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«Hvor mange #VG-journalister trengs for å skifte lyspære? 6. En skifter, en tegner og fire 
intervjuer hverandre om hva de føler så nær pæren.»  
@Steinklev på Twitter, 14. november 2011. 

 

«Har aldri sett så mange kolleger uttrykke egne politiske meninger som igår. Er prinsippet om 
å forsøke og være nøytral dødt?#2valg #SoMe» 

@ElinsTV2no på Twitter, 10. september 2013. 

 

Ser frem til kveldens episode av Lilyhammer. Frank er nok ikke en stor tilhenger av den 
norske pappapermen:) 

Jens Stoltenberg på Facebook, 30. oktober 2013. 
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Denne avhandlingen består av tre forskningsartikler som er skrevet med formål om å trykkes i 

internasjonale eller nasjonale tidsskrifter. Artikkelen «Et glimt inn bak scenen? Partilederes 

bruk av Facebook i valgkamp» er antatt for publisering i Tidsskrift for Samfunnsforskning, 

mens artikkelen «Political news journalists in social media. Transforming political reporters 

into political pundits» er publisert i Journalism Practice. Artikkelen «Is Twitter just rehashing? 

Intermedia agenda setting in Twitter and mainstream media» blir i skrivende stund vurdert av 

et tredje tidsskrift.1 Jeg har skrevet samtlige artikler og avhandlingens introduksjon alene, og 

er selv ansvarlig for resultatene, men denne avhandlingen kunne likevel aldri blitt ferdigstilt 

uten den veiledningen og støtten jeg har mottatt fra kollegaer ved Institutt for 

samfunnsforskning og andre, gjennom de siste årene.  

Først og fremst vil jeg takke mine to veiledere, Bernt Aardal og Rune Karlsen. Jeg 

føler meg rett og slett helt utrolig heldig som har fått lov til å ha to av de aller dyktigste 

forskerne innen valg og politisk kommunikasjon som mine veiledere. Bernt Aardal har hjulpet 

meg å holde stø kurs, og har vært en streng, men rettferdig veileder. Rune Karlsen fortjener 

takk for at jeg i det hele tatt søkte meg til ISF og begynte på doktorgraden. Hans faglige 

innspill og positive væremåte har vært helt uvurderlig i disse årene. Rune har også alltid utvist 

en stor tro på meg. Det har vært veldig viktig i perioder der jeg selv har tvilt. Begge veiledere 

fortjener også en stor takk for uvurderlig hjelp i arbeidet med å revidere avhandlingen.  

Jeg vil også takke Knut Heidar som tok seg tid til å lese og kommentere 

introduksjonen i avhandlingen på vegne av Institutt for statsvitenskap. Han stilte meget godt 

forberedt og kom med flere særdeles gode innspill og kommentarer. 

Jeg har vært tilknyttet prosjektet «Social media and the new public sphere: 

Consequences for citizenship and democracy» ved ISF, og del av en faglig sterk og svært 

inspirerende prosjektgruppe. Jeg vil takke prosjektleder Bernard Enjolras og resten av 

prosjektgruppen, Rune Karlsen, Dag Wollebæk, Signe Bock Segaard og Hilde Lidén. En 

ekstra takk rettes til Kari Steen-Johnsen som har lest og kommentert flere av artikkelutkastene 

mine, og som alltid har hatt døren på gløtt og tid til en prat.  

Politikkseminarene ved ISF har vært til uvurderlig hjelp for meg i arbeidet med 

avhandlingen. Jeg vil takke alle dem som har lest artikkelutkastene jeg har presentert og stilt 

opp gang etter gang med særledes verdifulle og velfunderte kommentarer. En særlig takk går 

til Jo Saglie, Johannes Bergh, Signe Bock Segaard og Guro Ødegård. I tillegg vil jeg takke 

Ragnar Waldahl, Staffan Kumlin, Sigmund Grønmo og Rune Slagstad for fine kommentarer 
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til førsteutkastet av introduksjonen som ble presentert i vår. Jeg føler meg privilegert som har 

fått være del av et så kompetent forskningsmiljø i disse årene. 

Jeg er også svært takknemlig for å ha tilbrakt stipendiatperioden min sammen med en 

gruppe med ambisiøse og dyktige stipendiater og vitenskapelige assistenter ved ISF. Å se at 

så mange av dere har levert avhandlingene deres (og disputert) i løpet av det siste halvåret har 

vært helt utrolig inspirerende! En ekstra takk må rettes til Anne Staver som har introdusert 

meg for yin-yoga, tatt initiativ til lesing på kafe, blitt med på butikken for å kjøpe is, og 

generelt vært en veldig god støtte i innspurtperioden. Jeg vil også takke den fine gjengen med 

stipendiater som tilbrakte vårsemesteret på Berkeley i 2013.  

En stor takk må også rettes til assistentene på valgprosjektet. Ingvild Reymert tok meg 

veldig godt imot da jeg begynte på ISF for snart fire år siden. Atle Haugsgjerd har bidratt med 

både gode kommentarer til diverse artikkelutkast og veldig god teknisk hjelp med SPSS. 

Ellers vil jeg takke Maria Vetleseter Bøe som hjalp meg å komme i gang med klyngeanalysen.  

Jeg vil også takke en rekke personer som har stilt opp som respondenter eller bidratt 

på andre måter ved datainnsamlingen til artiklene i avhandlingen. Alf Endre Magnussen i 

Aftenposten og Jo Christian Oterhals i VG ga meg tilgang til avisenes arkiver, og Olav 

Hjertaker i Ultra Knowledge hjelp meg med Twitter-dataene. Lars Nehru Sand stilte velvillig 

opp til et researchintervju om journalisters bruk av sosiale medier. Jeg vil også takke 

medlemmene i Stortingets presselosje som tok seg tid til å besvare spørreskjemaet mitt i en 

stressende arbeidshverdag. Jeg utførte også flere intervjuer med kommunikasjonsansatte i de 

politiske partiene, som dessverre ikke resulterte i en artikkel i avhandlingen, men som bidro 

til veldig nyttig innsikt i prosjektets startfase. Tusen takk til Torvild Sveen, Sigbjørn Aanes, 

Hildegunn Bernsen, Katrine Gramnæs, Steinar Haugsvær, Kjartan Allmenning, Pia 

Gulbrandsen, Tone Liljeroth og Reynir Johannesson. 

Jeg vil også takke familie og venner som har hatt tro på meg og holdt ut med meg og 

mitt svingende humør i disse årene, og som også har stilt opp som et herlig fristed fra alle 

tanker om artikkelskriving og revisjoner. 

Sist, men ikke minst, vil jeg takke min fantastiske mann, Terje, som har vært en 

enestående støtte gjennom både oppturer og nedturer i denne perioden. Jeg hadde helt 

garantert ikke klart dette uten deg. Tusen takk for at du er den du er! 

 

Oslo, 18. desember 2014 

Ingrid Lønrusten Rogstad 
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Antallet medieplattformer har eksplodert i løpet av det siste tiåret. Mediesituasjonen har 

utviklet seg fra å være dominert av massemedier til et langt mer komplekst landskap der en 

kakofoni av ulike stemmer, arenaer, aktører og budskap konkurrerer om oppmerksomheten. I 

tiden etter at TV ble lansert og partiavisene etter hvert forsvant, hadde massemediene stor 

definisjonsmakt når det gjaldt å formidle kommunikasjonen mellom politiske aktører i den 

offentlige sfæren (Norris et al. 1999; Aardal, Krogstad & Narud 2004). Massemedienes 

formidling av nyheter påvirket ikke bare hvilke saker folk syntes var viktige, men også 

publikums oppfatning av hvor alvorlige ulike saker var, hvilke partier folk stemte på, og 

hvordan politikere ble vurdert (McCombs & Shaw 1978; Kahneman & Tversky 1984; Iyengar 

& Kinder 1987; Bryant & Miron 2004).  

I dag, i en situasjon med et stadig mer mangfoldig mediebilde, spør stadig flere 

imidlertid om massemedienes posisjon som premissleverandør for politisk kommunikasjon, 

har blitt svekket. Sosiale medier har gitt enkeltindivider helt nye muligheter til å bli hørt, og 

den jevne borger trenger ikke lenger å nøye seg med å være passiv leser, lytter eller seer. 

Terskelen til det offentlige rommet har blitt lavere, og antallet arenaer for kommunikasjon har 

blitt større, samtidig som flere aktører og grupper nå har fått muligheter til å påvirke den 

offentlige agendaen. I dag kan hvem som helst ved hjelp av noen tastetrykk og svært lite 

ressurser knyttet til distribusjon, ytre seg og reise diskusjoner om saker de synes er viktige, 

helt uten å måtte forholde seg til massemedienes prioriteringer (Benkler 2006). Denne nye 
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situasjonen kan legge til rette for store endringer i politisk kommunikasjon, når det gjelder 

både hvordan det blir kommunisert, hva som blir kommunisert, og hvem som deltar i den 

offentlige samtalen. 

Det er ikke bare eksplisitt medieinnhold som bidrar til offentlig meningsdannelse. 

Minst like viktig er måten individer mottar, diskuterer, forstår, viderefører, tolker og drar 

nytte av medieinnholdet på – og disse prosessene er i dag i endring ettersom sosiale medier 

blir sentrale arenaer for kommunikasjon (Dahlgren 2009). Sosiale medier er halvoffentlige, 

halvprivate rom hvor enkeltpersoner står i sentrum og skillet mellom det offentlige og det 

private ofte er utydelig (Papacharissi 2009b; 2010; Enli & Thumim 2012). I tillegg er 

kommunikasjonen i sosiale medier gjerne muntlig, uformell, patospreget og spontan 

(Marwick & boyd 2011; Krogstad 2013). Dette åpner opp for en nærere og mer personlig 

form for politisk kommunikasjon, og prosesser knyttet til individualisering og personifisering 

av politikk kan bli ytterligere forsterket ettersom sosiale medier får en stadig mer sentral rolle, 

og politikere og journalister som enkeltindivider i større grad kan legge føringer for den 

politiske kommunikasjonen. Sosiale medier kan potensielt føre til åpning av det offentlige 

rommet, både horisontalt og vertikalt: De kan legge til rette for enklere kommunikasjonsflyt 

mellom folk flest, og mellom folk flest og politiske eliter, noe som kan ha konsekvenser både 

for den offentlige samtalen om politikk, og for demokratiet.  

Slik Shanto Iyengar og Donald Kinder med boken News that matters (1987), viste at 

massemedienes formidling av nyheter i stor grad formet den politiske offentligheten, spør 

denne avhandlingen om innhold på Facebook og Twitter kan gjøre det samme: Do tweets 

matter? Hva betyr det for eksempel i et større politisk bilde når Jens Stoltenberg skriver på 

Facebook at han gleder seg til kveldens episode av TV-serien Lilyhammer? Hva tenker 

politiske journalister som er opplært til å være politisk nøytrale og holde profesjonell distanse 

til både kilder og publikum om å dele personlige meldinger i sosiale medier? På hvilken måte 

forholder gamle og nye medieplattformer seg til hverandre, bringer nye medieplattformer nye 

stemmer og nytt innhold inn i offentligheten? Og har det noe å si dersom det oppstår en storm 

av kritikk mot tradisjonelle massemedier på for eksempel Twitter? Dette er spørsmål som 

forsøkes besvart i denne avhandlingen. 

Avhandlingens overgripende tema er hvordan sosiale medier påvirker politisk 

kommunikasjon. Dette undersøkes konkret gjennom å studere spesielt tre momenter ved den 

politiske kommunikasjonen som finner sted i sosiale medier: normer som ligger til grunn for 

kommunikasjonen; innholdet i kommunikasjonen; og de stemmene som slipper til. 

Avhandlingens overordnede problemstilling blir dermed: I hvilken grad og på hvilken måte 
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endrer sosiale medier normer, innhold og stemmer i politisk kommunikasjon? Avhandlingen 

består av tre empiriske delstudier som tar for seg hver sin underproblemstilling. Disse bidrar 

både sammen og hver for seg, til å svare på avhandlingens hovedproblemstilling. 

Avhandlingens første delproblemstilling knytter seg spesielt til normer og innhold i 

politisk kommunikasjon og omhandler spørsmål knyttet til personifisering i politikeres 

valgkampkommunikasjon. I sosiale medier kan politikere kommunisere direkte med velgere 

uten massemedier som filter imellom, og de har dermed fått større frihet til å forme både 

politiske budskap og egen image. Spørsmålet er hvordan norske politikere benytter denne 

nyvunne friheten og om sosiale medier er en plattform for personifisert politikk. Den andre 

delproblemstillingen handler først og fremst om tradisjonelle journalistiske normer og spør 

hvordan et medielandskap med sosiale medier potensielt kan utfordre disse. I sosiale medier 

er det vanlig å meddele både hverdagslige betraktinger og politiske meninger, og spørsmålet 

er derfor om politiske journalisters bruk av sosiale medier går på akkord med idealer knyttet 

til profesjonell distanse og nøytralitet som tradisjonelt har stått sterkt innen politisk 

journalistikk i Norge. Den tredje delproblemstillingen tar for seg spørsmål knyttet til 

påvirkning på tvers av gamle og nye medieplattformer. Forskningsspørsmålet som stilles er 

hvorvidt Twitter hovedsakelig lager oppkok på, og reproduserer, innhold fra massemediene, 

eller om denne nye medieplattformen faktisk fungerer som en plattform for alternativt 

nyhetsinnhold og alternative stemmer. 

 I dette introduksjonskapittelet vil litteratur og teori som er relevant for avhandlingens 

problemstillinger bli presentert og drøftet. Hovedtemaet i avhandlingen er, som sagt, hvordan 

sosiale medier påvirker politisk kommunikasjon. Men hva slags medier inngår i definisjonen 

av sosiale medier? Og hva slags kommunikasjon inngår i politisk kommunikasjon? Disse 

spørsmålene vil bli besvart først. 

 

Sosiale medier er et vidt begrep som omfatter alt fra sosiale nettverkssider til blogger, 

videoblogger, wikier (hypertekstsamlinger) og spillkonsoller, men fellesnevneren er at 

internett eller nettbasert teknologi blir benyttet for å skape interaksjon mellom mennesker, i 

tillegg til at brukerne legger premissene for innholdet, i motsetning til en overordnet redaktør 

(Hargittai & Litt 2010; Kaplan & Haenlein 2010). Interaksjon mellom mennesker via sosiale 

medier blir en stadig mer sentral del av aktiviteten på internett, og denne bruksmåten har fått 
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betegnelsen Web 2.0, som et uttrykk for hvordan nettet har endret karakter fra de første 

nettløsningene som var basert på «gammeldags» enveispublisering (Web 1.0), til 

nettverksbaserte løsninger basert på deltakelse og deling (O'Reilly 2007). Web 2.0 handler om 

å kommentere innhold og å laste opp eget innhold. Brukeropplevelsen er ikke lenger prisgitt 

en webdesigner, fordi hver eneste nettbruker nå kan skape og utvikle nettinnholdet (Jackson 

& Lilleker 2009).  

Et viktig trekk ved sosiale medier er at de blander teknologier, og dette gjør dem 

vanskeligere å klassifisere enn tradisjonelle massemedier. Sosiale medier blander digitale 

medier (video, lyd, tekster, nett, TV) og informasjonsteknologi (datamaskin, telefon, internett), 

noe som skaper en form for mediekonvergens. I tillegg visker denne typen medier ut skillet 

mellom medieprodusenter og medieforbrukere fordi de gir brukerne tekniske muligheter til å 

blande og omdanne medieinnhold (Enjolras, Karlsen, Steen-Johnsen & Wollebæk 2013). I 

dagligtale benyttes uttrykket sosiale medier som oftest synonymt med sosiale nettverkssider, 

og også i denne avhandlingen refereres det til slike når begrepet sosiale medier benyttes. boyd 

og Ellison (2007, s. 211) definerer sosiale nettverkssider som: 

… web-based services that allow individuals to construct a public or semi-public profile 

within a bounded system, articulate a list of other users with whom they share a connection, 

and view and traverse their list of connections and those made by others within the system.  

 

En måte å oppfatte sosiale nettverkssider, eller sosiale medier, på er ifølge Enjolras og 

kolleger (2013, s. 23) å forstå dem som et sett av «innebygde handlingsmuligheter» – det 

vanskelig oversettbare begrepet affordances. Tre slike typer handlingsmuligheter er profiler, 

vennelister og kommunikasjonsverktøy. En profil er det rommet som brukeren setter opp for 

seg selv, vennelister viser brukernes nettverk og publikum, og kommunikasjonsverktøy er 

muligheten til å skrive noe på noens profil, å legge ut tekst, bilder og videoer eller å linke til 

sider. I tillegg er det ofte i sosiale medier mulig selv å bestemme hvor åpen kommunikasjonen 

skal være. Når det gjelder både profiler og kommunikasjonsverktøy, tilbys gjerne valg 

mellom en offentlig, en halvoffentlig og en privat løsning, samt en kombinasjon av ulike 

kommunikasjonsformer fra én-til-én til flere-til-flere.  

Den aller første sosiale nettverkssiden som tilfredsstilte definisjonen ovenfor het 

SixDegrees.com og ble lansert så tidlig som i 1997, men det var ikke før et stykke ut på 2000-

tallet at den allmenne interessen for sosiale medier virkelig skjøt fart. I dag er imidlertid 

sosiale medier en integrert del av hverdagen til milliarder av mennesker verden over, og det 
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finnes hundrevis av nettverk med ulike utforminger som tar utgangspunkt i et utall temaer og 

interesseområder (boyd & Ellison 2007). To av de største og mest dominerende sosiale 

mediene i dag er Facebook og Twitter, som ifølge egne tall har henholdsvis 1,189 milliarder 

og 230 millioner aktive brukere verden over (Metronet 2013). Facebook og Twitter blir også 

av mange benyttet som arenaer for politiske diskusjoner mens andre sosiale nettverkssider 

primært blir brukt til underholdning og studiene i denne avhandlingen tar derfor utgangspunkt 

i disse nettverkssidene (Enjolras et al. 2013). 

Facebook blir av mange ansett som selve symbolet på et sosialt nettverk. Tjenesten 

startet som et lukket forum for universitetsstudenter ved Harvard i 2004, men har siden 2006 

vært åpent for hvem som helst. Facebook ble opprinnelig lansert som et verktøy for å holde 

kontakt med venner, men brukes i dag også i større utstrekning av private firmaer, frivillige 

organisasjoner og offentlige myndigheter (Enjolras et al. 2013). Facebook-brukere kan selv 

avgjøre hvor mye personlig informasjon som skal være offentlig tilgjengelig, men ulikt en del 

andre sosiale nettverk er det ikke mulig å ha en fullstendig åpen profil (boyd & Ellison 2007).  

Twitter ble startet i San Francisco i 2006 og er en såkalt mikrobloggingstjeneste som 

kombinerer elementer fra blogging og SMS. Tjenesten gir brukerne mulighet til å publisere 

ytringer, såkalte tweets, på maks 140 tegn, noe som har gjort den til en møteplass for korte og 

velformulerte beskjeder. På Twitter er ikke forholdet mellom to brukere nødvendigvis 

gjensidig, og man trenger ikke å bli godkjent som «venn» av andre. Her kan du følge hvem du 

vil, og hvem som helst kan følge deg (Arceneaux & Weiss 2010; Kwak et al. 2010). Alle 

Twitter-profiler er i utgangspunktet åpne for hvem som helst, også personer som ikke selv har 

en Twitter-profil, og en tweet har dermed et potensielt langt større publikum enn det antallet 

følgere av den aktuelle profilen kan tilsi (Marwick & boyd 2010).  

