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PST først ut på Facebook i 2010 
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Regjeringen på Instagram Skal kose seg med 

fiskerimeldingen (2015) 



www.samfunnsforskning.no 

 

Forsvarsdedepartementet på Instagram  

Pepperkakehumor (2015) 
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Flyktningekrise og UDI-humor på 

Twitter i 2016 
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Justisdepartementets Facebook- kampanje «Stricter 

asylum regulations in Norway» 2016 
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Forvaltningen på sosiale medier 

 
 

· For 10 år siden nesten ingen – i dag er alle de 
sentrale etatene på sosiale medier  

 

· Bygger videre på og forsterker trekk ved allerede 
mediatiserte etater 

 

· Men endrer også kommunikatørrollen 
fundamentalt 
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Fokus 

 

Historien bak – luftige initiativer og hopp ut i det i 
praksis  

 

Forvaltningen på sosiale medier i dag: Form og innhold 

 

Forsterkning, endring og nye utfordringer og dilemma 

 

Metode: Observasjon, intervjuer, dokument- og 
tekstanalyse over en tiårs periode 
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Historikk – hvorfor og hvordan på 

SoMe 2008-18? 

 

- Stor tro på at sosiale medier ville gi mer 
demokrati, deltagelse og åpenhet! 

- «Vi må være der folk er» 

- Luftige politiske initiativer 

- Anbefalingen var: 

- Hopp ut i det! 

- Prøv og feil! 
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 Difi-rapporter fra 2010 og  2012 

 

· «Sosiale nettsamfunn er 

dialogbaserte møteplasser (…) 

Dialogen kjennetegnes av at 

likeverdige og gjensidig 

interesserte parter omgås på en 

uformell, sosial arena.”(s3) 
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« Staten skal tilpasse informasjon og 
kommunikasjon til de gruppene man 
skal nå». 

 

«til enhver tid gjøre aktuell 
informasjon tilgjengelig» 

 

«Ta i bruk ny teknologi» 

 

Platform-nøytral. Nevner ikke sosiale 
medier 
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Praksisnær og desentralisert 

profesjonalisering på sosiale medier 

 

· Fra ildsjeler til ekspertansettelser 

 

· DigIt-prosjektene  (2015) 

 

· Samarbeid på tvers 

· Øke statusen til sosiale medier-arbeidet i 
departementene 

· Pilotprosjekter (vise beste praksis) 

· Standarisere uttrykket på sosiale medier 

· Veilendende  – interne arbeidsverktøy 
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Forvaltningen på sosiale medier i dag 

·   

· Konstant jobb å tilpasse seg stadig endrede 
algoritmer 

· Bruker mye ressurser på å  være «profesjonelle 
blant uprofesjonelle» 

· Ingen vits å være der halvveis 

· Økt fokus på gjennomslag og brukerdata  

· Betaler for innhold – av og til 
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Nyhetslogikk møter sosiale medier  

 

· En uformell kommunikasjon, direkte tale, «du-
forvaltning», forsøk med humor, personlige 
erfaringer, «behind the scenes» og 
personfokus. 

· Positive budskap! 

· Visualisering – gode bilder og god video helt 
nødvendig  (også omtalt som videosyken) 
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Dominerende innhold på sosiale 

medier i dag 

 

 

 

1) Folkeopplysning og forbrukerstoff 

2) Gode historier og personifisering 

3) (Betalte) målrettede kampanjer 

- Eks Asylkampanje og barnevernskampanje 
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Folkeopplysning og forbrukerstoff 
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Personifisering og statsråder (på tur) 
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Den gode personlige historien 
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Ministeren møter den gode personlige 

historien – «casekommunikasjon» 
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Målrettede kampanjer 
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Både mer og mindre kontroll over 

budskapet enn før 

 

· Forvaltningen blir selv innholdsprodusent med  tilgang til 
detaljkunnskap om gjennomslag og målgrupper  

 

· Men mister også kontroll til kommersielle tredjeparter som 
bestemmer form og spredning av innhold 

 

· Vanskelig å ha tilstrekkelig kontroll  med innlegg på 
brukerbasert  plattformer 



www.samfunnsforskning.no 

Lik og del – men hva med dialogen? 

En reell utfordring med dialog på 
sosiale medier 

 

• Unngå sensitive   
personopplysninger 

 

• Unngå støtende, krenkende 
eller truende ytringer 

 

• Og forvent ikke svar på kritiske 
innlegg eller spørsmål 
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Betale for å nå ut? 

 

· Stadig vanskeligere å nå gjennom – så hvorfor ikke 
betale for spredning? 

· Mulig å nå ny grupper ved betaling 

· Betale for budskap man  vanligvis betaler for 

· Kan være en vei som er vanskelig å snu? 

· Gråsoner for betaling 
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Forvaltningen på sosiale medier 

oppsummert 1 

 
 

 

• Forvaltningen er til stede «der folk er» 

• Sosiale medier bidrar til en direkte og uformell 
kommunikasjon 

• Gir rom for klassisk folkeopplysning på nye måter 

• Tilstedeværelse på sosiale medier oppfyller statens 
kommunikajsonsmandat: 
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Forvaltningen på sosiale medier 

oppsummert 2 

 

· Sosiale medier forsterker promotering og 
politisering 

  

· Uklare gråsoner mellom politikk og embetsverk 

· Sosiale medier gir plattformer for bygging av omdømme 

· Viderefører en mediatisering der individorientering, 
følelser og «gode» historier er sentrale nøkler. 

 

· Utfordrer prinsipper om korrekt og helhetlig informasjon -  
faglig nøytralitet og uavhengighet?  
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Forvaltningen på sosiale medier 

oppsummert 3 :  
 

 

 

Sosiale medier gi helt nye dilemma 
og utfordringer 
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Var det noe vi overså? 

 
· De dominerende plattformene tonet lenge ned 

kommersielle interesser 

· Gradvis introduksjon av applikasjoner som gir 
tilgang til  omfattende person data og målrettet 
reklame 

· 2008-9  

· Applikasjoner former hvordan vi er sosiale og hvilke 
budskap som spres 

· Vi liker  - men misliker ikke (2009)  

· Responderer med (visse) følelser og intuitive 
reaksjoner (2016) 

· Stadig endrede algoritmer 
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Ivaretas personvern og krav til arkivering og journalføring godt 
nok? 

 

Er det uproblematisk at staten selv har tilgang til – og 
nyttiggjøre seg data om «sine» brukere på sosiale medier og 
selv tar i bruk skreddersydde budskap? 

 

Er det riktig prioritering å bruke store ressurser på  å tilpasse 
seg plattformer som stadig endres og som krever konstant 
overvåking? 

 

Er staten selv åpne og tydelige nok om premissene for å 
«delta» på sosiale medier på sine sider? 
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Behov for grenseoppganger og 

retningslinjer 

 

· «Hopp ut i det» overlater mye ansvar til den enkelte 
medarbeider – men gir ikke mye rom for tvil 

· Behov for nye offentlige retningslinjer og en kritisk 
gjennomgang: 

1) knyttet til personvern og kommersialisering  

2) Knyttet til nøytralitet og korrekt informasjon 
versus promotering og omdømmebygging. 

 


