Hva skjer i nytt VTM-prosjekt? 

 Hva skjer på Økern? 

https://www.usit.uio.no/om/organisasjon/bnt/web/ux/blogg/
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 Fortelle om forestående kongebesøk 

 Hvordan ligger vi an ift besøkstall 

 Mer om rehabiliteringsprosjektet på HM 

 Suksesshistorier og presseomtale 

Anbefalte løsninger på lang sikt:  
Ledergruppen må ta stilling til om hvorvidt man skal utrede mer interaktive løsninger enn de som 

planlegges for kort sikt nevnt over. GK anbefaler at man gjør dette til høsten. Dette må sees i 

sammenheng med utarbeidelsen av kommunikasjonsstrategi.  

 Utrede ulike samhandlingsløsninger og vurdere flere kommunikasjonskanaler som f. Eks  

Sharepoint Yammer Teams  

Chat  Workplace by Facebook  Office 365 

 

 Vurdere å kartlegge behovene mer detaljert  

 Få på plass personalressurser til oppdatering av innhold og systemutvikling  

 Hva konkluderer kommunikasjonsstrategien? Relevant for videre planlegging  

Vi anbefaler også å evaluere bruken av nyhetsbrev mot ansatte, og å spørre ansatte om hva slags 

plattformer de ønsker seg, eller opplever er relevante ift internkommunikasjon. Høsten 2018 

anbefales for dette.  

 

Det anbefales videre fra nettredaksjonen ved UiO sentralt å ikke bygge ekstra systemer utenfor UiOs 

gjeldende. UiO kjører imidlertid prøveprosjekter på internkommunikasjonsløsninger denne våren 

fordi de anerkjenner at eksisterende løsninger er lite fleksible og tidsmessige. Det kan være lurt å 

avvente resultatene herfra. 

 

Tidsplan:  

Vår/sommer 2018 gjennomføres anbefalingene for kort sikt  

Høst 2018 videreføres Aktuelt-sidene og nyhetsbrevet.  

Høst 2018 Evaluering og undersøkelse blant ansatte om ønsker og bruk. 

En plan for fremtidig drift kommer på plass.  