På Twitter finnes det også innebygde handlingsmuligheter som bidrar til å spre 

innhold ytterligere, for eksempel såkalte hashtager, som innebærer at Twitter-brukere kobler 

nøkkelord med et #-tegn. Dette gjør det mulig å merke eller søke etter spesifikke 

samtaletråder eller temaer (Wohn & Na 2011). To populære (norske) hashtager Twitter i 

september 2014, var for eksempel #Oslo2022 og #nrkdebatt. En annen Twitter-praksis er 

«retweeting», eller retvitring, som innebærer at brukere velger å publisere andres tweets på 

nytt til sine følgere (boyd, Golder & Lotan 2010). 

 

Internett og sosiale medier har i løpet av de siste årene skapt helt nye muligheter for 

nettverkskommunikasjon og det er ingen politiske aktører, verken myndigheter, 
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organisasjoner, politiske bevegelser eller enkeltindivider noe sted i verden, uberørt av 

(Semetko & Scammell 2012). Denne utviklingen har gjort det mer komplisert å definere hva 

som inngår i «politisk kommunikasjon», og hva som ikke gjør det, og det finnes mange ulike 

syn på hvordan begrepet skal defineres. I det nye medielandskapet som har oppstått, er 

dermed spørsmål om politisk kommunikasjon blitt mer komplekse, men også viktigere og mer 

sentrale, enn noen gang. I dette avsnittet vil ulike definisjoner bli drøftet før en endelig 

konklusjon om hva som legges i begrepet i denne avhandlingen, trekkes. 

 Redaktørene bak The Sage Handbook of Political Communication (2012), Holli 

Semetko og Margaret Scammell, understreker i bokens innledningskapittel at politisk 

kommunikasjon er et svært bredt felt og et felt som blir stadig bredere ettersom forskningen 

har utviklet seg fra hovedsakelig å dreie seg om massemediert kommunikasjon, til i økende 

grad å konsentrere seg om «vanlige folk» og deres rolle som konsumenter og produsenter av 

medieinnhold. De påpeker at politisk kommunikasjonsforskning retter oppmerksomheten mot 

et stadig større spekter av aktører. Denne typen forskning omfattet i utgangspunktet politikere, 

politiske partier og myndigheter, men omhandler i dag også andre statlige og ikke-statlige 

aktører, fra kunstnere og kulturprodusenter til ulike interesseorganisasjoner. Semetko og 

Scammell er også opptatt av å understreke at medieinnhold som først og fremst er laget for å 

underholde, også kan utgjøre sentral politisk kommunikasjon i dag, og vier håndbokens første 

kapittel til underholdningsmedier og politisk engasjement (Carpini 2012).  

Brian McNair fokuserer på strategisk kommunikasjon når han definerer politisk 

kommunikasjon. I boken An Introduction to Political Communication (2011) definerer han 

politisk kommunikasjon som «målbevisst kommunikasjon om politikk» mellom ulike aktører, 

hvilket inkluderer: 1) kommunikasjon som er initiert av politikere og andre politiske aktører 

med hensikt om å oppnå politiske mål; 2) kommunikasjon som er rettet mot disse aktørene av 

ikke-politikere, som velgere, politiske kommentatorer eller aksjonister; og 3) kommunikasjon 

om disse aktørene, i nyheter, kommentarer, lederartikler og andre former for mediediskurs om 

politikk. Videre understreker McNair at definisjonen hans inkluderer alle former for politisk 

diskurs, og dermed også visuell kommunikasjon som logodesign, fremtoning, bekledning og 

hårfrisyrer, altså alle de elementer av kommunikasjon som kan sies å utgjøre en politisk image 

eller en politisk identitet. 

Frank Esser og Barbara Pfetsch understreker i boken Comparing Political 

Communication – Theories, Cases and Challenges (2004, s. 4–6) at politisk kommunikasjon 

kan innebære svært ulike ting i ulike geografiske, kulturelle og språklige kontekster. De 

påpeker for eksempel at den politiske kommunikasjonen som finner sted i såkalte nye 
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demokratier og i «gamle», vestlige demokratier nødvendigvis vil avvike mye fra hverandre. I 

de nye demokratiene vil den politiske kommunikasjonen i stor grad handle om å konsolidere 

det politiske systemet og å befeste politiske normer, mens dette naturlig nok ikke er tilfellet i 

allerede konsoliderte demokratier.  

Videre påpeker Esser og Pfetsch at USA, som er et land der medialiseringen av 

politikken er svært omfattende, gjerne blir benyttet som referanse i studier av politisk 

kommunikasjon i vestlige land, med en underliggende oppfatning om at kommunikasjonen i 

andre vestlige land «amerikaniseres» og altså beveger seg i retning av den amerikanske 

modellen. Esser og Pfetsch er usikre på om den amerikanske modellen faktisk utgjør et 

velegnet utgangspunkt for studier av utviklingstrekk i vestlig politisk kommunikasjon, 

nettopp på grunn av kulturelle og nasjonale forskjeller. Det amerikanske mediesystemet er i 

langt større grad preget av kommersialisering og har ikke tradisjoner for statlig kringkasting 

slik de fleste europeiske land har, for eksempel.  

Jesper Strömbäck, Mark Ørsten og Toril Aalberg definerer politisk kommunikasjon 

med utgangspunkt i et politisk kommunikasjonssystem i boken Communicating politics – 

Political communication in the Nordic countries (2008). De refererer til Blumler og Gurevich’ 

(1995, s. 5) definisjon av et politisk kommunikasjonssystem som innebefatter følgende: 

politiske institusjoners kommunikasjon; medieinstitusjoners dekning av politikk; publikums 

orientering mot politisk kommunikasjon; og kommunikasjonsaspekter ved politisk kultur, og 

definerer i forlengelsen av dette, politisk kommunikasjon som: et kontinuerlig forhold mellom 

politiske institusjoner og aktører, medieinstitusjoner og medieaktører, og borgere, velgere og 

medieforbrukere (Strömbäck, Ørsten & Aalberg 2008, s. 11).  

I denne avhandlingen studeres først og fremst politisk kommunikasjon i sosiale medier. 

Dermed er det viktig å ta høyde for at kommunikasjon i denne typen medier kan skille seg fra 

politisk kommunikasjon i andre medieplattformer på flere sentrale områder. Et sentralt poeng 

i sosiale medier for eksempel at kommunikasjonen gjerne er uformell, personlig, ad hoc og 

skjer hurtig (Papacharissi 2009a; 2009b; 2010; Hermida 2010), i tillegg til at underholdning 

og tidsfordriv er viktige motivasjonsfaktorer ved bruk av sosiale medier (Enjolras et al. 2013, 

s. 48–50). Den kommunikasjonen som foregår i sosiale medier er altså ikke nødvendigvis så 

gjennomtenkt, og i så måte er ikke McNairs (2011) definisjon, som bare inkluderer «strategisk 

kommunikasjon», helt dekkende. Imidlertid er McNairs vektlegging av visuell 

kommunikasjon et nyttig utgangspunkt når man studerer kommunikasjon i sosiale medier, da 

selvpresentasjon og visuell historiefortelling er andre sentrale elementer ved kommunikasjon i 
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denne typen medier (Zhao, Grasmuck & Martin 2008; Marwick & boyd 2011; Krogstad 

2013). 

Denne avhandlingen ønsker å si noe om både normer, innhold og stemmer i politisk 

kommunikasjon, og tar for seg kommunikasjon som foregår både mellom, og om, politiske 

aktører, medieaktører og medieforbrukere. Dermed er det hensiktsmessig å ta utgangspunkt i 

en bred definisjon av politisk kommunikasjon og vi tar derfor, i likhet med Strömbäck, Ørsten 

og Aalberg, utgangspunkt i et politisk kommunikasjonssystem. Politisk kommunikasjon 

defineres altså som: politiske institusjoners kommunikasjon, medieinstitusjoners dekning av 

politikk, publikums orientering mot politisk kommunikasjon og kommunikasjonsaspekter ved 

politisk kultur. Denne definisjonen omfatter både strategisk og ikke-strategisk 

kommunikasjon, så vel som verbal og visuell kommunikasjon, og den innebefatter 

kommunikasjon som foregår vertikalt, altså mellom borgere og politikere/myndigheter, og 

horisontalt, altså mellom borgere.  

Når det gjelder geografiske og kulturelle forskjeller, forsøker denne avhandlingen først 

og fremst å si noe om Norge, og i andre rekke potensielt noe om vestlige, «gamle», 

demokratier. Analysene i avhandlingen bygger derfor på et hybridiseringsperspektiv der man 

fokuserer på den måten et lands eksisterende praksiser og institusjoner påvirker 

implementeringen av ny medieteknologi og trender i politisk kommunikasjon (Plasser & 

Plasser 2000). Vi kommer tilbake til den norske casen og avhandlingens 

generaliseringspotensial senere. 

 

Tradisjonelt sett har verken kommunikasjon eller medier spilt en stor rolle i debatten om 

hvilke kriterier et regime må oppfylle for å kunne kalles et demokrati. Joseph Schumpeter 

(1943) fremmer for eksempel en rendyrket form for indirekte demokrati som sitt ideal, der 

politiske eliter konkurrerer om makten via folkets stemmer, mens Robert Dahl (1971), på sin 

side, argumenterer for at to forhold må være oppfylt for at et regime skal kunne kalles et 

demokrati.2 For det første må borgerne være sikret retten og muligheten til å delta i styringen 

av samfunnet hvis de ønsker (inclusiveness), og for det andre må det være konkurranse om 

lederposisjonene gjennom valg (competetiveness).  

Ifølge Dahl (1971, s. 20) inngår en rekke liberale friheter i definisjonene av 

inclusiveness og competetiveness, og disse må altså være til stede. Befolkningen må ha rett til 
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å delta i hemmelige valg der reelle kandidater stiller mot hverandre, og der den tapende parten 

trekker seg tilbake og overlater makten til valgets vinnere. Innbyggerne må også ha mulighet 

til å opponere mot myndighetene, det må være mulig å danne politiske organisasjoner, folk 

må kunne uttale seg om politiske saker uten frykt for represalier, og man må ha muligheter til 

å lese og høre alternative synspunkter og standpunkter.  

I nyere tid har mange har tatt til orde for at det er meningsløst å si noe om hvordan 

demokrati fungerer uten samtidig å si noe om offentlig kommunikasjon og medier. Bennett og 

Entman (2001) hevder at man må studere hvem som har tilgang til å kommunisere sine 

verdier og preferanser til offentligheten for å kunne si noe om likhet og distribusjon av makt i 

et demokratisk samfunn, og blant forskere som befatter seg med regimer som nettopp har blitt 

demokratiske, er tilstedeværelse av frie og uavhengige medier helt essensielt (LaMay 2004). 

En fri og uavhengig presse er også helt sentralt når organisasjoner som Transparency 

International (2013) og Freedom House (2014) vurderer hvor demokratiske eller korrupte 

ulike regimer er. Medieforskere i land hvor demokratiske tradisjoner står sterkt, er imidlertid 

også skjønt enige om at demokrati og medier er tett sammenknyttet. Strömbäck, Ørsten og 

Aalberg (2008) slår fast at teori om politiske fenomener eller demokrati som ikke inkluderer 

medier, er halvt blinde, og vice versa. Strömbäck (2005) hevder at demokratiteori som ikke 

inkluderer medier er ufullstendige og per definisjon, urealistiske.  

Hvordan vi evaluerer mediers innvirkning eller rolle i samfunnet, avhenger i stor grad 

av det synet på demokrati som legges til grunn (Strömbäck 2008, s. 230). Tre ulike syn på 

demokrati har dominert demokratidebatten: konkurransedemokrati, deltakerdemokrati og 

deliberativt demokrati. I det følgende skal vi diskutere hvilke implikasjoner et medielandskap 

der sosiale medier inngår kan ha, sett i lys av disse tre demokratisynene.  

 

De ulike demokratiperspektivene skiller seg fra hverandre i synet på både normer, innhold og 

stemmer i offentlig ordskifte. Sentrale forskjeller er for eksempel synet på hvordan politisk 

deltakelse bør foregå, hva som hører hjemme i offentlig debatt og hvilke stemmer som skal 

slippe til.  

Innenfor et konkurransedemokratisk syn inntas en minimalistisk holdning til 

demokrati (Schumpeter 1943). Her ansees frie, regelmessige og rettferdige valg der 

elitegrupper konkurrerer om makten, som en tilstrekkelig forutsetning for demokrati. 

Imidlertid er de fleste demokratiteoretikere enige om at frie valg er en nødvendig, men ikke 
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nødvendigvis tilstrekkelig, betingelse for et demokratisk politisk system (Beetham 1999; 

Aardal 1997; 2002; Ringen 2008). Definerer man demokrati ut fra et deltakerperspektiv, ser 

man også på den enkelte samfunnsborgers muligheter for å engasjere og involvere seg i 

politiske prosesser utover det å putte en stemme i en stemmeurne som en nødvendig 

forutsetning for demokrati. Demokratisk deltakelse ansees her å ha en verdi i seg selv, i form 

at engasjement bidrar til kunnskap, innsikt, samfunnsansvar og selvaktelse, i tillegg til at folk 

rett og slett bør ha mulighet til å være med på å ta beslutninger som angår dem (Pateman 1970; 

Rasch 2000; Aardal 2002; Karlsen 2010a).  

Det tredje perspektivet tar utgangspunkt i et deliberativt demokratisyn. Her er ideen 

om at innbyggerne diskuterer og forhandler seg frem til beslutninger helt grunnleggende. 

Dette er et demokratisyn med lange tradisjoner. Abbé Sieyès, som var en av de fremste 

politiske teoritenkerne i tiden etter den franske revolusjonen, uttalte for eksempel dette da det 

nye franske parlamentet trådte sammen:  

It is not a question of democratic election, but of proposing, listening, concerting, changing 

one’s opinion, in order to form in common a common will (Sieyès sitert i Elster 1998, s. 3).  

 

I nyere tid har Jürgen Habermas vært en svært sentral representant for et deliberativt 

demokratisyn. Ifølge ham er en velfungerende offentlig sfære en forutsetning for et 

velfungerende deliberativt demokrati:  

[The public sphere is] a realm of our social life, in which something approaching public 

opinion can be formed. (…) Citizens behave as a public body when they confer in an 

unrestricted fashion – that is, with the guarantee of freedom of assembly and association and 

the freedom to express and publish their opinions – about matters of general interest 

(Habermas 1974, s. 49).  

 

En velfungerende offentlighet er en forutsetning innenfor ethvert demokratisyn. Både 

politiske kampanjer, politisk deltakelse og dannelsen av folkemeningen finner jo sted i den 

offentlige sfæren. Dahlgren (2005) skiller mellom tre grunnleggende dimensjoner ved den 

offentlige sfæren: Den strukturelle dimensjonen har med formelle institusjonelle trekk å gjøre, 

slik som et samfunns politiske institusjoner og de juridiske rammeverk som definerer friheter 

og begrensninger av kommunikasjon. Den representative dimensjonen refererer til konkret 
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medieinnhold og egenskaper ved medieinnhold, som hvor nøyaktig eller fullstendig en 

fremstilling av en sak er, bredden av ulike syn som får plass, hvem som setter dagsorden, 

måten saker blir tatt opp på, etc. Den tredje og siste dimensjonen har med interaksjon å gjøre, 

og refererer til to forhold: borgeres møter med medier, i form av hvordan medieinnholdet blir 

forstått, tolket og brukt videre, og offentlig interaksjon mellom borgere.  

Sosiale medier legger til rette for nye former for offentlig kommunikasjon, og man kan 

derfor tenke seg en rekke implikasjoner i lys av Dahlgrens tre dimensjoner. Når det gjelder 

den strukturelle dimensjonen bidrar for eksempel internett generelt og sosiale medier spesielt, 

til å utvide det landskapet av medieorganisasjoner som finnes i samfunnet. Dermed bidrar de 

indirekte til å svekke myndighetenes kontroll med dette medielandskapet og legger kanskje 

også til rette for nytt innhold i offentlig kommunikasjon. Innenfor den representative 

dimensjonen kan sosiale medier bidra til å gi et bredere utvalg av stemmer, perspektiver og 

normer i offentligheten, og når det gjelder den tredje dimensjonen, interaksjon, kan sosiale 

medier legge til rette for lettere tilgang til, spredning av og diskusjon rundt medieinnhold. 

Men hvilken betydning kan sosiale medier ha, helt konkret, innenfor de ulike synene 

på demokrati? Innenfor et konkurransedemokratiperspektiv kan sosiale medier være nyttige 

informasjons- og mobiliseringskanaler for de politiske elitene som konkurrerer om makten og 

for borgere som skal bestemme seg for hvem de skal stemme på. Når det gjelder 

deltakerdemokrati kan sosiale medier være velegnede plattformer for både aksjoner og 

folkelig mobilisering. Synet på ukonvensjonell politisk deltakelse fikk seg et teoretisk 

oppsving på 1960- og 70-tallet (se for eksempel Bachrach 1967; Pateman 1970). I forbindelse 

med studentaksjonene som fant sted flere steder i Europa utviklet det seg en særlig stor tro på 

ukonvensjonell politisk deltakelse. Flere tok til orde for at opprop, demonstrasjoner og 

aksjoner kunne mobilisere en større del av befolkningen og etter hvert svekke konvensjonelle 

former for politisk deltakelse som valg, partimedlemskap etc. (se for eksempel Hildebrandt & 

Dalton 1987; Barnes et al. 1979).  

Spådommene fra 1970-tallet slo imidlertid bare delvis til. Riktignok har 

valgdeltakelsen sunket og antall partimedlemskap gått ned, samtidig som andelen mennesker 

som deltar i direkteaksjoner har økt i løpet av de siste årene. Men de personene som benytter 

de ukonvensjonelle kanalene er i stor grad de samme som benytter de konvensjonelle 

kanalene, og de nye mobiliseringsverktøyene har i så måte ikke bidratt med noe nytt, men 

snarere utvidet det politiske repertoaret til en begrenset gruppe mennesker (Kaase 1989; 

Berglund & Aardal 2007). Man kan tenke seg at også sosiale medier først og fremst vil 

komme en allerede svært engasjert del av befolkningen til gode. Slik sett kan altså sosiale 
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mediers bidrag til å løfte nye stemmer eller nytt innhold inn i den offentlige debatten, vise seg 

å være begrenset. 

Hvilke implikasjoner sosiale medier kan ha ut fra et deliberativt demokratisyn 

avhenger av den definisjonen av deliberasjon som legges til grunn. Habermas (1974) definerer 

deliberasjon som offentlig samtale der fellesgoder og felles forståelse, og i siste instans 

beslutningstaking, er underliggende mål. Den største verdien ved ordskiftet i den offentlige 

sfæren er likevel, ifølge Habermas, at det legges til rette for uhemmet og mangfoldig 

diskusjon, men det er også svært sentralt at konsensus og beslutninger er siktemålet, selv om 

dette ikke alltid vil bli resultatet.  

Zizi Papacharissi (2009b, s. 231–236) argumenterer for at den kommunikasjonen som 

finner sted på internett og i sosiale medier, ikke tilfredsstiller den habermasianske 

definisjonen av deliberasjon. For det første fordi ytringer på internett har en selvsentrert natur 

der fellesgoder og enighet langt fra alltid er målsetningen, og for det andre fordi kommersielle 

krefter har så stor innflytelse på internett at det fungerer mer som et shoppingsenter eller en 

fornøyelsespark, enn som arena for deliberasjon. Ifølge Papachirissi bunner nettytringer ofte i 

et ønske om å uttrykke misnøye, snarere enn et ønske om å bidra til offentlig deliberasjon, og 

slik sett utgjør ikke nettdiskurs noe mer enn en ansamling selvsentrerte og ukoordinerte 

ytringer. Dermed blir nettaktørenes bidrag til den offentlige sfæren svært begrenset, og 

internett kan altså ikke sies å utgjøre en del av den offentlige sfæren dersom man legger 

habermasianske kriterier til grunn. Papacharissi gjør imidlertid et poeng ut av å skille mellom 

offentlig rom og offentlig sfære, og slår fast at internettytringer foregår i det offentlige rom. 

Dermed kan nettdebatt, ifølge Papacharissi, sies å styrke demokratiet i et deltakerperspektiv, 

men altså ikke nødvendigvis i et deliberativt perspektiv. 

 Andre vil imidlertid hevde at ytringer på internett faktisk kan defineres som 

deliberasjon, selv når Habermas’ definisjon legges til grunn. Dagens medielandskap er 

mangefasettert og hybridisert og ulike politiske aktører, som politikere, aktivister og 

samfunnsdebattanter, benytter i stor grad blogger og sosiale medier til å debattere politikk og 

samfunnsforhold. I tillegg er det ikke vanntette skott mellom «gamle» og «nye» 

medieplattformer og internettinnhold blir ofte plukket opp og videreformidlet i tradisjonelle 

medieplattformer. Man kan dermed argumentere for at offentlig ordskifte og dannelse av 

folkemening, samt diskusjon og tolkning av medieinnhold i dag, kanskje i like stor grad 

foregår på blogger og i sosiale medier som på store folkemøter og i tradisjonelle medier. Her 

er skillet mellom web 1.0 og 2.0 sentralt. De første internettløsningene som kun tillot 
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enveispublisering, fungerte kun som kanaler for informasjon, mens de interaktive web 2.0-

løsningene legger til rette for både diskusjon og deliberasjon (O’Reilly 2007). 

Mange har også tatt til orde for at Habermas’ definisjon av den offentlige sfæren er for 

streng og at den baserer seg på et romantisert bilde av den borgerlige offentlige sfæren som 

oppstod i Europa på 1700- og 1800-tallet (Strömbäck 2008; Dørum 2013). Negt og Kluge 

(1993) mener for eksempel at Habermas overser arbeiderklassens offentlighet, og at han ikke 

tar i betraktning at det oppstod flere konkurrerende offentligheter som var i konflikt med 

hverandre. 

 

Ny medieteknologi har opp igjennom historien bidratt til store endringer i medielandskapet og 

i samfunnet, noe som har skjedd i samspill med utvikling knyttet til normer, innhold og 

stemmer i politisk kommunikasjon. Vi skal nå se nærmere på de konsekvensene for politisk 

kommunikasjon som ny medieteknologi har skapt. En slik gjennomgang bidrar også til å sette 

dagens situasjon med web og sosiale medier i et historisk perspektiv. 

 

Ny medieteknologi har gjennom historien hatt stor innvirkning på samfunnet og menneskers 

muligheter til å få informasjon om, og å delta i dannelsen av, offentlig opinion. Fra 1850-tallet, 

da rotasjonspressen ble oppfunnet, kunne man for eksempel produsere aviser i store opplag til 

en lav pris, og mot slutten av 1800-tallet, da filmen kom, ble det også mulig å nå de delene av 

befolkningen som ikke kunne lese (McQuail 1994; Schwebs & Østbye 1999). Massemediene 

hadde sett dagens lys og folk flest kunne nå få tilgang til både kunnskap og informasjon.  

Et forskningsprosjekt ledet av Paul Lazarsfeld i Erie County i Michigan som ble 

gjennomført i forbindelse med presidentvalget i USA i 1940, stod for et viktig gjennombrudd 

i kunnskapen om massemedienes innvirkning på samfunnet. Lazarfeldt og hans kolleger 

avdekket at folk ikke nødvendigvis tok til seg kunnskap eller standpunkter direkte fra 

massemediene, men at innhold fra massemediene like gjerne ble videreformidlet via andre. 

Medieinnhold ble først oppfattet av folk som var over gjennomsnittet kunnskapsrike og 

interessert i politikk, såkalte opinionsledere, og så spredt videre til andre – den såkalte 

tostegshypotesen (Lazarsfeld, Berelson & Gaudet 1944).  
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 I etterkrigstiden revolusjonerte TV medielandskapet og den offentlige sfæren, både i 

Norge og resten av vesten. I starten fremstod det nye mediet riktignok som en passiv kanal der 

de politiske partiene i stor grad la premissene for det politiske medieinnholdet (Bjørklund 

1991; Farrell & Webb 2000; Thorbjørnsrud 2008), men fra begynnelsen av 1970-tallet 

fremstod TV som en uavhengig og stadig mektigere aktør som hadde stor gjennomslagskraft 

og som selv var med på å sette dagsorden (Semetko 1996; Blumler & Kavanagh 1999; 

Esaiasson & Håkansson 2002; Allern 2004). Dette gjaldt også radio, og etter hvert avisene 

som frigjorde seg fra partiene og ble profesjonaliserte (Raaum 1999; Bastiansen 2006). 

McCombs og Shaw (1972) hevder i sin klassiske dagsordenhypotese at massemedienes 

prioritering og fremstilling av saker har stor effekt på publikums dagsorden, og at selv om 

publikum ikke nødvendigvis lærer hva de skal mene, så er massemediene i stor grad med på å 

avgjøre hvilke saker publikum skal mene noe om (Dearing & Rogers 1996; Waldahl 1999).  

 

Etter at avisene ble partipolitisk uavhengige og TV ble allemannseie, begynte massemediene i 

stadig større grad å legge premissene for politisk kommunikasjon og man snakker om at det 

har skjedd en medialisering av politikken. Asp definerer medialisering som: 

…a process of change wherein individuals and institutions adapt to a changing media 

environment. Hence, media as constraints on action is a most salient cornerstone in 

mediatization theory (Asp 2014, s. 256).  

 

Medialisering av politikk handler altså om at det politiske systemet i stor grad påvirkes og 

tilpasser seg massemedienes krav.  

I den norske maktutredningen fra 1982 beskriver Gudmund Hernes (1983) hvordan 

politikere og medier er i et gjensidig avhengighetsforhold til hverandre. Massemediene er en 

oppmerksomhetsressurs, mens politikere er en informasjonsressurs, og massemediene vil ha 

informasjon som de kan formidle til sitt publikum, mens politikerne vil ha oppmerksomhet 

slik at de kan nå ut til sitt publikum. Det som bestemmer maktforholdet dem imellom er i 

hvilken utstrekning den ene er interessert i den andres ressurs. Altså, i hvilken utstrekning 

mediene har kontroll over oppmerksomheten, og i hvilken utstrekning politikerne har 

interesse av denne oppmerksomheten. Og motsatt: I hvilken utstrekning politikerne har 

tilgang til eller kontroll over informasjon, og i hvilken utstrekning medieaktørene er 

interessert i denne informasjonen. 



24 
 

Asp (1986, s. 357-363) forklarer medialiseringen av politikken med at maktforholdet 

mellom medier og politikere har blitt skjevt siden politikerne har blitt stadig mer avhengige av 

massemediene. Asp peker på tre faktorer som har bidratt til denne maktforskyvningen: 1) For 

det første har mindre trofaste velgere og fremveksten av TV som det suverent viktigste mediet 

gjort massemediene mektigere og skapt økt konkurranse om oppmerksomheten mellom 

politiske aktører; 2) For det andre har politikken blitt profesjonalisert og journalistene har blitt 

partipolitisk uavhengige; 3) For det tredje er det i samfunnet blitt en utbredt oppfatning om at 

massemediene har påvirkningskraft over publikum. 

Hernes beskriver i det klassiske essayet Det mediavridde samfunn (1978) hvordan 

medialiseringen har førts til at både massemedier og politikere prøver å fange publikums 

oppmerksomhet gjennom ulike medievridningsteknikker, slik at politikken tilspisses, 

forenkles, polariseres, intensiveres og konkretiseres. I et senere arbeid la Hernes (1984) til en 

sjette medievridningsteknikk, personifisering, som beskriver hvordan mediene vinkler saker 

ut fra personer og skaper «karakterdramaer» der hovedaktørenes handlinger springer ut fra 

deres personlighet, deres interesser og følelser, deres idealer og deres frykt (Hernes 1984, s. 

49). Personifisering innebærer at politikere som personer står i fokus, fremfor det de, eller 

partiet de representerer, står for. I mediedekningen av politikk har mediene i stadig større grad 

rettet oppmerksomheten mot politikeres personlighet og privatliv. Imidlertid har de politiske 

partiene også selv tilpasset seg medienes personifiseringskrav ved at de i økende grad fronter 

kjente og sentrale politikere når det politiske budskapet skal formidles (Esaiasson 1985; 

Karlsen & Narud 2004; Zoonen 2005; Jamtøy & Hagen 2007; Moen 2007). I politisk 

kommunikasjon i sosiale medier er personifisering gjerne et sentralt element. Dette kommer 

vi tilbake til senere.  

Asp (1986, s. 361) karakteriserer medialiseringsutviklingen som en spiral der 

journalister og politikere deltar i en eskalerende stillingskrig om adgangen til publikum og 

stadig utvikler nye våpen og mottiltak for å sikre seg kontroll. Ettersom pressen får mer makt 

som premissleverandører blir politikere stadig mer mediebevisste. Dette gjør journalister mer 

skeptiske, noe som igjen gjør at politikerne innhenter ytterligere kommunikasjonshjelp. Der 

det tidligere var én medierådgiver per parti, er det nå gjerne én rådgiver per 

stortingsrepresentant (Midtbø 2007). Hjarvard (2013) påpeker at mediene i dag ikke bare 

fungerer som arenaer for interaksjon mellom ulike institusjoner og samfunnet, men at 

mediene i seg selv også har blitt samfunnsinstitusjoner.  

For å illustrere at medialisering er en prosess, skisserer Strömbäck (2008) fire 

teoretiske faser der samfunnet og politikken blir stadig mer avhengig av mediene. I den første 
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fasen er mediene den dominerende kilden til informasjon og den dominerende arenaen for 

kommunikasjon i samfunnet, men politiske og institusjonelle aktører i samfunnet har i stor 

grad kontroll over medieinnholdet, for eksempel gjennom partikontrollerte aviser. I den andre 

fasen har mediene blitt mer uavhengige, men politiske aktører og institusjoner har fremdeles 

stor definisjonsmakt over medieinnholdet. I den tredje fasen er mediene blitt ytterligere 

uavhengige og politiske aktører som ønsker oppmerksomhet må søke dette på medienes 

premisser. Mediene har med andre ord overtatt det meste av definisjonsmakten og den 

«virkeligheten» som samfunnet forholder seg til, blir den «virkeligheten» som presenteres i 

mediene. I den fjerde og siste fasen har mediene kolonialisert politikken og mediene har blitt 

totalt uavhengige av politiske institusjoner. I denne fasen har mediene full kontroll over den 

politiske «virkeligheten» og politiske aktører forholder seg dermed til mediene, og vurderer 

nyhetsverdien, i alt de gjør. 

Oppsummert kan vi si at medialiseringen av politikken har endret de normene som 

ligger til grunn for politisk kommunikasjon. Ifølge Asp (1986) er dagens politikk preget av 

profileringspolitikk og en medietilpasset politikertype, et politisk innhold som preges av 

forenkling og en avideologisert politisk debatt som kretser rundt et lite antall sterkt 

konfliktladede saker. Resultatet har blitt et politisk system der enkeltpolitikere, det politiske 

spillet, makten og taktikken settes i sentrum, og der kortsiktig opinionspolitikk, utspill og 

popularitetsjakt favoriseres på bekostning av langsiktig resultatpolitikk og saklig debatt. 

Massemediene har altså i løpet av de siste tiårene utviklet en svært sentral evne til å 

definere både form og innhold i politisk kommunikasjon, og å sette dagsorden. I dag ser vi 

imidlertid at nye medieplattformer som sosiale medier utfordrer denne makten. Vi skal nå se 

nærmere på den måten sosiale medier potensielt skaper nye kommunikasjonslogikker, slipper 

til nye stemmer og skaper nytt innhold i politisk kommunikasjon. 

 

Sosiale medier har gitt hvem som helst tekniske muligheter til å skape, blande og omdanne 

medieinnhold og skillet mellom medieprodusenter og medieforbrukere har dermed blitt 

utydelig. Medieforbrukeren har selv blitt en del av medieinnholdet og medieproduksjonen, i et 

komplekst medielandskap der alle de sentrale aktørene både deltar i, og skaper, 

medieinnholdet (Enjolras et al. 2013). Chadwick (2013, s. 159) beskriver dagens 

medielandskap som en hybrid mosaikk av gamle og nye medieplattformer der store 

tradisjonelle medieorganisasjoner, politikere og engasjerte borgere konkurrerer om å forme 

den offentlige diskursen og å definere den politiske agendaen. I et slikt komplekst 
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medielandskap, der gamle og nye medieplattformer eksisterer side om side, kan man tenke 

seg at den politiske kommunikasjonen også vil bli mer kompleks. 

Intermedialitet handler om at ulike medier eller medieplattformer relaterer til, eller 

påvirker, hverandre. Slik påvirkning kan for eksempel handle om hvordan avisnyheter 

påvirker TV-nyheter, eller hvordan elitemedier påvirker medier med lavere status (se for 

eksempel Lopez-Escobar, Llamas, McCombs & Lennon, 1998; Golan, 2006; Sweetser, Golan 

& Wata 2008; Vliegenthart & Walgrave, 2008), men i dagens komplekse medielandskap kan 

intermedialitet også handle om påvirkning og relasjoner mellom gamle og nye 

medieplattformer. Siden internett og sosiale medier legger til rette for helt nye former for 

politisk deltakelse, informasjonsutveksling og sosial mobilisering, er et sentralt spørsmål i dag 

om nye, interaktive medier bidrar til å svekke tradisjonelle massemediers rolle som 

agendasetter og portvokter til den offentlige sfæren  

Med utgangspunkt i Barack Obamas suksess med bruk av sosiale medier i 

presidentvalgkampen i 2008, har flere varslet om en kommende revolusjon innen politisk 

kommunikasjon (Harfoush 2009; Enjolras, Steen-Johnsen & Karlsen 2014) og empiriske 

studier fra ulike vestlige land har vist at sosiale medier har signifikant evne til å påvirke den 

offentlige agendaen, særlig i samspill med tradisjonelle medieplattformer (se for eksempel 

Hermida 2010; 2013; Chadwick 2011; Broersma & Graham 2012; Parmelee 2013). Bennett 

og Iyengar (2008; 2010) hevder at massemedienes definisjonsmakt i politisk kommunikasjon 

i dag er så svekket at vi kan nærme oss en ny æra der massemedier vil være langt mindre 

toneangivende for offentlig diskurs. Dette synet er imidlertid omdiskutert og har møtt motbør. 

Holbert, Garrett og Gleason (2010) mener for eksempel at Bennett og Iyengar er for 

deterministiske i synet på hvordan ny teknologi former offentligheten. De påpeker at 

publikums tilgang på politisk informasjon har blitt «revolusjonert» av nye medieplattformer 

også tidligere, og at nivået og formen på politisk engasjement likevel har holdt seg relativt 

stabilt. I lys av dette spår de at internett vil føre til endringer på sikt, men at effektene vil være 

mer beskjedne. 

Strömbäck (2008) påpeker at internettinnhold som får svært stor spredning som oftest 

gjør det fordi informasjonen har blitt plukket opp og spredd av tradisjonelle medieaktører. 

Mange benytter altså internett for å finne informasjon, men dette skjer først og fremst som et 

supplement til bruk av tradisjonelle medier, som TV og aviser. Shehata og Strömbäck (2013) 

argumenterer også for at massemediene fremdeles har en signifikant evne til å sette dagsorden, 

både på aggregert og på individuelt nivå. Mye tyder altså på at massemediene fremdeles er, og 

vil fortsette å være, sentrale agendasettere og de viktigste arenaene for offentlig debatt i 
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overskuelig fremtid. Vi kommer tilbake til de tradisjonelle massemedienes portvokterrolle og 

måten sosiale medier utfordrer denne litt senere. 

Begrepet medielogikk er ment å beskrive medienes virkemåter og henger nøye 

sammen med den medialiseringen av politikken som ble beskrevet tidligere. Tesen om 

medielogikk ble opprinnelig introdusert av Altheide og Snow (1979) og bygger på følgende 

resonnement: For å kunne fange menneskers oppmerksomhet må man fange medienes 

oppmerksomhet, men for å fange medienes oppmerksomhet må man først tilpasse seg 

mediene og deres logikk (Jamtøy & Hagen 2007, s. 151). Dahlgren (2009, s. 59) definerer litt 

mer konkret, medielogikk som de normene eller rettesnorene som ligger til grunn når 

medieaktører velger hva slags stoff de vil formidle, hvem de vil formidle til, og hvordan dette 

skal formidles, ved hjelp av form, tempo, layout osv. Når man har oppfatninger om hva som 

«funker på internett», hva som er «for langt for TV», eller hva som er en «god historie», så er 

det eksempler på medielogikk. 

Medielogikk et nyttig utgangspunkt for å forstå makt og maktrelasjoner innen både 

medier og politikk fordi man da må rette søkelyset mot den måten medieeliter, politiske eliter 

og publikum danner en felles forståelse av hva som er verdifull informasjon og 

kommunikasjon. Flere forskere har for eksempel påpekt at produksjonen av politiske nyheter i 

økende grad er underlagt underholdningskriterier og at dette har skapt en form for 

«infotainment» (Altheide & Snow 1992; Zoonen 1998; 2005; Thorbjørnsrud 2007). En slik 

utvikling påvirker publikums oppfatning av hva «politikk» er, og fører på sikt til at de som 

søker å påvirke den offentlige diskursen, må rette kommunikasjonsstrategiene sine etter de 

dominerende medielogikkene. Et godt eksempel på at politikere underlegger seg medielogikk, 

er pseudohendelser som er iscenesatt med gunstig medieomtale som mål, for eksempel når en 

politiker besøker et gamlehjem eller en skole med et kobbel av journalister på slep. 

Asp (2014) og flere med ham (se for eksempel Lundeby 2009), mener at bruken av 

medielogikkbegrepet ofte har vært for empirisk fokusert. Han påpeker at den logikken som 

ligger til grunn for nyhetsproduksjon i dag, bunner i et sett av normer og profesjonelle 

standarder som bygger på felles verdier og regler som blir tatt for gitt, og at medielogikk slik 

sett er knyttet til selve kommunikasjonen, og ikke til en spesifikk sjanger eller medieplattform. 

Asp finner det derfor nyttig å forstå medielogikk som en konstruksjon, eller en institusjon:  

News media logic is an institution (“the rules of the game”), [and] the news media are the 

organizations (or “teams”) to whom the rules apply. As an institution, news media logic works 

as a constraint on action since its values and rules reduce uncertainty and provide an overall 
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structure that shapes the behavior of both the news organizations and individual news 

journalists (Asp 2014, s. 259). 

 

Asp argumenterer i tråd med dette, for at nyhetsmedienes logikk, siden den ikke er knyttet til 

noen spesifikk medieplattform, vil kunne bestå i sin tilnærmede nåværende form også i 

fremtiden, og tar videre til orde for at den informasjonsoverfloden som internett har skapt, 

faktisk kan bidra til å gjøre at den bestående nyhetsmedielogikken enda sterkere.  

Andre argumenterer imidlertid for at dagens hybridiserte medielandskap, der ny 

teknologi påvirker og smelter sammen med eksisterende praksiser, har bidratt til å skape et 

sett av komplekse og til dels overlappende medielogikker. Chadwick (2013, s. 57) mener at de 

tradisjonelle massemediene, fordi de når ut til så mange mennesker, fremdeles utgjør kjernen 

av offentligheten og således fremdeles fortjener betegnelsen mainstream medier, men 

argumenterer også for at hele konseptet mainstream er i endring. De tradisjonelle 

medieplattformene tilpasser, utvikler og fornyer kommunikasjonen sin i forhold til sitt 

publikum – et publikum som i stadig større grad er aktive brukere av sosiale medier, samtidig 

som de nye medieplattformene får økt gjennomslag og kredibilitet, og etter hvert blir en del 

av det som er mainstream. Chadwick (2013) hevder med utgangspunkt i dette, at vi har gått 

fra én medielogikk til flere, hybride medielogikker, mens Dahlgren (2009, s. 54) beskriver 

dagens medielandskap som bestående av «an ensemble of simultaneously operative media 

logics». 

Denne avhandlingen finner både synet på én dominerende nyhetslogikk og flere 

overlappende medielogikker som et nyttig utgangspunkt. Ulike politiske aktører som 

journalister, politikere, lobbyister og aktivister forholder seg nok, slik Asp beskriver, til én 

nyhetsmedielogikk når de produserer nyheter eller prøver å fange medienes oppmerksomhet i 

nyhetsøyemed. Imidlertid kan nok andre medielogikker ligge til grunn i mer uformelle 

settinger. Når journalister bruker Twitter utenom arbeidstid, som seg selv, og ikke 

nødvendigvis som journalister, eller når politikere sitter hjemme i sofaen og diskuterer 

politikk på Facebook, så er det neppe ren nyhetsmedielogikk som ligger til grunn, for 

eksempel. Da tillater journalistene og politikerne seg kanskje å være mer morsomme eller 

sarkastiske, eller de er personlige og byr på seg selv i større grad, og siden kommunikasjonen 

skjer hurtig, uttaler de seg kanskje også uten å tenke seg om på samme måte som de ville gjort 

i en mer formell setting. Ettersom grensene mellom det profesjonelle og det ikke-profesjonelle, 

og det offentlige og det private, blir mer og mer flytende, får nye medielogikker innpass i 

politisk kommunikasjon – og etter hvert kanskje også i nyhetsmedielogikken. 
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Det er fruktbart å forstå medielogikk i et institusjonelt perspektiv, slik Asp (2014) tar 

til orde for. Det er definitivt ikke slik at én medielogikk ligger til grunn for all 

kommunikasjon i en viss medieplattform. Man kan utvilsomt kommunisere med utgangspunkt 

i nyhetsmedielogikk i sosiale medier, men mye av den kommunikasjonen som finner sted i 

sosiale medier ville heller ikke vært «passende» i en nyhetsmedielogikkontekst. Det «sosiale» 

i sosiale medier impliserer for eksempel at kommunikasjonen skal være interaktiv og 

umiddelbar – og at man skal være litt personlig og by på seg selv og gjerne morsom eller 

sarkastisk (Zhao et al. 2008; Papacharissi 2009a; 2009b; 2010; Holton & Lewis 2011; 

Marwick & boyd 2011; Krogstad 2013). Ifølge Popkin (2006) vil nye medielogikker først og 

fremst være et gode for de aktørene som best klarer å tilpasse seg dem og knekke de nye 

«kommunikasjonskodene» som oppstår. Slik sett kan nye medielogikker bidra til å skape nye 

eliter og dette har naturlig nok eksisterende eliter mye å tape på. Eksisterende eliter vil derfor, 

argumenterer Popkin, i stor grad rette seg etter nye medielogikker i frykt for å miste 

innflytelse og definisjonsmakt.  

Sosiale medier kan utfordre tradisjonelle medieplattformers definisjonsmakt og evne 

til å sette dagsorden fordi hvem som helst i prinsippet kan uttrykke seg offentlig i dag. På den 

måten kan sosiale medier bidra til å løfte frem i utgangspunktet ressurssvake aktører og bringe 

nye stemmer inn i offentligheten. Imidlertid kan sosiale medier også bidra til å styrke allerede 

svært innflytelsesrike aktørers påvirkningskraft. Dette har med nettverksmekanismer å gjøre, 

og det skal vi se nærmere på i neste avsnitt.  

 

Sosiale medier er digitale nettverk, og denne typen nettverk produserer to typer effekter som 

både forsterker og begrenser sosiale prosesser: liten verden-effekten og rike-blir-rikere-

effekten. Liten verden-effekten handler om at det blir kort vei mellom alle som deltar i 

nettverket, og er et resultat av en nettverksstruktur der individer er koblet til klynger av andre 

individer, der disse klyngene igjen er koblet til hverandre med noen få koblinger (Enjolras et 

al. 2013). Et eksperiment gjennomført av Milgram i USA i 1976 viste at avstanden mellom to 

tilfeldig valgte amerikanere var omtrent seks ledd. Det var altså seks «separasjonsgrader» før 

alle individene i USA på en eller annen måte var koblet sammen via bekjente. Det samme 

eksperimentet gjennomført på internett viste at det er 19 separasjonsgrader mellom to 
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dokumenter på verdensveven (Barabási 2002). Dette viser at nettverksorganisering er svært 

effektivt når det gjelder å koble sammen et stort antall individer (Enjolras et al. 2013).  

I tillegg er digitale nettverk grenseoverskridende, noe som gjør det enklere å bygge 

nettverk på tvers av både organisatoriske og territorielle grenser, og også enklere å 

opprettholde bånd til personer som det ellers ville ha vært vanskelig å ha kontakt med på 

grunn av fysisk avstand. Granovetter (1973) skiller mellom sterke og svake sosiale bånd. Med 

sterke bånd menes bånd som krever kontinuerlig innsats og personlige innvesteringer for å bli 

opprettholdt, for eksempel nære vennskap. Antallet sterke bånd et individ er i stand til å 

opprettholde, er begrenset. Svake bånd, derimot, der personene står fjernere fra hverandre, er 

mindre krevende å opprettholde. Slike bånd er nyttige fordi man kan ha mange av dem, og 

gjennom dem blir man koblet til et større nettverk – slik som skjer når man får høre noe 

gjennom venners venner. Dette gjør det enklere å få tilgang til verdifull informasjon (Enjolras 

et al. 2013). 

Rike-blir-rikere-effekten skapes i kombinasjonen av internettets nettverksstruktur og 

algoritmer på nettet. Dersom man for eksempel gjør et Google-søk, vil algoritmene, eller 

formlene, som Google bruker for å hente frem treff, prioritere noen typer innhold ut fra hvem 

og hvor søket kommer fra og nettsider med mange lenker eller mange tidligere treff vil 

prioriteres. Sosiale medier benytter også algoritmer for å sortere hvilket innhold den enkelte 

brukeren skal se i sin nyhetsfeed, noe som igjen påvirker den enkeltes mulighet til å få 

oppmerksomhet og spredningen av det han eller hun legger ut (Enjolras et al. 2013, s. 26–27). 

Et nettverk, enten det er et nettverk av hjerneceller, av datamaskiner eller av 

mennesker, består av noder som er forbundet med lenker. En node defineres som en enhet i et 

nettverk, så i et nettverk av nettsider representerer hver nettside altså en node. Noder med et 

høyt antall lenker har størst synlighet i et nettverk, og rike-blir-rikere-effekten er et uttrykk for 

nettsidenes popularitetsfordeling (Enjolras et al. 2013, s. 24). Mulighetene for å tiltrekke seg 

oppmerksomhet på nettet er altså ikke jevnt fordelt. Popularitetsfordelingen i et nettverk 

følger en lovmessig maktfordeling (en såkalt power law), og resultatet blir ekstreme forskjeller 

når det gjelder synlighet: De fleste nettsider forblir anonyme, mens noen få oppnår 

kjendisstatus. Dette kalles et popularitetshierarki, og dette hierarkiet forsterkes ytterligere ved 

at populære noder igjen dukker først opp i søkeresultater, og på den måten blir spredd videre. 

Som et resultat av liten verden- og rike-blir-rikere-effekten er sosiale nettverk dermed både 

tett sammenkoblet og svært hierarkiske. Alle er koblet til alle, men bare noen få er veldig 

populære i form av antall venner eller antall lenker (Enjolras et al. 2013, s. 27–28).   
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Mennesker som er koblet sammen i et nettverk, vil kunne påvirke hverandres adferd 

og beslutninger. Når individer observerer andre individers beslutninger og så drar slutninger 

på grunnlag av disse for så å imitere beslutningen, kan det oppstå en sosial prosess som kalles 

en informasjonskaskade. Mange sosiale fenomener, som klesmoter, populariteten til en 

kjendis eller en låt, og spredning av ny teknologi eller nyheter, er et resultat av slike 

informasjonskaskader. En viktig egenskap ved sosiale medier er at de gjør godt synlig hva den 

enkelte person i et nettverk liker, melder seg på og ellers foretar seg, og denne typen 

nettverksstrukturer er godt egnet til å skape kaskader. Brukere av sosiale medier kan lett 

observere hva deres forbindelser gjør, og så kopiere disse handlingene.  

Den mye omtalte KONY 2012-aksjonen på Facebook våren 2012 er et eksempel på en 

informasjonskaskade. Aksjonen oppfordret brukere til å spre en video om forbrytelser begått 

av Joseph Kony i Uganda. Hensikten var å legge press på det internasjonale samfunnet for å 

få Kony arrestert. Lenken til videoen spredde seg til hele verden via Facebook i rekordfart, 

noe som viser potensialet i informasjonsspredning denne typen nettverk (Steen-Johnsen, 

Wollebæk & Enjolras 2012). Innhold som er delt i sosiale medier, av i utgangspunktet ukjente 

aktører med relativt små nettverk, kan altså oppnå ekstrem spredning i løpet av svært kort tid 

dersom det oppstår en kaskade. Forskning har også vist at blant andre Amnesty Norge brukte 

Facebook til å mobilisere store mengder mennesker til å delta i protestmarsjen mot 

bombingen av Gaza i 2010, og i rosemarkeringen etter hendelsene 22. juli 2011 (Steen-

Johnsen, Enjolras & Kruse 2012).  

Sosiale medier kan altså fungere som svært effektive mobiliseringskanaler for 

enkeltindivider og organisasjoner som ønsker å distribuere sine budskap til et stort antall 

mennesker. Dette representerer nye og helt unike muligheter for denne typen aktører. 

Imidlertid er forskningslitteraturen delt i synet på om ny kommunikasjonsteknologi og sosiale 

medier faktisk gjør den offentlige sfæren tilgjengelig for flere og bidrar til å styrke 

demokratiet. To hovedsyn har preget litteraturen: mobiliseringsperspektivet og 

forsterkningsperspektivet. Vi skal nå se nærmere på hovedtrekkene innenfor disse retningene. 

 

Mobiliseringsperspektivet er teknologioptimismenes retning (se for eksempel Castells 1996; 

Rheingold 2002), og går ut på at internett vil ha en positiv effekt på demokratiet ved at flere 

grupper slipper til i det offentlige ordskiftet. Tanken er at svært lave kostnader knyttet til 

publisering og fravær av «portvoktere» som bestemmer hva som skal prioriteres og ikke, vil 

senke terskelen til, og dermed utvide, den offentlige sfæren (Hestvik 2004; Dahlgren 2005). 



32 
 

Ifølge Castells (1996) legger den interaksjonen og delingen som finner sted i nye medier, til 

rette for en mer sammensatt offentlig sfære der flere saker og interesser kan få plass, noe som 

igjen stimulerer til gjennomsiktighet og «informasjonsdemokrati». Dette kan medføre endring 

i maktstrukturer fra elitedominans til et mer likestilt partnerskap mellom aktører i samfunnet 

(Jackson & Lilleker 2009). Popkin (2006) hevder at sosiale medier kan legge til rette for 

betydelige forandringer i organiseringen av politikk og i samfunnet generelt, for eksempel ved 

å fungere som et talerør for alternative stemmer og ved at nye grupper av mennesker blir 

engasjert og inkludert i den offentlige sfæren. 

Forsterkningsperspektivet er skeptikerne og teknologipessimistenes syn. Disse mener 

at ny teknologi ikke kan revolusjonere allerede etablerte samfunnsmønstre og maktstrukturer 

alene, og at den egentlig bare reproduserer, og dermed forsterker, eksisterende skjevheter og 

informasjonskløfter i samfunnet, en type «same shit, new wrapping»-holdning (Hestvik 2004; 

Dahlgren 2005). Hovedtanken innenfor dette synet er at de som allerede deltar mest offline, 

også vil delta mest online, slik at forskjeller mellom sosiale klasser forsterkes (Prior 2007). 

Pippa Norris (2000) begrep a virtuous circle handler om at bruk av nyhetsmedier henger 

proporsjonalt sammen med kunnskap om politikk, tillit og mobilisering: Mennesker som 

følger hyppigere med på nyheter (i TV, radio, aviser eller på nettet) får mer kunnskap om 

politikk, de opparbeider seg mer tillit til myndighetene, og de deltar i større grad i samfunnet. 

Ulempen er selvsagt at dette blir en «ond sirkel» for dem som faller utenfor i utgangspunktet 

(Saglie 2007). 

Fordi mulighetene for å tiltrekke seg oppmerksomhet på nettet ikke er jevnt fordelt (jf. 

rike blir rikere-effekten), tror man innenfor forsterkningsperspektivet også at den nye 

teknologien først og fremst vil komme ressurssterke eliter til gode. Frykten er at skillene 

mellom rik og fattig, og mennesker i ulike samfunnslag, skal bli enda større (Norris 2001; 

Hestvik 2004). Ifølge Hindman (2009) genererer internett nye ekskluderingsmekanismer som 

skiller seg fra dem som fungerer offline fordi filtreringen og dannelsen av hierarkier 

favoriserer nettsider som allerede er svært populære, mens de fleste forblir anonyme. På nettet, 

som i det virkelige livet, er det dermed elitene som blir hørt, og som har innflytelse (Enjolras 

et al. 2013).  

Andre har påpekt at lavere terskel til offentligheten kan føre til ekstremt mange 

informasjonskanaler, og dermed en fragmentert offentlighet (se for eksempel Jenkins 2006).3 

Den såkalte Babel-hypotesen går ut på at de ekstreme mengdene av informasjon som man har 

tilgang til via internett i dag, kan føre til svekket politisk fellesskap. Cass Sunstein (2007) 

setter denne utviklingen på spissen med uttrykket Daily me, som beskriver en situasjon der 
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hver enkelt til daglig forholder seg til sitt eget, filtrerte mediebudskap. I boken Bowling Alone 

bruker Robert Putnam bowling som en metafor på det nye fragmenterte samfunnet. Selv om 

antallet mennesker som bowler har økt i løpet av de siste årene, så har antallet mennesker som 

bowler i lag og foreninger, sunket kraftig. Putnams argument er at folk som «bowler alene» i 

mindre grad har mulighet til å delta i offentlig diskurs og sosiale fellesskap.  

Et ytterligere perspektiv i synet på fragmentering er at dette kan føre til større ulikhet i 

samfunnet – en økning av det såkalte informasjonsgapet. Tesen om informasjonsgapet sier at 

når informasjonsflyten i samfunnet øker, så vil personer som allerede har mye kunnskap, 

tilegne seg den nye informasjonen mye raskere enn personer med mindre kunnskap (Tichenor, 

Donohue & Olien 1970). Studier har vist at lavt utdannede først og fremst bruker internett og 

nye medier til underholdning, mens høyt utdannede bruker det mer instrumentelt (Shah, Kwak 

& Holbert 2001; Prior 2007). På denne måten kan internett bidra til å øke dette 

informasjonsgapet og føre til ytterligere ulikheter knyttet til kultur og klasse. Sosiale medier 

tilbyr i tillegg til mengder av informasjon også muligheter til å organisere og mobilisere til 

handling. Man kan dermed tenke seg at mennesker med mye kunnskap også i størst grad vil 

benytte disse mulighetene, og at mindre informerte personer dermed vil bli utelatt fra ulike 

sosiale felleskap (Enjolras et al. 2013, s. 42–43).  

Evgeny Morozov (2009) introdusert begrepet slacktivism som et bilde på hvordan 

mobilisering på nettet og uforpliktende nettklikk kan fortrenge reell aktivisme. Begrepet er en 

kombinasjon av ordene slacker og activist, og er ment å beskrive hvordan nettbasert aktivisme 

får deltakerne til å føle at de deltar og at de utgjør en forskjell, mens de i virkeligheten ikke 

har noen effekt på faktisk politikk. Slacktivism er også brukt som en betegnelse på frikobling 

mellom engasjement online og offline. Den tidligere nevnte KONY 2012-aksjonen på 

Facebook er et godt eksempel på dette. På internett ble videoen delt millioner av ganger, men 

gateaksjonene som kampanjen også oppfordret til, samlet svært få deltakere (Steen-Johnsen et 

al. 2012b). En del forskere har imidlertid stilt seg kritisk til slacktivism-begrepet. Christensen 

(2011) argumenterer for at internettaktivisme kan inspirere til økt bevissthet og engasjement 

også offline, og at det i verste fall er harmløs moro.  

Enjolras og kolleger (2013, s. 30–31) argumenterer for at mange av perspektivene 

innenfor forsterkningsperspektivet er for pessimistiske. Ifølge dem gjør det faktum at internett 

og sosiale medier er nettverksbaserte at antallet mottakere blir sekundært. En ting er nemlig 

hvor mange følgere man har på Twitter, eller hvor mange Facebook-venner man har, mens en 

annen ting er hvor innflytelsesrikt nettverket faktisk er. Dette impliserer at innflytelsen til en 

aktør ikke nødvendigvis er proporsjonal med størrelsen på publikum eller rangeringen i de 
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sosiale medienes algoritmer. Ifølge Enjolras et al. ligger sosiale mediers 

demokratiseringspotensial nettopp i kombinasjonen av de i utgangspunktet motstridende rike-

blir-rikere- og liten verden-effektene: På den siden fører internett til et nytt digitalt hierarki 

som bidrar til å reprodusere eksisterende eliters makt og innflytelse, men på den andre siden 

har alle potensial til å oppnå stort gjennomslag ved at informasjon kan spre seg i kaskader 

gjennom nettverket. 

 Mobiliseringsperspektivet og forsterkningsperspektivet er idealtyper som representerer 

ytterlighetene i synet på hvordan sosiale medier vil endre offentligheten. En rekke ulike 

studier har avdekket at tendenser som støtter begge perspektiver, forekommer, og at dette 

skjer parallelt. Enjolras et al. (2013) finner i sine nyere empiriske studier fra Norge at 

eksisterende hierarkier forsterkes gjennom den nye teknologien, men også at sosiale medier 

utvider eksisterende mobiliseringskanaler og fremstår som et supplement til det etablerte 

organisasjonssamfunnet. Studien viser for eksempel at så mange som én av tre nordmenn er 

medlem av nasjonale eller internasjonale protestgrupper på Facebook, og at de som deltar, 

også tiltror disse gruppene betydning både når det gjelder å skape oppmerksomhet og for 

sakens utfall. Rosemarkeringen etter 22. juli 2011 frem som et eksempel på bred folkelig 

mobilisering som ble dratt i gang av engasjerte enkeltindivider via Facebook. I tillegg finner 

studien at sosiale medier bidrar til å skape nye eliter som ikke sammenfaller med en 

økonomisk eller utdannelsesmessig elite. For eksempel har en del unge personer med høy 

politisk og sosial kapital stor gjennomslagskraft i sosiale medier. 

 Politisk kommunikasjon har altså gjennom historien blitt formet av nye 

medieplattformer og vi har nå sett at og sosiale medier ikke er noe unntak, men nettopp har 

endret premissene innen politisk kommunikasjon betraktelig ved å gjøre det langt enklere for 

hvem som helst å ytre seg i offentligheten. Noe av det som er mest sentralt ved sosiale medier, 

er at de bidrar til å gjøre grenser som tidligere var svært skarpe, mer porøse. For eksempel kan 

hvem som helst i dag opptre som «journalister» og kommentatorer på internett, noe som har 

bidratt til å gjøre skillet mellom profesjonelle og ikke-profesjonelle mindre tydelig, i tillegg til 

at grensene mellom det som er offentlig og det som er privat, har blitt mer uklart. Utviskingen 

av grenser er svært sentral for tematikken og problemstillingene i denne avhandlingen hvor 

normer, innhold og stemmer i det nye medielandskapet studeres empirisk. I det neste avsnittet 

skal vi se nærmere på to begreper som nettopp beskriver de sosiale medienes 

grenseutviskende egenskaper på en god måte: portvokterrolle og personifisering. 
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Metaforen om portvokterrollen handler om at massemediene vokter porten til offentligheten 

og bestemmer hva som slipper til i den offentlige sfæren, mens personifiseringsbegrepet 

beskriver hvordan personlige og private aspekter har tiltatt seg stadig større plass innen 

politisk kommunikasjon. I dag utfordres de tradisjonelle medienes portvokterfunksjon, 

samtidig som personifisert kommunikasjon endres, ettersom stadig mer offentlig samtale 

finner sted i sosiale medier der skillet mellom det formelle og det uformelle, og det offentlige 

og private, viskes ut. Vi har allerede sett at massemedienes definisjonsmakt utfordres og at 

personifisering blir stadig mer sentralt i mediedekningen av politikk. I det følgende avsnittet 

vil de to begrepene imidlertid diskuteres med en klarere tilknytning til avhandlingens 

problemstilling om normer, innhold og roller i politisk kommunikasjon. 

 

Utgangspunktet for portvokterbegrepet er at massekommunikasjon blir betraktet som en 

formidlingskjede der alle de budskapene som sendes inn den ene enden, ikke kan komme ut i 

den andre. På strategiske steder i formidlingskjeden sitter det portvoktere som kan åpne eller 

lukke porter budskapet må gjennom for å nå mottakerne (Eide 1992). Politisk innflytelse 

avhenger av politiske aktørers evne til å skape oppmerksomhet om sine merkesaker i 

offentligheten, og politikk er slik sett en kamp om å sette offentlig dagsorden (Aardal et al. 

2004). Massemediene har i løpet av de siste tiårene hatt en sentral rolle som 

premissleverandør for offentlig kommunikasjon, og man har snakket om at massemediene har 

fungert som portvoktere til den offentlige sfæren (Breed 1955; Eide 1992). Imidlertid har 

politiske aktører, som vi har sett, tatt i bruk medienes egne teknikker (jf. medialisering), i 

tillegg til at de har innhentet kommunikasjonsekspertise i form av rådgivere, PR-byråer osv.  

(Allern 1997; Karlsen 2010b). På den måten har de politiske aktørene på ingen måte vært 

maktesløse og prisgitt massemedienes prioriteringer, men det har likevel vært massemediene 

som til syvende og sist har voktet porten til offentligheten og i stor grad definert hva som 

skulle få offentlig oppmerksomhet.  

I dag blir massemedienes definisjonsmakt til å avgjøre både hva og hvem som skal 

slippe gjennom porten til offentligheten kraftig utfordret av nye medieplattformer som 

blogger og sosiale medier. Sosiale medier utgjør en alternativ vei til den offentlige agendaen 

og gjør det mulig for hvem som helst å reise diskusjoner i offentligheten. Skillene mellom 
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profesjonelle og ikke-profesjonelle viskes ut, og en hvilken som helst mediebruker kan i dag 

for eksempel henvende seg direkte og umiddelbart til journalister og redaktører med 

offentlige tilbakemeldinger og kritikk, uten å gå via massemediene slik man måtte tidligere. 

Litteraturen har også vist at en hvilken som helst blogg eller profil i sosiale medier har 

potensial til å oppnå stort gjennomslag ved at informasjon kan spre seg i kaskader gjennom 

nettverket (Enjolras et al. 2013). 

Journalister ser gjerne på seg selv som demokratiets vaktbikkjer som skal overvåke 

samfunnets eliter og varsle om potensielt maktmisbruk eller dårlig oppførsel (Strömbäck 2003; 

Asp 2007; Brurås 2012). Mange hevder imidlertid at journalister i dag har blitt for nære dem 

de skal overvåke og at journalistene selv har blitt en del av eliten. Journalister som dekker 

politikk har for eksempel ofte nær tilgang til folkevalgte med egne presserom og fri adgang til 

parlamentet, og omgås ofte de politiske elitene på daglig basis. Blant annet flere bloggere har 

tatt til orde for at de, siden de har en sunnere avstand til de politiske elitene og dermed er i 

stand til å overvåke dem mer uavhengig og kritisk, kan ivareta rollen som vaktbikkje bedre 

enn det journalister i tradisjonelle medier kan. Imidlertid har det også blitt påpekt at 

uavhengige bloggere ikke er bundet til å følge etiske normer og standarder, som Vær Varsom-

plakaten i en norsk kontekst,4 slik profesjonelle journalister er. Det kan rokke ved bloggernes 

kredibilitet som vaktbikkjer (Davis 2012).  

Popkin (2006) påpeker at det nye og uoversiktlige medielandskapet som har oppstått, 

nettopp kan bidra til å gjøre de tradisjonelle massemedienes rolle enda viktigere. Når 

massemedienes portvokter- og agendasetterfunksjon blir svekket, fører det til at et vell av 

innhold ender opp i offentligheten, og da også innhold som er av liten offentlig interesse 

(Enjolras 2010). På den måten kan de tradisjonelle og etablerte massemediene få en ny og 

svært viktig funksjon som filter og redigerer i en kakofoni av budskap. Den som formidler et 

budskap, blir automatisk en del av budskapet, og jo flere budskap som forkynnes, jo viktigere 

vil budbringeren bli for å kunne vurdere budskapets troverdighet. På den måten kan 

massemedienes porter til offentligheten fremdeles være ansett som de mest troverdige og 

viktigste. I tillegg har innhold fra sosiale medier potensial til å få ekstra stort gjennomslag 

dersom massemediene plukker det opp og formidler det videre, og massemediene avgjør 

dermed også til dels hvilket innhold i sosiale medier som skal bli virkelig synlig.  

Internett kan også, som vi har sett, skape digitale hierarkier som bidrar til å 

reprodusere eksisterende eliters makt og innflytelse (jf. rike blir rikere-effekten). Ved hjelp av 

sosiale medier har politikere og politiske partier for eksempel fått muligheter til å 

kommunisere mer effektivt og direkte med offentligheten og potensielle velgere, uten å måtte 
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gå via massemediene. Og videre, sosiale medier gjør det mulig for politikere å henvende seg 

til, og irettesette, journalister offentlig dersom de mener at de har blitt feilsitert eller behandlet 

urettferdig. Figur 1 viser hvordan nye medier, sammen med partiaviser og politisk reklame, 

representerer en direktekanal der politiske aktører, fra politikere til aktiviser, NGO-er og 

andre organisasjoner, har full kontroll over det politiske budskapet og kan nå direkte ut i 

offentligheten uten å måtte forholde seg til massemedienes prioriteringer. 

 

FIGUR 1. Typologi over kanaler for politisk kommunikasjon. 

Typologien er lånt fra Karlsen (2009) 

 

To ytterligere begreper som relaterer seg til medienes portvokterrolle, og som særlig 

har med innholdet i politisk kommunikasjon å gjøre, er fokusering og tolkningsrammer 

(gjerne kalt priming og framing i litteraturen, se for eksempel Iyengar & Kinder 1987; 

Entman 1993; Ghanem 1997). Disse begrepene beskriver den definisjonsmakten tradisjonelle 

medier har når det gjelder å definere det inntrykket av politiske saker og politiske aktører som 

blir stående i offentligheten. Gjennom sin fokusering avgjør mediene i stor grad hvilke sider 

ved en sak eller politiker som skal fremheves, og hvilke som skal oversees, og de bidrar 

dermed til å skape bestemte assosiasjoner hos mottakerne og etablere de målestokkene og 

standardene som en sak eller en politiker vurderes etter (Aardal et al. 2004). 
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Tolkningsrammer tar utgangspunkt i det eksplisitte medieinnholdet og legger vekt på 

hvordan dette medieinnholdet tolkes, altså den virkningen presentasjonens ramme eller 

vinkling har på publikum (Jenssen 2007; Aalberg & Brekken 2007). I et medielandskap med 

sosiale medier kan massemedienes evne til å skape assosiasjoner og tolkningsrammer også bli 

utfordret. I dag kan for eksempel ulike aktører benytte blogger og sosiale medieplattformer til 

å vektlegge andre sider av seg selv eller av en sak, og dermed legge til rette for alternative 

assosiasjoner og tolkninger hos mediepublikummet. 

 

Tradisjonelt har det som er offentlig vært forbundet med det som er synlig i det offentlige 

rommet, mens det private har vært forbudet med det som er skjult i hjemmet. Internett, sosiale 

medier og ny teknologi har imidlertid bidratt til å gjøre det offentlige rommet større, slik at 

offentligheten i dag også strekker seg inn i stuene og ned i lommene til folk. Mye av det som 

tidligere ble ansett som privat, har dermed blitt synlig. Imidlertid er det ikke bare romlig sett 

at det offentlige og private smeltes sammen. Tidligere forbandt man også det offentlige med 

fornuft, rasjonalitet og objektivitet, mens det private ble assosiert med det personlige, det 

følelsesmessige og det intime. I dag blandes også private og offentlige identiteter i stadig 

større grad (Sennett 1974; Bauman 2000; Enjolras 2010).  

Kommunikasjonen i sosiale medier foregår langs et kontinuum som strekker seg fra 

helt offentlig én-til-mange kommunikasjon i den ene enden, til helt privat én-til-én 

kommunikasjonen i den andre enden. Graden av offentlighet varierer langs dette kontinuumet, 

og det gjør at skillet mellom det som er offentlig og det som er privat, blir mer uklart. På den 

måten kan det som egentlig er privat, bli offentlig, samtidig som at det som er offentlig, ofte 

ikke vil være av allmenn interesse (Enjolras et al. 2013, s. 198). Papacharissi (2007, s. 231) 

argumenterer for at alt som ytres i sosiale medier av natur er selvsentrert, fordi de springer ut 

fra enkeltindivider. Ettersom mer og mer politisk kommunikasjon foregår i sosiale medier, 

hevder hun at den politiske sfæren vil bli mer porøs og at det vil bli stadig vanskeligere å 

definere hva av det som kommuniseres offentlig som faktisk er relevant for offentligheten. 

Papacharissi (2007, s. 244) er skeptisk til denne utviklingen og spør: «What happens to the 

public sphere when all political action retreats to the private sphere?»  

Flere forskere deler Papacharissis bekymring. Noen er for eksempel redde for at 

politikere som benytter sosiale medier skal fokusere mer på personlighet og hverdagsligheter 

enn på politikk, og dermed bidra til å fordumme den politiske diskursen (Jackson & Lilleker 
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2009). Liesbet van Zoonen (1991; 1998; 2005) har kalt tendensen til at medier, men også 

politiske aktører selv, retter oppmerksomhet mot personlige og ikke-politiske sider ved 

politikere, for «intimisering» (se også Sennet 1974). Et sentralt spørsmål i dagens 

medielandskap er om sosiale medier bidrar til en ytterligere intimisering i politisk 

kommunikasjon. 

Mye av den populariteten som sosiale medier har oppnådd henger nettopp sammen 

med personifisering. For det første i form av at man kan komme tett innpå og kommunisere 

med andre, og for det andre i form av de mulighetene de nye mediene gir til selvpresentasjon, 

selvpromotering og imagebygging (Zhao et al. 2008; Papacharissi 2009a; 2010). I sosiale 

medier har man kontroll over både de verbale og de non-verbale signalene man sender ut, og 

man kan formidle utsagn, bilder etc. som gir akkurat det inntrykket man ønsker. I sosiale 

medier har man dermed langt større muligheter til å forme det inntrykket som andre får av en, 

enn det man har ute i den virkelige verden. Dette er muligheter som både artister, skuespillere, 

mediepersonligheter og politikere benytter seg av (Donath & boyd 2004; Marwick & boyd 

2011).  

Så langt i dette introduksjonskapittelet har vi gjennomgått og diskutert teori og 

litteratur knyttet til medieutvikling, offentlighet, politisk kommunikasjon og sosiale medier, 

og til sist sett nærmere to sentrale begreper som beskriver de sosiale medienes evne til å viske 

ut grenser mellom det profesjonelle og ikke-profesjonelle, og det offentlige og private: 

portvokterrollen og personifisering. I neste avsnitt vil de delproblemstillingene som utgjør 

utgangspunktet for de empiriske studiene i avhandlingen bli formulert i lys av den litteraturen 

som til nå er drøftet.  

 

Denne avhandlingen ønsker å belyse aspekter knyttet til hvordan sosiale medier påvirker den 

offentlige samtalen om politikk gjennom følgende hovedproblemstilling: I hvilken grad og på 

hvilken måte endrer sosiale medier normer, innhold og stemmer i politisk kommunikasjon? 

Denne hovedproblemstillingen besvares gjennom tre delproblemstillinger som behandles i tre 

empiriske delstudier. Disse dreier seg om: 1) politikeres bruk av sosiale medier; 2) 

journalisters bruk av sosiale medier; og 3) forholdet mellom gamle og nye medieplattformer. 

Avhandlingens første delproblemstilling omhandler partilederes bruk av Facebook i 

forbindelse med valgkamp, og tar særlig for seg aspekter knyttet til normer og innhold i 
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politikeres kommunikasjon. Personifiseringstrender i sosiale medier bidrar til å viske ut 

skillene mellom det offentlige og det private, og man kan dermed tenke seg at politikere vil 

benytte sosiale medier til personifisert kommunikasjon, for eksempel ved å by på glimt av sin 

private hverdag, som et ledd i imagebygging. Popkin (2006) hevder, som vi har sett, at 

etablerte eliter gjerne vil rette seg etter ny medielogikk i frykt for å miste definisjonsmakt. 

Imidlertid kan sosiale medier også utfordre massemedienes kontroll med hvem som skal 

tildeles oppmerksomhet (jf. Hernes 1978). Sosiale medier gjør det mulig for politikere å nå 

direkte ut i offentligheten, uten å måtte forholde seg til massemediene. Dette kan bidra til å 

gjøre politikken mindre medialisert, og man kan for eksempel se for seg at politikerne vil 

benytte sosiale medier til å snakke om politiske saker som de ikke får gjennomslag for i 

massemediene. Med dette i mente formulerer vi avhandlingens første delproblemstilling: 

Hvordan benytter partilederne Facebook i krysningspunktet mellom det politiske og det 

personlige, og det offisielle og det private, i forbindelse med valgkamp? 

Avhandlingens andre delproblemstilling omhandler journalisters bruk av sosiale 

medier og behandler særlig spørsmål knyttet til journalistiske normer. Sosiale medier 

utfordrer grensene mellom både det offentlige og private og det profesjonelle og det ikke-

profesjonelle. Selvpresentasjon og selvpromotering er, som vi har sett, sentrale elementer i 

kommunikasjon i sosiale medier, og journalister som benytter sosiale medier til å promotere 

seg selv, å bygge nettverk og å fortelle om personlige meninger og betraktninger, kan fort 

havne på kant med normer knyttet til både objektivitet og profesjonell distanse. Bloggere og 

brukere av sosiale medier som opptrer som «journalister» på internett er, slik vi allerede har 

vært inne på, ikke forpliktet til å overholde de samme profesjonelle og etiske standardene som 

profesjonelle journalister. Davis (2012) spår at dette på sikt kan bidra til å vanne ut 

tradisjonelle profesjonelle standarder også innen «mainstream» journalistikk. Med 

utgangspunkt i dette, formulerer vi avhandlingens andre delproblemstilling: Hvordan benytter 

journalister som skriver om politikk sosiale medier, og hvorvidt går denne bruken på akkord 

med tradisjonelle journalistiske normer? 

Avhandlingens tredje delproblemstillingen omhandler forholdet mellom nye og gamle 

medieplattformer, eller helt konkret forholdet mellom Twitter og tradisjonelle massemedier, 

og behandler særlig forhold knyttet til innhold og stemmer i politisk kommunikasjon. Sosiale 

medier har bidratt til å skape et hybridisert medielandskap der gamle og nye medieplattformer 

virker sammen i et gjensidig påvirkningsforhold, men mye tyder likevel på at massemediene 

fremdeles har stor definisjonsmakt når det gjelder å forme den offentlige dagsordenen. Slik 

sett kan man forvente at Twitter i stor grad vil være preget av de samme temaene og sakene 
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som får oppmerksomhet i massemediene. Når det gjelder nye stemmer, påpeker Popkin (2006) 

at nye medier og nye kommunikasjonslogikker kan bidra til at nye grupper vil nå frem på 

bekostning av etablerte eliter, og forskning har vist at en gruppe mennesker som ikke ellers 

tilhører en økonomisk- eller utdanningsmessig elite, har stort gjennomslag i sosiale medier 

(Enjolras et al. 2013). Imidlertid så vi på 70- og 80-tallet at de nye aksjonsplattformene som 

oppstod da, ikke bidro til å løfte frem nye grupper. Med utgangspunkt i dette, formuleres 

avhandlingens tredje og siste delproblemstilling: I hvor stor grad reproduserer og drøvtygger 

Twitter innhold fra tradisjonelle massemedier; fremstår Twitter som en ny medieplattform der 

alternative temaer og saker, og nye stemmer, kan nå frem? 

Før vi går i gang med å se på forskningsresultatene fra de empiriske studiene, vil 

aspekter knyttet til avhandlingens case, metode og etikk bli diskutert.  

 

 

Norge er en interessant og relevant case for studier av sosiale medier og politisk 

kommunikasjon av flere årsaker. For det første er Norge et lite land med en relativt homogen 

befolkning, et begrenset antall toneangivende massemedier og en ganske oversiktlig offentlig 

sfære. Dette gjør det lettere å identifisere faktorer som kan si noe om sosiale mediers 

innvirkning på politisk kommunikasjon. For det andre har de aller fleste nordmenn tilgang til 

internett, uavhengig av inntekt eller sosial posisjon, noe som gjør det mulig å studere bruk av 

sosiale medier uavhengig av begrensninger knyttet til digitale skiller.5 Norge blir også gjerne 

beskrevet som et foregangsland når det gjelder bruk av sosiale medier. Hele 75 prosent av den 

norske befolkningen bruker Facebook – bare Island kan skilte med en høyere andel brukere i 

en europeisk kontekst (Enjolras et al. 2013). I figur 2 ser vi at alle de skandinaviske landene 

har stor utbredelse av sosiale medier, men at Norge har noe større. Tallene i figuren avviker 

en del fra tallene i Enjolras’ undersøkelse. Det henger sannsynligvis sammen med den måtene 

undersøkelsene er gjennomført på, men Norges posisjon som foregangsland når det gjelder 

bruk av sosiale medier er likevel klar.6  

Facebook er det desidert mest populære sosiale nettverket i Norge. Undersøkelser 

viser at norske Facebook-brukere i stadig større grad bruker nettverket til å vedlikeholde 

sosiale bånd gjennom å gratulere hverandre med dagen, chatte og gjøre avtaler, mens færre og 

færre bruker det til tidsfordriv, som å spille spill og å skrive hverdagslige statusoppdateringer. 

Enjolras et al. (2013) tolker dette som et tegn på at nyhetens interesse har avtatt, og at 
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Facebook i økende grad har blitt en del av brukernes sosiale liv. Den politiske bruken av 

Facebook er imidlertid økende. I 2012 fulgte 17 prosent av den norske befolkningen en 

toppolitiker eller et politisk parti på Facebook. I tillegg viser forskning at de som følger 

politikere i sosiale medier, gjerne er opinionsledere som bidrar til å spre ulike typer kunnskap 

i sine sosiale nettverk (Karlsen kommer; Enjolras et al. 2013).  

 

FIGUR 2. Bruk av sosiale medier i europeiske land. 

 

Kilde: Eurostat (2011). Tallene viser prosentandel av befolkningen som oppga å ha en profil, sende beskjeder 
osv. på Facebook, Twitter el. 

 

Antallet norske Twitter-brukere er relativt lavt, men likevel i kraftig vekst. I april 2011 

benyttet 12 prosent av alle nordmenn Twitter ukentlig, mens andelen hadde vokst til 18 

prosent ett år senere. Bruken av Twitter skiller seg klart fra Facebook ved at brukerne først og 

fremst er opptatt av å holde seg oppdatert om nyheter, kultur og underholdningsstoff, og også 
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i noen grad å spre og kommentere nyheter. En relativt stor andel av Twitter-brukere forsøker 

seg også jevnlig på filosofiske eller humoristiske betraktninger (Enjolras et al. 2013). I tillegg 

har forskning vist at de som uttrykker seg om politiske spørsmål på Twitter, vanligvis er over 

gjennomsnittet interessert i politikk, og at det politiske tyngdepunktet blant dem som 

diskuterer politikk og samfunnsspørsmål på internett i Norge, ligger noe til venstre og ellers er 

dominert av innvandringsliberale og verdiliberale synspunkter (Enjolras et al. 2013; Enjolras 

et al. 2014). 

Norge er i front når det gjelder bruk av sosiale medier, og Facebook og Twitter er 

relevante politiske arenaer i Norge. Med tanke på dette kan en studie av Norge kanskje si noe 

om den fremtidige utviklingen i land der tilgangen til internett er mer begrenset og bruken av 

sosiale medier er mindre utbredt. Imidlertid kan de faktorene som har gjort Norge til et 

foregangsland, nettopp gjøre at forskningsfunn fra Norge ikke egner seg for generalisering. 

Det faktum at Norge er et rikt land med et høyt utdannelsesnivå kan for eksempel gjøre 

generalisering til en del land problematisk, i tillegg til at mekanismene for bruk, og 

potensialet for å få gjennomslag i den offentlige sfæren, kan være annerledes i mer komplekse 

og heterogene samfunn.  

 Andre aspekter som gjør Norge til en spesiell case, er lange tradisjoner for kraftig 

opponering mot myndighetene, gjerne med rot i konfliktlinjer i samfunnet. Stein Rokkan og 

Henry Valen har utviklet en konfliktlinjemodell som tar for seg skillelinjer som gjør seg 

gjeldende i norsk politikk (Rokkan & Valen 1964; Valen & Rokkan 1974; Rokkan 1987, se 

Lipset & Rokkan 1967 for skillelinjemodellen i en europeisk kontekst). For det første finnes 

det en sentral konfliktlinje knyttet til territorielle motsetninger som sentrum mot periferi og by 

mot land, og skillelinjer forbundet med religion, kultur og moralske spørsmål, de såkalte 

motkulturene. De politiske partiene i Norge springer i stor grad ut fra de klassiske 

skillelinjene (se for eksempel Heidar & Saglie 2002; Valen & Aardal 1983; Berglund 2011; 

Karlsen & Aardal 2011; Aardal 2011).  

Den sterke tilstedeværelsen av motsetninger og skillelinjer i det politiske landskapet i 

Norge gjør at nordmenn kanskje i større grad kan tenkes å benytte sosiale medier som en 

plattform for protest enn innbyggere i land der terskelen for å opponere mot de etablerte 

elitene er høyere. Norge er også et «likhetsland» der det er liten forskjell på folk, og politikere 

gjerne blir sett på som representanter for folk flest snarere enn opphøyede eliter, noe som også 

kan tilsi at nordmenn vil være mindre ydmyke overfor sine folkevalgte (Krogstad & Storvik 

2006; Thorbjørnsrud 2010).  
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Norske medieorganisasjoner er i dag stort sett politisk uavhengige, og bare et fåtall 

aviser støtter et bestemt politisk parti. I tillegg er det ulovlig å sende politisk TV-reklame i 

Norge. Både den uavhengige pressen og reklameforbudet er faktorer ved det norske 

samfunnet som kan bidra til at politiske aktører i enda større grad vil omfavne sosiale medier 

som markedsføringsverktøy og arenaer der de kan kringkaste budskapene sine helt ufiltrert. I 

Skandinavia er det kun Norge og Danmark som har forbud mot politisk TV-reklame (Waage 

2011). Imidlertid står de norske partiene meget sterkt, og norsk valgkamp har tradisjonelt vært 

konsentrert om partiene snarere enn kandidatene (Narud & Waldahl 2004; Karlsen & 

Skogerbø 2013). Det kan kanskje bidra til at enkeltpolitikere som stiller til valg, vil ha færre 

incentiver til å benytte sosiale medier, i hvert fall til å markedsføre sitt eget kandidatur. Vi vil 

komme tilbake til potensialet for å kunne generalisere funnene i denne avhandlingen utover 

landegrenser og over tid senere. 

  

 

Denne avhandlingen består av tre empiriske studier som er basert på tre ulike datakilder, og 

som benytter til dels svært ulike metoder. Dataene som er analysert, er medieinnhold fra 

massemedier (nettaviser og TV), medieinnhold fra sosiale medier (Facebook og Twitter) og 

svar fra en surveyundersøkelse. Spørsmål og utfordringer knyttet til data og metode blir 

diskutert i de respektive studiene, men artikkelformatet er knapt og tillater ikke de lengste 

metodediskusjonene, så i dette metodeavsnittet vil blant annet aspekter som ikke ble drøftet 

inngående i artiklene bli gjennomgått mer i dybden.  

Vi begynner med en diskusjon av styrker og svakheter ved valg av data og metode før 

spørsmål om hvorvidt andre metoder kunne vært egnet for å besvare avhandlingens 

problemstillinger diskuteres. Avslutningsvis diskuteres aspekter knyttet til avhandlingens 

kombinering av flere ulike metodetilnærminger. 

 

Avhandlingens første og tredje studie tar utgangspunkt i innholdsanalyse av medieinnhold. 

Den første studien undersøker toppolitikeres bruk av Facebook før og etter stortingsvalget i 

2013 og spør om sosiale medier er en plattform som benyttes til personifisert politisk 

kommunikasjon. Den tredje studien undersøker forholdet mellom gamle og nye 
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medieplattformer og hvorvidt nye medieplattformer bringer nytt innhold og nye stemmer inn i 

den offentlige sfæren. Dette studeres gjennom en sammenlikning av de sakene og temaene 

som fikk oppmerksomhet på Twitter og i TV og aviser over en treukers periode. Studiens 

hovedproblemstilling er om Twitter hovedsakelig lager oppkok på innhold fra massemedier, 

eller om denne nye medieplattformen faktisk bidrar med noe nytt og representerer en 

alternativ nyhetsplattform. 

Termen innholdsanalyse benyttes først og fremst på analyser der fremgangsmåten 

består i å kvantifisere tekstinnhold, altså telle forekomst på en eller annen måte. Imidlertid 

finnes det et vidt spekter av ulike tekstanalysemetoder når det kommer til kvantitativ eller 

kvalitativ tilnærming. Mellom en strengt organisert innholdsanalyse som søker å finne 

objektive fakta ved å studere svært mange enheter ved bruk av statistikk, og en språkanalyse 

som baserer seg på subjektiv fortolkning, finnes det et utall varianter av tekstanalyse som 

delvis overlapper hverandre og kombinerer kvantitative og kvalitative trekk (Berström & 

Boréus 2005). Innholdsanalysene i denne avhandlingen befinner seg nærmere det andre 

eksemplet enn det første, men begge er likevel utført på bakgrunn av et kodeskjema med 

forhåndsbestemte variabler og verdier. Ved innholdsanalyse som i enda større grad baserer 

seg på fortolkning, som diskursanalyse, ønsker man i større grad å «la teksten snakke selv», 

og benytter dermed ofte ikke forhåndsbestemte kategorier (Jørgensen & Phillips 2002). 

Spesielt siden delstudiene i denne avhandlingen baserer seg på såpass store mengder data, var 

det hensiktsmessig å la analysen ta utgangspunkt i forhåndskonstruerte kodeskjemaer. I tillegg 

kan en slik tilnærming bidra til å styrke undersøkelsenes reliabilitet. 

Datagrunnlaget i avhandlingens første studie er et utvalg statusoppdateringer fra de 

norske partiledernes Facebook-profiler publisert i valgkampen som ledet opp til 

stortingsvalget i 2013, og i månedene etter valget. Artikkelen spør om sosiale medier bidrar til 

personifisert politisk kommunikasjon, og i så måte kunne det ha vært fruktbart å sammenlikne 

medieinnhold fra sosiale medier med medieinnhold fra massemedier. I sosiale medier kan 

politikere kommunisere direkte med folket, mens de når de figurerer i massemedier, i større 

grad er prisgitt journalister og redaktørers vinklinger og rammer, og det kunne derfor ha vært 

interessant å sammenlikne graden av personifisering i de to plattformene. Imidlertid svarer 

denne avhandlingen på spørsmålet basert på en teoretisk forventning om at kommunikasjonen 

i sosiale medier skal være personifisert ut fra ny medielogikk som har oppstått i denne typen 

medier. I tillegg bidrar sammenlikningen av kommunikasjonen før og etter valget til å belyse 

spørsmål knyttet til bruk av sosiale medier som verktøy i valgkamp. 
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Datakildene i avhandlingens tredje studie er samtlige Twitter-meldinger som 

omhandlet nyheter som ble retvitret tre ganger er flere i en treukers periode, i tillegg til 

toppnyheter i TV og nettaviser fra samme tidsrom. Disse dataene er ment å representere 

henholdsvis Twitter- og massemedie-agendaene i den gitte tidsperioden, og et viktig spørsmål 

blir da om de faktisk utgjør tilfredsstillende operasjonaliseringer. Dersom de ikke gjør det, blir 

studiens validitet naturlig nok kraftig svekket.  

Når det gjelder utvalget av tweets, kan man for det første innvende at de mest 

retvitrede Twitter-meldingene ikke er en heldig operasjonalisering av Twitter-agendaen og for 

det andre kan man problematisere konseptet «Twitter-agenda». Det finnes ingen overordnet 

redaktør på Twitter, så kan man da snakke om at det finnes en agenda der i det hele tatt? 

Undersøkelsen baserer seg på Dearing og Rogers (1996) definisjon av agenda: «a set of issues 

that are communicated in a hierarchy of importance at a point in time», og hvorvidt en 

overordnet redaktør har definert dette hierarkiet av saker eller ei, er dermed ikke så viktig. De 

aller fleste meldingene som blir delt på Twitter, blir oversett, og verken besvart eller retvitret 

(Bosker 2010). Retvitring er dermed en god indikasjon på at en tweet er blitt gjort godt synlig, 

og tweets som er retvitret minst tre ganger i en gitt tidsperiode kan dermed anses som en 

tilfredsstillende operasjonalisering av sakshierarkiet på Twitter (se artikkel 3 for en mer 

utfyllende diskusjon).  

I tillegg kan man problematisere utvalget av massemedier, som er de to største avisene 

og de to største TV-kanalene i Norge, henholdsvis Aftenposten og VG og NRK og TV2. 

Mindre medieorganisasjoner som kan tenkes å dekke andre typer saker, som lokalmedier eller 

nisjemedier, er for eksempel utelatt fra utvalget. Ressursbegrensninger gjorde at det dessverre 

ikke var mulig å inkludere et større antall medieorganisasjoner. Med et slikt utgangspunkt ble 

et utvalg av nyhetsinnhold fra de største og mest toneangivende massemediene ansett som den 

mest formålstjenlige operasjonaliseringen av massemedieagendaen. De sakene og temaene 

som får oppmerksomhet i de største nyhetsmediene blir antakelig også sett av flere mennesker 

enn nyheter i mindre nyhetsmedier, og utvalget av avis- og TV-nyheter kan dermed også 

ansees som en representativ operasjonalisering av nyhetsagendaen i den aktuelle 

treukersperioden. 

Dagsrevyen-sendingene ligger tilgjengelig for allmennheten på nrk.no, mens resten av 

medieinnholdet ble gjort tilgjengelig etter avtale med medieorganisasjonene. TV2 tilbød 

tilgang til betalingstjenesten deres på nett, mens Aftenposten sendte over kopier av forsidene 

deres i den aktuelle perioden. VGs arkiv var ikke tilgjengelig utenfra, men undertegnede fikk 

komme på besøk og kopiere de aktuelle forsidene. Under besøket ble det også tid til en 
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samtale med utviklingssjefen i VG Multimedia som blant annet kunne fortelle om de 

tidspunktene hvor det er mest trafikk på nettaviser og ellers gi råd om hvor lange intervaller 

som burde legges inn mellom kopiene av forsidene. Dette var svært nyttig under utviklingen 

av det endelige forskningsdesignet. 

Videre kan man spørre om tre uker er lang nok tid til å fange opp impulser fra en 

medieplattform til en annen. Det kunne for eksempel vært nyttig å gjøre en innholdsanalyse 

av medieinnhold og påvirkning mellom Twitter og tradisjonelle medier over flere måneder, 

noe som kunne frembrakt et enda mer komplekst bilde av påvirkning plattformene imellom. 

Imidlertid falt valget på en kvalitativ analyseform som kunne avdekke den typen temaer og 

saker som fikk oppmerksomhet. Det forutsatte manuell koding og satte begrensinger for den 

mengden data som kunne analyseres. Analysen innebærer i tillegg nærstudier av fire saker 

som fikk mye oppmerksomhet både i tradisjonelle medier og på Twitter i den aktuelle 

perioden. En slik analyse gjør det lettere å vurdere om Twitter bidrar med noe kvalitativt nytt 

vis-à-vis tradisjonelle massemedier.  

Kvalitativ innholdsanalyse innebærer ofte relativt stor grad av fortolkning, både ved 

utarbeidelse av kodeskjema og ved selve analysen, og den måten dataene er kodet og 

analysert i både artikkel 1 og artikkel 3, er derfor grundig dokumentert i tillegg til at det er 

utført validitetstester i begge studier.7 Relevant informasjon om undersøkelsenes kodeskjema 

osv. er vedlagt i avhandlingens appendiks.  

Avhandlingens andre studie om politiske journalisters bruk av sosiale medier er med 

på å utfordre tradisjonelle journalistiske normer, som politisk nøytralitet og profesjonell 

distanse til kilder og publikum. Metoden som blir benyttet, er clusteranalyse, eller 

klyngeanalyse, og datagrunnlaget er surveysvar fra en spørreundersøkelse med politiske 

journalister. Klyngeanalyse er en statistisk metode der man grupperer respondenter i klynger 

ettersom hvor like verdier de har på ulike variabler, som holdninger til å dele informasjon i 

sosiale medier eller holdninger til å benytte sosiale medier til nettverksbygging. Respondenter 

som likner hverandre blir plassert i samme klynge. Ved bruk av klyngeanalyse kan man 

avdekke grupperinger i dataene som det ellers ville ha vært vanskelig å få øye på (Aldenderfer 

& Blashfield 1984; Cornish 2007).  

Forskningsdesignet ble utformet etter et researchintervju med en journalist i NRKs 

politiske redaksjon. Han fortalte om sine egne og kollegers tanker om, og bruk av, sosiale 

medier og utfordringer knyttet til dette. Ved gjennomføring av surveyundersøkelser er det 

svært viktig å tenke nøye gjennom utformingen av spørreskjemaet. Hvis de spørsmålene man 

stiller ikke er egnet for å besvare de problemstillingene man vil ha besvart, vil det svekke 
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undersøkelsens validitet alvorlig. Researchintervjuet ga viktig informasjon om vesentlige 

forskjeller mellom journalisters bruk av Facebook og Twitter, og sentrale forskjeller mellom 

reportere og kommentatorers bruk av sosiale medier. Dette var nyttig å ha i bakhodet da 

spørreskjemaet ble laget.  

En utfordring ved alle slags intervjuer, og kanskje særlig intervjuer som ikke foregår 

ansikt til ansikt, er at man ikke kan være sikker på om respondentene svarer på en etterrettelig 

måte. De kan for eksempel pynte på virkeligheten eller fremstille seg selv eller den 

organisasjonen de eventuelt representerer, i et mer fordelaktig lys enn det det er grunnlag for 

(Bryman 2004). I surveyundersøkelsen ble dette forsøkt unngått ved at ingen av spørsmålene 

handlet direkte om journalistiske normer eller nøytralitet. Respondentene ble heller bedt om å 

angi hvor enige de var i ulike påstander som omhandlet disse aspektene indirekte, for 

eksempel: «Jeg foretrekker å observere snarere enn å delta på Twitter», «Jeg diskuterer gjerne 

samfunnsspørsmål/politikk i sosiale medier», osv. I tillegg ble flere spørsmålsbatterier 

inkludert i undersøkelsen, der to eller flere spørsmål var ment å måle det samme. For at 

respondentene skulle svare så ærlig som mulig på spørsmålene, ble de også grundig forsikret 

om at undersøkelsen var anonym og at svarene ville bli behandlet konfidensielt. 

I en studie av politiske journalister i Norge falt det seg naturlig å ta utgangspunkt i 

medlemmene i Stortingets presselosje, men dette utvalget ble i tillegg supplert med noen flere 

navn etter innspill fra de aktuelle politiske redaktørene. Problemstillingene i studien var mest 

aktuelle for journalister som skriver om riks- og regionalpolitikk, og som oppholder seg på 

Stortinget relativt hyppig, så de lokalavisjournalistene som er medlemmer i losjen ble 

ekskludert fra utvalget.8 Flere elementer ved utvalget og aspekter knyttet til klyngeanalyse blir 

diskutert i selve artikkelen.  

Problemstillingene i denne avhandlingen kunne blitt undersøkt ved å benytte andre metoder 

enn dem som er brukt. En metode som benyttes stadig oftere innen forskning på sosiale 

medier, er studier av såkalte Big Data, en samlebetegnelse for data som er av et slikt omfang 

at de krever mer enn vanlig datakraft for å kunne samles inn, lagres og analyseres. På grunn 

av nettverkskommunikasjon på internett har mengden av tilgjengelige digitale data eksplodert 

de siste årene, og innhold fra sosiale medier, som statusoppdateringer fra Facebook, videoer 

på YouTube og tweets, kan være egnede enheter i denne typen studier (Enjolras 2014). Ifølge 

Enjolras (2014) er betegnelsen Big Data et moteord som på sikt antakelig vil bli erstattet av en 
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ny betegnelse, men begrepet er også en betegnelse på en utvikling som har kommet for å bli. 

Big data-begrepet brukes ofte ikke bare for å betegne selve dataene, men også for å beskrive 

de nye problemstillingene slike data reiser, både teknisk, juridisk og etisk. Felles for denne 

typen data er at de innebærer registrering av handlinger, interaksjoner og transaksjoner 

mellom individer.  

Big Data hentet fra Facebook eller Twitter kunne for eksempel lagt grunnlag for en 

nettverksanalyse av koblinger og interaksjon mellom sentrale politiske aktører i Norge, noe 

som selvsagt kunne ha vært svært relevant for å kartlegge kommunikasjon mellom ulike 

individer og grupper av individer i den norske offentligheten. Verwieij (2012) har gjort noe á 

la dette i en studie av lenker mellom nederlandske journaliser og politikere på Twitter. I denne 

avhandlingen fokuseres det imidlertid hovedsakelig på innholdet i den politiske 

kommunikasjonen som finner sted i sosiale medier, snarere enn på konkrete relasjoner 

mellom politiske aktører. Metodevalgene i avhandlingen har også latt seg begrense av tilgang 

på ressurser og vurderinger av hva undertegnede som enkeltforsker kan få til innenfor 

rammen av et treårig doktorgradsløp. 

Andre innfallsvinkler som kunne ha vært nyttige for å besvare hvordan sosiale medier 

påvirker politisk kommunikasjon, er studier av velgere eller «vanlige borgere». Hvem som 

helst kan imidlertid opprette en profil på Twitter, og i så måte studeres «vanlige borgere» 

indirekte i artikkel 3 der massemedie- og Twitter-agendaen sammenliknes. Andelen av den 

norske befolkningen som benytter Twitter, er kun på 18 prosent (Enjolras et al. 2013), og i så 

måte kan det forskningsdesignet som benyttes, ansees som en kritisk test: Dersom «vanlige 

folk» når opp via det elitedominerte nettverket Twitter, tyder det på at Twitter nettopp er en 

alternativ vei inn i den offentlige sfæren. I tillegg har kolleger i prosjektgruppen ved Institutt 

for samfunnsforskning (Social media and the new public sphere: consequences for citizenship 

and democracy), studert vanlige borgeres bruk av sosiale medier inngående (Enjolras et al. 

2013; Enjolras et al. 2014). Denne forskningen har utgjort et sentralt utgangspunkt og 

grunnlag for samtlige arbeider i denne avhandlingen.  

En ytterligere metode som kunne ha vært svært velegnet for å svare på spørsmålet om 

hvordan sosiale medier påvirker politisk kommunikasjon, er komparative analyser på tvers av 

land. En sammenlikning av den måten norske partiledere og partiledere i land som likner mye 

på Norge politisk sett (Sverige eller Danmark), benytter Facebook kunne vært interessant, for 

eksempel. Og det samme kunne en sammenlikning av Facebook-bruken til norske politikere 

og politikere i land som likner lite på Norge politisk sett (Storbritannia eller USA). Det kunne 

ha forklart hvordan samfunnsforhold og politiske strukturer påvirker den måten sosiale medier 
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blir tatt i bruk som politisk kommunikasjonsplattform. En studie av politisk kommunikasjon i 

sosiale medier over tid kunne også gitt verdifull innsikt knyttet til den måten disse nye 

mediene utvikler seg som kommunikasjonsplattformer på. Undersøkelsen kunne for eksempel 

vært utført flere ganger med et visst tidsintervall imellom. Valgene om å utføre de empiriske 

studiene kun i en norsk kontekst, og kun på ett tidspunkt, bunner først og fremst i 

ressursbegrensninger. Håpet er imidlertid at studiene i denne avhandlingen kan utgjøre et 

sammenlikningsgrunnlag for liknende studier som utføres i andre land og på andre tidspunkter. 

 

Denne avhandlingen består av studier som spenner over et bredt spekter når det gjelder 

metodologisk tilnærming, fra kvantitative surveyintervjuer til fortolkende tekstanalyser. 

Kvantitativ og kvalitativ forskningsmetode er kjent for å generere ulike typer data og 

forskningsresultater. Mens kvantitativ analyse viser fenomener på aggregert nivå og kan gi 

innsikt i makrostrukturer, er kvalitative data kjent for å ha sin styrke knyttet til å kunne gi 

«tykk» innsikt i sosiale mikroprosesser, noe som kan generere detaljert innsikt om fenomener 

man vet lite om fra før (Kelle 2001; Gerring 2007). Imidlertid er det også vanlig å kombinere 

elementer fra kvantitativ og kvalitativ metode (George & Bennett 2005; Bryman Becker & 

Sempik 2008). Som kjent bør forskere først vurdere egenskapene ved det fenomenet de skal 

studere, og så, med det i mente, avgjøre hvilken metode som er mest passende for studien 

(King, Keohane & Verba 1994; Kelle 2001; Brannan 2005).  

I denne avhandlingen har formålet vært å kartlegge både kvantitative og kvalitative 

aspekter ved politisk kommunikasjon. Det har for eksempel vært relevant å kartlegge hvorvidt 

og hvor mye ulike grupper bruker sosiale medier i politisk kommunikasjon, men også hvordan 

den politiske kommunikasjonen som finner sted i sosiale medier fremstår. Det har dermed 

vært naturlig å kombinere kvantitative og kvalitative tilnærminger. 

Kvalitative og kvantitative elementer blir kombinert i samtlige av studiene i 

avhandlingen. I artikkel 1 ble dataene (partiledernes Facebook-oppdateringer) først sortert og 

kvantifisert ut fra fire relativt grove, forhåndsbestemte kategorier: politisk uttrykksmåte, 

personifisert politisk uttrykksmåte, personlig uttrykksmåte og personlig objektivert 

uttrykksmåte. I den kvalitative analysen som fulgte, ble politikernes kommunikasjon innenfor 

de fire uttrykksmåtene studert mer inngående. Det var spesielt relevant å kartlegge de temaene 

politikerne tok opp, i tillegg til det språket, de bildene og de formuleringene de benyttet. Dette 
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gjorde det mulig å identifisere trender innenfor de ulike uttrykksmåtene, og å sammenlikne de 

ulike partiledernes kommunikasjon på et mer detaljert nivå.  

I artikkel 3 ble dataene (nyhetssakene og Twitter-meldingene) sortert og kvantifisert, 

først etter tema, og så, med utgangspunkt i de ulike temaene, etter konkrete nyhetssaker. 

Deretter ble det foretatt en kvalitativ innholdsanalyse der det datamaterialet som omhandlet de 

fire nyhetssakene som fikk mest oppmerksomhet både på Twitter og i massemediene i 

datainnsamlingsperioden, ble studert i detalj. I denne mer inngående analysen ble forholdet 

mellom de to medieplattformene studert mer konkret. Aspekter som var relevante å kartlegge 

ved de to medieplattformenes omtale av de fire sakene var særlig: hvilke sider av de ulike 

sakene som ble trukket frem; det språket og den tonen som ble benyttet; hvorvidt de to 

plattformene refererte til hverandre; og hvilke stemmer som gjorde seg gjeldende. 

Den kvalitative analysen bygger videre på den kvantitative analysen både i artikkel 1 

og 3. Dette var en nyttig fremgangsmåte fordi den kvalitative analysen dermed kunne ta 

utgangspunkt i den overordnede, kontekstuelle informasjonen som allerede var frembrakt i 

den kvantitative analysen. På den måten kunne den kvalitative analysen fokusere på å 

fremskaffe detaljert innsikt i de fenomenene som ble undersøkt. I artikkel 2 ble 

spørreskjemaet til studiens surveyundersøkelse utarbeidet på bakgrunn av et kvalitativt 

researchintervju. Researchintervjuet frembrakte informasjon om journalisters tanker rundt 

bruk av sosiale medier og det var svært nyttig å kunne trekke på den typen innsikt under 

utarbeidelsen av spørreskjemaet. Denne kombineringen av kvalitative og kvantitative 

intervjumetoder bidro til å sikre undersøkelsens validitet. 

Med kvantitativ og kvalitativ metode undersøker man ulike aspekter ved de 

fenomenene som studeres og en kombinasjon av kvantitative og kvalitative elementer kan 

dermed bidra til mer detaljert innsikt i de overordnede forskningsspørsmålene. Hovedmålet 

med å kombinere ulike metoder i denne avhandlingen, var at de ulike undersøkelsene skulle 

bygge videre på hverandre, og sammen bidra til et mer fullstendig bilde av sosiale mediers 

påvirkning på politisk kommunikasjon.  

 

Store deler av de dataene som legger grunnlaget for studiene i denne avhandlingen, er hentet 

fra sosiale medier, og det har derfor vært nødvendig å ta stilling til en rekke problemstillinger 

knyttet til forskning på internettinnhold, slik som skillet mellom offentlig og privat 
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informasjon, gjengivelse av personlig og sensitivt materiale og bruk av sitater som er hentet 

fra internett. 

Observasjon på åpne arenaer, som gater og torg, kan vanligvis skje uten å informere 

dem det gjelder, og siden åpne fora på internett på mange måter representerer den «digitale 

gata», bør forskning på aktivitet her kunne foretas uten at man innhenter tillatelse. Dette slås 

fast i de generelle retningslinjene til den nasjonale forskningsetiske komité for 

samfunnsvitenskap og humaniora (NESH 2006). Informasjon som ligger ute på internett, og 

som i praksis er tilgjengelig for alle, kan imidlertid være av svært privat karakter, og det 

understrekes derfor at forskere må være bevisst at det kan være vanskelig å skille mellom 

informasjon som er av offentlig karakter, og informasjon som er av privat karakter, når man 

studerer internettinnhold. Mennesker som benytter sosiale medier, kan ha svært ulike 

oppfatninger av hva som er offentlig, og hva som er privat, når de opererer på internett.  

NESH har også utviklet et eget sett med retningslinjer for forskning på 

internettinnhold (NESH 2009). I disse understrekes det at man ved slik forskning bør være 

særlig aktsom på forhold knyttet til personlig og sensitivt materiale samt bruk av sitater hentet 

fra internett. Videre slås følgende fast: 

 

Samhandling i digitale fora har ofte en flyktig karakter. Dette bidrar til å skape forventninger 

om at informasjonen er beskyttet. Folk kan være villige til å gi fra seg personlig og sensitiv 

informasjon i et internettforum som i prinsippet er tilgjengelig for enhver, uten at de dermed 

har ment at ytringene skal kunne spres videre (…) Personer som det fremkommer personlige 

eller sensitive opplysninger om i et åpent forum har krav på at informasjonen i 

forskningssammenheng brukes og formidles på en tilbørlig måte.  

 

Ifølge NESH (2006, s. 17) tilhører forhold knyttet til spørsmål om sykdom og helse, politiske 

og religiøse anskuelser, følelsesmessige forhold og seksuell legning individers privatliv.  

Internettinnhold som er analysert i denne avhandlingen, er blant annet tweets som 

omhandler nyheter og politikk. Twitter er et fullstendig åpent forum der et av 

kjerneelementene er at ytringer nettopp spres videre via retvitring. Mennesker som ytrer seg 

på Twitter, er dermed etter alt å dømme klare over at dette er en offentlig arena, og at de i 

praksis deltar i det offentlige ordskiftet. Likevel har det vært nødvendig å ta spesielle hensyn, 

spesielt ved sitering, da tweets gjerne inneholder informasjon om politiske meninger og 

anskuelser. Retningslinjene om internettforskning (NESH 2009) sier følgende:  
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Ved bruk av sitater fra Internettet i forbindelse med offentliggjøring av forskningsresultater 

bør forskeren ta tilbørlig hensyn til at det kan være mulig å spore informantenes identitet ved å 

foreta fulltekstsøk på sitatene.  

 

NESH (2009) påpeker videre at det er lett å koble internettbrukeres «nick names» til deres 

virkelige identitet. De fleste Twitter-brukere oppgir sitt virkelige navn i minibiografien som 

inngår i Twitter-profilen, og det er dermed enkelt å identifisere en dem dersom man har 

vedkommendes kallenavn. I tillegg er det svært enkelt å identifisere en Twitter-bruker når 

man har ordlyden i en tweet. Da kan man ganske enkelt finne frem til vedkommendes 

Twitter-profil ved hjelp av en søkemotor. Anonymisering av Twitter-brukere lite for seg 

dersom man siterer dem ordrett. Av denne grunn er det innhentet tillatelse fra de Twitter-

brukerne som siteres i avhandlingen. 

En annen form for internettinnhold som inngår som data i avhandlingen, er 

statusoppdateringer hentet fra de åpne Facebook-profilene (fansidene) til partilederne på 

Stortinget. Her er det ikke innhentet tillatelse ved sitering. «Offentlige personer må regne med 

at sider ved deres offentlige rolle kan bli gjenstand for forskning», slår NESH (2006) fast. 

Uttalelser og oppdateringer som topp-politikere ytrer i sine åpne profiler i sosiale medier, må 

kunne ansees som sider av deres offentlige rolle, og dette vil også gjelde informasjon som 

berører personlige forhold. 

NESH (2006) påpeker i tillegg at alle forskningsprosjekter som innebærer behandling 

av personopplysninger, skal meldes. I denne avhandlingen innhentes data fra sosiale medier 

og dette lagres for så å bli systematisert og analysert. I disse lagrede dataene finnes det 

personopplysninger i form av kallenavn, og prosjektet er derfor meldt til Norsk 

samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD). I surveyundersøkelsen i artikkel 2 spørres 

informantene om personlige forhold knyttet til bruk av sosiale medier samtidig som dette blir 

koblet opp mot medieorganisasjonen de jobber i. Det betyr at organisasjoner med kun ett 

medlem i presselosjen vil være svært lett å identifisere. Av denne grunn ble 

medieorganisasjoner med kun ett medlem ikke oppgitt som et svaralternativ i spørreskjemaet, 

men henvist til en annet-kategori. Denne undersøkelsen er også meldt til NSD. 
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Denne avhandlingen består av tre enkeltstående empiriske artikler som både sammen og hver 

for seg bidrar til å besvare avhandlingens problemstillinger. Artiklene blir presentert i sin 

helhet senere, så den oppsummeringen som nå følger, er ment å danne et bakteppe for 

diskusjonen og konklusjonene som trekkes i denne introduksjonen. 

 

Politikere som enkeltindivider får stadig mer oppmerksomhet på bekostning av politiske 

partier og man snakker om at politikken har blitt personifisert. Samtidig har sosiale medier 

blitt en viktig plattform for politisk kommunikasjon. Dette er en type medier hvor skillene 

mellom det offentlige og det private ofte er utydelig, og et sentralt spørsmål er derfor om 

sosiale medier representerer en arena for ytterligere personifisert politikk. Sosiale medier gir 

mennesker større frihet til å iscenesette seg selv vis-à-vis offentligheten, og politikere har 

dermed fått større frihet til å bestemme hvordan deres private sfære skal eksponeres – og 

dessuten nye muligheter til å bygge image. Denne artikkelen undersøkte graden av 

personifisering i de norske partiledernes Facebook-kommunikasjon i perioden rundt 

stortingsvalget i 2013.  

Studiens problemstilling var hvordan partilederne benyttet Facebook til å eksponere 

seg i krysningspunktet mellom det politiske og det personlige, og det offisielle og det private. 

Dette ble konkret undersøkt ved at fire ulike former for politisk uttrykksmåte i partilederes 

Facebook-oppdateringer ble kartlagt, fra den helt politiske i den ene enden, til den helt 

personlige i den andre enden, i tillegg til to mellomkategorier der politisk uttrykksmåte er 

ispedd personlige elementer og personlig kommunikasjon er ispedd politiske elementer. Dette 

ble kategorisert konkret gjennom fire ulike kombinasjoner av posisjonering og stil: 

posisjonerte politikerne seg personlig eller politisk, og benyttet de en privat eller offentlig stil? 

Analysen inkluderte statusoppdateringer fra valgkampen og fra månedene etter valget, og 

kunne på den måten også si noe om hvordan personifisert kommunikasjon på Facebook 

eventuelt ble benyttet strategisk i valgkampen. 

Artikkelens hovedfunn var at partilederes kommunikasjon var lite personifisert i 

valgkampen, og at de i svært stor grad kommuniserte med en politisk uttrykksmåte (politisk 

posisjon og offentlig stil). Konklusjonen ble dermed at personifisering og eksponering av 
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privatliv i liten grad ble benyttet som strategisk grep i valgkampen. Faktisk ble 

kommunikasjonen mer personlig etter valget, noe som kan tyde på at partiledernes 

kommunikasjon rett og slett speiler hverdagen deres: I valgkampen fokuseres det på politiske 

saker, mens det blir mer tid til familie og hobbyer når valgkampen er over. KrF-leder Knut 

Arild Hareide stod imidlertid frem som et unntak. Han fokuserte i løpet av valgkampen mye 

på sin situasjon som nybakt far, noe som nok var strategisk, i og med at barne- og 

familiepolitikk var en av KrFs kjernesaker i valgkampen. Hareide var også den eneste 

partilederen som ble mindre personlig i kommunikasjonen etter valget, noe som styrker denne 

antakelsen. 

Funnene i undersøkelsen antyder at partiene og partilederne i stor grad tok i bruk 

Facebook som kommunikasjonsplattform i valgkamp slik de er vant til å bruke «gamle» 

medieplattformer i forbindelse med valg, og at de i liten grad har tilpasset kommunikasjonen 

til den personlige og muntlige tonen som er vanlig i sosiale medier. Imidlertid kan det faktum 

at kommunikasjonen etter valget ble mer personifisert, antyde at vi er på vei mot en mer 

personifisert form for politisk kommunikasjon i sosiale medier, men at 

valgkampkommunikasjonen henger etter. Studien fant også at partilederne i stor grad benyttet 

seg av den muligheten som sosiale medier gir til å nå velgerne direkte, blant annet ved å 

komme med sin versjon dersom de følte seg feilaktig fremstilt i massemediene. 

Videre kan man argumentere for at også den rent politiske kommunikasjonen mellom 

politikere og velgere som foregår på Facebook, representerer en ny type kommunikasjon som 

befinner seg mellom den offentlige politiske scenen og den private back stage-en. Når Jens 

Stoltenberg eller Erna Solberg for eksempel legger ut en film der de ser rett i kamera og 

henvender seg direkte til velgerne med en oppfordring eller et spørsmål, eller de deler bilder 

fra arbeidshverdagen sin, så representerer det en ny og nærere kommunikasjon mellom 

politikere og velgere enn det man ser på andre medieplattformer. 

Sosiale medier gir hvem som helst anledning til å iscenesette seg selv og å diskutere og 

uttrykke meninger om politiserte spørsmål offentlig, og journalister er blant de mest ivrige 

brukerne av sosiale medier i dag. Tradisjonelt sett har journalister vært opptatt av å holde 

profesjonell avstand til både kilder og publikum og å fremstå som politisk nøytrale, og et 

aktuelt spørsmål blir da om dette er forenelig med journalisters bruk av sosiale medier. Denne 
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artikkelen undersøkte hvordan journalister som skriver om politikk, bruker sosiale medier, og 

hvorvidt denne bruken går på akkord med tradisjonelle journalistiske normer. 

Innenfor politisk journalistikk har normen om politisk nøytralitet tradisjonelt stått 

ekstra sterkt, og derfor er denne spesifikke gruppen av journalister ekstra interessant å studere 

i en slik kontekst. I tillegg har kommentarjournalistikk blitt en stadig mer utbredt sjanger, 

spesielt innenfor politisk journalistikk. Kommentatorer tolker, forklarer og mener om politikk, 

og er naturlig nok ikke forventet å være politisk nøytrale og balanserte på samme måte som 

reportere, og hovedspørsmålet i denne studien var dermed om sosiale medier bidrar til å viske 

ut det tradisjonelle skillet mellom politiske reportere og politiske kommentatorer. 

Studien baserte seg på en spørreundersøkelse utført blant politiske journalister, og 

metoden som ble benyttet var klyngeanalyse. Undersøkelsen fant at de politiske journalistene 

generelt sett var ivrige brukere av Twitter og Facebook, men analysen avslørte også store 

forskjeller i måten journalistene benyttet sosiale medier på, spesielt knyttet til holdninger til 

selvpromotering og meningsytring. Klyngeanalysen identifiserte fem brukertyper blant 

journalistene: skeptikerne (the sceptics), som er skeptiske og hovedsakelig benytter sosiale 

medier til å observere, nettverksbyggerne (the networkers), som er aktivt benytter sosiale 

medier til både selvpromotering og nettverksbygging, de ambivalente (the two-faced), som 

mer svært reserverte på Twitter, men veldig aktive på Facebook, meningsytrerne (the opiners), 

som hovedsakelig benytter sosiale medier til å diskutere politikk, og superbrukerne (the 

sparks), som er aktive brukere av sosiale medier på alle måter. 

Studien fant at journalistene generelt sett er opptatt av å skille mellom det 

profesjonelle og det private når de bruker sosiale medier; svært få deler private bilder eller 

privat informasjon på Twitter. Nettverksbyggerne og de ambivalente deler imidlertid ganske 

ofte informasjon om privatlivet sitt på Facebook, men da via lukkede profiler der de kun er 

venner med folk de faktisk kjenner. Når det gjelder nøytralitet, avdekket studien skarpe skiller 

mellom gruppene: Skeptikerne, nettverksbyggerne og de ambivalente verken deler politiske 

meninger eller diskuterer politikk i sosiale medier, mens meningsytrerne og superbrukerne 

gjerne gjør dette. 

Journalistenes redaksjonelle stilling viste seg å være den desidert viktigste 

forklaringsvariabelen for den måten de bruker sosiale medier på. Klyngene med 

meningsytrere og superbrukere bestod nesten bare av redaktører og kommentatorer, mens de 

tre resterende gruppene var dominert av reportere. Studiens hovedfunn ble dermed at politiske 

reportere i svært stor grad verner om sin politiske nøytralitet, og at dette også gjelder selv om 

de er svært aktive brukere av sosiale medier. Kun 6 av i alt 86 reportere i utvalget rapporterte 
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at de var komfortable med å dele politiske meninger i sosiale medier. Unge mennesker er ofte 

mer aktive brukere av sosiale medier enn eldre, men alder var likevel ikke en sentral 

forklaringsvariabel i studien. Det skyldes nok at mange av de mest aktive brukerne er 

redaktører og kommentatorer. Denne typen stillinger besittes gjerne av erfarne journalister. 

Imidlertid var gjennomsnittsalderen lavere blant de reporterne som var de mest ivrige 

brukerne av sosiale medier. 

I et stadig mer mangfoldig medielandskap, er et sentralt spørsmål hvordan ulike 

medieplattformer, og da særlig hvordan «gamle» og «nye» medieplattformer, relaterer til 

hverandre. I denne artikkelen ble påvirkningsforholdet mellom Twitter og tradisjonelle 

massemedier undersøkt og hovedspørsmålet var om Twitter hovedsakelig lager oppgulp på 

innhold fra massemedier, eller om det faktisk er en plattform der andre temaer og saker enn 

dem som får omtale i massemediene, får oppmerksomhet, og nye stemmer kan vokse frem.  

Antallet studier som tar for seg problemstillinger knyttet til intermedialitet er i vekst, 

men få studier har frembrakt detaljert innsikt om den interaksjonen som foregår mellom 

gamle og nye medieplattformer, og nettopp det var hovedhensikten med denne undersøkelsen. 

Dataene som lå til grunn for analysen var de mest retvitrede Twitter-meldingene og 

toppnyheter fra aviser og TV en treukers periode. Studiens forskningsdesign var tredelt; først 

ble de temaene som fikk oppmerksomhet på Twitter og i massemediene sammenliknet; 

deretter ble de konkrete nyhetssakene som fikk oppmerksomhet i de to mediesfærene 

sammenliknet; og til sist ble det utført en dybdestudie av det Twitter- og massemedie-

innholdet som omhandler de fire nyhetssakene som fikk mest oppmerksomhet i løpet av 

treukersperioden. 

 Undersøkelsen fant at Twitter og massemedienes agendaer overlappet i relativt stor 

grad når det gjaldt de temaene og de nyhetssakene som fikk oppmerksomhet, og at Twitter i 

relativt stor grad drøvtygget innhold fra massemediene ved å videreformidle, kommentere og 

kritiserer dette. Så mange som 36,9 prosent av Twitter-meldingene refererte direkte til 

massemedier med en lenke eller hashtag, mens bare 0,6 av massemedieinnholdet referererte 

til sosiale medier. Imidlertid fant studien også at flere saker som i stor grad ble oversett av 

massemediene, fikk mye oppmerksomhet på Twitter. Klimakonferansen Zero 2011, for 

eksempel, var den nyhetssaken som fikk tredje mest oppmerksomhet på Twitter, mens 
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massemediene kun nevnte konferansen ved noen få tilfeller, og da fordi tidligere California-

guvernør Arnold Schwarzenegger var en av foredragsholderne.  

Når det gjelder den typen temaer og saker som fikk oppmerksomhet, var Twitter-

sfæren preget av innhold som tillot korte og gjerne sarkastiske eller morsomme kommentarer, 

slik som politiske skandaler. Men også dyrevelferd, klimaspørsmål, datasikkerhet og 

kjønnslikestilling, temaer som mennesker med postmaterielle verdier gjerne er opptatt av, fikk 

også mye oppmerksomhet på Twitter. De fleste av disse temaene kan imidlertid også 

karakteriseres som venstrevridde i en norsk kontekst, et funn som støtter tidligere forskning 

som har funnet at et flertall av dem som benytter sosiale medier til å diskutere politikk og 

samfunnsforhold, har et verdisett som ligger til venstre for gjennomsnittet (Enjolras et al. 

2013). Studien fant også at de tradisjonelle mediene var alene om å gi oppmerksomhet til 

hendelser som ulykker, kriminalitet, internasjonal politikk og andre utenrikssaker. 

Når det gjelder påvirkning medieplattformene imellom, fant studien, i tillegg til at 

Twitter i stor grad lot seg påvirke av de sakene tradisjonelle medier tok opp, at massemediene 

også tilsynelatende lot seg påvirke av Twitter. Etter å ha blitt massivt kritisert på Twitter for 

dekningen av fengslingsmøtet i 22. juli-saken, endret for eksempel VG Nett utpå kvelden 

hovedoppslaget sitt. Vi kan selvsagt ikke være sikre på om VG gjorde dette som et resultat av 

kritikken, men dersom de gjorde det, kan dette bære bud om en forskyvning i maktforholdet 

mellom massemedier og publikum. Ved hjelp av sosiale medier kan mediebrukere i dag gi 

tilbakemeldinger øyeblikkelig, og også mobilisere mengder av andre brukere i løpet av svært 

kort tid. Studien fant i tillegg at Twitter ofte var først med å annonsere nyhetshendelser, noe 

som kan antyde at massemediene er i ferd med å miste sin rolle som «news breaker» til 

sosiale medier. I fremtiden vil massemedienes rolle kanskje mer og mer handle om å gi 

detaljert innsikt i saker som allerede er annonsert i sosiale medier. 

Endelig avdekket studien også at mange av de Twitter-meldingene som hadde mest 

spredning, var forfattet av helt ukjente og uavhengige Twitter-brukere, altså aktører som 

normalt ikke dominerer den offentlige sfæren. Blant de mest retvitrede Twitter-brukerne var 

det rett og slett mange aktivister, bloggere og komikere, i tillegg til relativt ukjente, unge 

stortingspolitikere. Dette funnet indikerer at Twitter bringer nye stemmer inn i offentligheten 

ved å fungere som en plattform for en gruppe velartikulerte og medievante personer som 

ellers ikke overlapper med en politisk, økonomisk eller akademisk elite. 
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De empiriske undersøkelsene i denne avhandlingen har vist en del nye trekk, men også at mye 

ikke er så nytt, ved den politiske kommunikasjonen som foregår i sosiale medier. Nye 

medielogikker preger til en viss grad den kommunikasjonen som foregår i sosiale medier, 

men tradisjonelle eliter, som politikere og journalister, er likevel relativt konservative i sin 

bruk av de nye mediene. Avhandlingen har også vist at sosiale medier har utvidet adgangen til 

den offentlige sfæren, men at massemedienes posisjon som premissleverandør for den 

offentlige samtalen er ikke nødvendigvis er blitt svekket av den grunn. Det ser altså ut til at 

den nye teknologien har fått fotfeste, men at etablerte praksiser fungerer som motkrefter. 

 

Når det gjelder normer, har avhandlingen vist at partiledere og journalister i liten grad har latt 

sosiale medier endre den måten de kommuniserer på. Sosiale medier legger opp til uformell 

og personifisert kommunikasjon, og bidrar til å gjøre grensene mellom det som er offentlig og 

privat stadig mer porøse. Likevel fokuserte partilederne i liten grad på det personlige eller 

private i valgkampkommunikasjonen, mens journalistene var svært opptatt av å skille mellom 

det personlige og det profesjonelle, og i så måte holdt tradisjonelle journalistiske normer i 

hevd. En god del av journalistene brukte riktignok sosiale medier til å markedsføre seg selv 

og til å bygge seg et navn, men de som jobbet som politiske reportere, var samtidig svært 

opptatt av å verne om sin politiske nøytralitet ved å avstå fra å dele personlige meninger om 

politikk.9  

Flere funn i avhandlingen antyder imidlertid at massemedienes portvokterrolle er 

svekket. Ett av funnene i artikkel 3 var for eksempel at Twitter ofte var først ute med å omtale 

nyhetshendelser. Brukere av sosiale medier kan og må naturlig nok ikke forholde seg til de 

samme kravene om etterrettelighet og etikk som profesjonelle journalister, og dermed er det 

ikke så rart at sosiale medier ofte er raskt ute med å melde om hendelser. Man kan se for seg 

at massemediene, i kappløpet om å komme først, kan henge seg på, og på sikt true normene 

om etterrettelighet og korrekthet i journalistikken. På den andre siden vil det nok også bli 

ekstra viktig for massemediene og være pålitelige i det nye og uoversiktlige medielandskapet. 

Og massemediene har dessuten fått ny funksjon i å bekrefte og avkrefte rykter som har 

oppstått i sosiale medier.  
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Hva gjelder innhold, har avhandlingen vist at sosiale medier bidrar til å bringe nytt 

innhold ut i offentligheten, og dermed utfordrer de tradisjonelle massemedienes rolle som 

portvoktere til den offentlige sfæren. Partilederne brukte for eksempel Facebook-profilene 

sine til å formidle politiske budskap som de ikke hadde fått gjennomslag for i massemediene, 

og til å irettesette journalister. Funn i avhandlingen antyder også at sosiale medier kan påvirke 

massemedieagendaen. I artikkel 3 så vi at VG fjernet hovedoppslaget om hvordan deres egne 

journalister hadde opplevd å være til stede under fengslingsmøtet i 22. juli-rettssaken, 

tilsynelatende som en konsekvens av massiv kritikk på Twitter. Undersøkelsen viste også at 

Twitter-brukerne ga mye oppmerksomhet til personfokuserte politiske skandaler. Dette 

antyder at sosiale medier kan bidra til å øke oppmerksomheten rundt slike saker, og kanskje 

også forsterke fokuset på politikeres oppførsel og personlige egenskaper. Samtidig så vi i 

artikkel 1 at partilederne selv i liten grad fokuserte på sine personlige eller private sider.  

Avhandlingen har også vist at sosiale medier kan bidra til å bringe nye stemmer inn i 

offentligheten. I artikkel 3 så vi for eksempel at uavhengige og ukjente aktører hadde stor 

innflytelse over Twitter-sfæren, og at sosiale medier har gitt aktivister og organisasjoner helt 

nye og unike muligheter til å få sine saker på agendaen. Imidlertid har vi også sett at de 

tradisjonelle massemediene fremdeles har stor definisjonsmakt når det gjelder å forme 

offentligheten, og at mye av det som preger agendaen i sosiale medier, er nyhetsinnhold fra 

massemedier som blir kommentert og diskutert. Selv om det i dag finnes et mylder av porter 

til den offentlige sfæren, så er det liten tvil om at massemedienes porter fremdeles er de 

viktigste, og kildene til den mest pålitelige informasjonen. 

 

Funn i avhandlingen støtter definitivt bildet av et hybridisert medielandskap der ny teknologi 

kombineres og smelter sammen med eksisterende praksiser. På samme måte virker gamle og 

nye medielogikker side om side i et gjensidig påvirkningsforhold. Undersøkelsen i artikkel 3 

viste for eksempel at svært mye nyhetsinnhold fra massemedier ble diskutert og kommentert i 

sosiale medier, og at TV-programmer ble diskutert på Twitter parallelt med at de ble sendt. Vi 

ser altså at sosiale medier fungerer i interaksjon med andre nyhetskilder på nettet, og at 

informasjon deles på tvers av nyhetskilder, noe som fører til utvisking av skillet mellom 

medieplattformer. Avhandlingen finner også tegn til at skillet mellom medieprodusenter og 

mediekonsumenter viskes ut. Undersøkelsen i artikkel 3 viste at Twitter ved flere tilfeller dro 

samtalen om nyheter lenger enn det massemediene gjorde. Da massemediene fremdeles var 
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opptatt med å takke av den avtroppende justisministeren, var Twitter-brukere for eksempel i 

full gang med å vurdere den nye ministerens evner til å fylle stillingen. 

Avhandlingen finner færre tegn på at nye medielogikker gjør seg gjeldende i politisk 

kommunikasjon enn det man kanskje kunne forvente. Det ligger en grunnleggende 

forventning om at man skal by litt på seg selv og gjerne være uformell i stilen, og kanskje 

humoristisk, når man kommuniserer i sosiale medier, men jevnt over ser det likevel ut til at 

eksisterende praksiser fungerer som bremser når både journalister og politikere kommuniserer 

i sosiale medier. Analysen av Twitter-agendaen avdekket imidlertid at mye av det innholdet 

som oppnådde stor spredning, inneholdt elementer av humor og sarkasme, noe som støtter 

antakelsen om at nye medielogikker vil gjøre seg gjeldende i sosiale medier. Den mest 

retvitrede tweeten i studien i artikkel 3 (den ble retvitret 88 ganger) er for eksempel både 

humoristisk og sarkastisk: 

 

Hvor mange #VG-journalister trengs for å skifte lyspære? 6. En skifter, en tegner og fire 

intervjuer hverandre om hva de føler så nær pæren. 

Tweeten ovenfor ble delt av Twitter-brukeren @Steinklev på dagen for 

fengslingsmøtet i 22. juli-rettssaken, 14. november 2011, og den er også et meget godt 

eksempel på at hvem som helst i utgangspunktet kan oppnå stor oppmerksomhet og synlighet 

på Twitter. Steinklevs fulle navn er Øyvind Steinklev og ifølge Aftenposten er han: 

 

… en 46 år gammel høyskoleutdannet mann bosatt i Åmli, nordøst for Arendal. Han jobber 

med inkluderende arbeidsliv i NAV, og er ellers interessert i politikk og samfunnsspørsmål – 

og «himla glad i å leke med ord». På vei til jobb om morgenen hører han på P2s 

Nyhetsmorgen, og får han en assosiasjon, så er det ikke fritt for at han kjører sin hvite Citroën 

inn til siden, tar opp iPhonen og sender en tweet. Det tar ett minutt. Så kjører han videre 

(Egedius 2013). 

Hele konseptet retvitring er en invitasjon til igangsetting av kaskader, og når en tweet blir 

retvitret 88 ganger, har det rett og slett oppstått en kaskade der Twitter-brukere har observert 

og kopiert hverandre. Den enorme spredningen av Steinklevs tweet er også et godt eksempel 

på verden-blir-mindre-effekten i sosiale medier. På grunn av nettverkseffekter kan i 

utgangspunktet anonyme Twitter-brukere som Steinklev, oppnå at en ytring får meget stor 

spredning og synlighet. Sannsynligheten for at dette skjer, er imidlertid størst dersom disse 

Twitter-brukerne behersker de nye medienes medielogikker.  
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Sosiale medier representerer nye typer plattformer som politiske partier og politikere i 

dag kan benytte til markedsføring, og partiledernes bruk av sosiale medier representerer også 

noe helt nytt, i form av kanaler der de kan møte velgerne i deres private sosiale mediesfære. 

Dette indikerer at sosiale medier kan bidra til å spre politisk innhold til flere. De sosiale 

mediene gir velgerne anledning til å få et innblikk i politikernes hverdag, et sted mellom den 

politiske front stage-en og den private bak stage-en, noe som kan bidra til å etablere et nærere 

bånd mellom politikere og velgere. I tillegg er samspillet mellom gamle og nye 

medieplattformer helt essensielt i dagens hybridiserte medielandskap. Politikerne oppnår 

størst gjennomslag når det innholdet de deler blir plukket opp og videreformidlet i 

tradisjonelle mediekanaler. I valgkampen 2009 er Jens Stoltenbergs taxistunt, som ble delt på 

både YouTube og Facebook, et godt eksempel.10 Dette viser at innhold fra sosiale medier i 

stor grad kan bidra til å sette dagsorden. 

Twitter blir ofte beskrevet som en plattform for de få, en plattform for elitene, men 

funn i denne avhandlingen bidrar til å nyansere dette inntrykket. Analysen i artikkel 3 viste 

for eksempel at få representanter for «tradisjonelle eliter», som kjente journalister og 

politikere, var fremtredende. I stedet var det aktivister, bloggere og komikere, i tillegg til helt 

ukjente og uavhengige brukere, som stod bak de Twitter-meldingene som oppnådde størst 

spredning. For å nå opp i dagens hybridiserte og uoversiktlige mediesfære er man avhengig av 

å bygge seg et innflytelsesrikt nettverk, noe som gjerne gjøres gjennom igangsetting av 

informasjonskaskader. Det finnes det ikke noen enkel oppskrift på hvordan man gjør. 

Imidlertid hjelper det å forstå ny medielogikk, og denne avhandlingen har vist at en ny elite av 

samfunnsengasjerte, meningssterke og gjerne unge, mennesker som er gode til å formulere 

seg, har stor gjennomslagskraft i sosiale medier.  

 

I denne avhandlingen har vi sett at sosiale medier har en saksagenda som er delvis uavhengig 

av tradisjonelle massemedier, og at innhold fra sosiale medier kan påvirke den offentlige 

samtalen. Sosiale medier gjør det altså lettere for alle aktører, det være seg tradisjonelle eliter 

eller helt vanlige folk, å nå direkte ut med sine budskap og å iscenesette seg selv vis-à-vis 

offentligheten. På den måten bidrar de til lettere og mer sofistikerte muligheter for 

kommunikasjon horisontalt, mellom individer, og vertikalt, mellom individer og myndigheter. 

En slik utvikling kan endre både den måten politiske eliter, medieeliter og folk flest, 
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produserer og konsumerer politisk informasjon. Vi kan dermed konstatere at sosiale medier 

spiller en rolle i politisk kommunikasjon – tweets matter.  

La oss imidlertid oppsummere hvordan funnene i avhandlingen kan vurderes i lys av 

de tre demokratimodellene som ble introdusert innledningsvis. Vi har sett at samtlige 

partiledere benyttet Facebook for å kommunisere med potensielle velgere, og da først og 

fremst til å spre politisk informasjon, i forbindelse med valgkampen i 2013. Dermed har 

sosiale medier definitivt en funksjon i et konkurransedemokratisk perspektiv, som verktøy for 

eliter som konkurrerer om velgernes gunst ved valg.  

Avhandlingen har også vist at sosiale medier kan skape engasjement og bidra til å sette 

nye saker på agendaen, noe som antyder at de nye mediekanalene kan virke demokratiserende 

i et deltakerperspektiv. Vi har sett at særlig en gruppe med velartikulerte og 

samfunnsengasjerte mennesker hadde særlig stort gjennomslag, noe som kan indikere at 

sosiale medier først og fremst benyttes til politiske formål av dem som allerede er svært 

interessert i politikk. Imidlertid vet vi at nettverksmekanismer i sosiale medier bidrar til at 

politisk innhold blir spredd videre i de sosiale nettverkene via opinionsledere (Karlsen 

kommer). For å si det litt enkelt: Man trenger ikke å være på Twitter for å vite hva som skjer 

på Twitter. 

Funn i avhandlingen indikerer også at sosiale medier kan ha en demokratisk funksjon i 

et deliberativt perspektiv ved å fungere som arenaer for debatt og dermed bidra til økt 

engasjement og forståelse. Avhandlingen fant flere eksempler på at debatter som var avsluttet 

i massemediene levde videre i sosiale medier, og at temaer som gjerne engasjerer 

samfunnsinteresserte mennesker, dominerte. Dette bidrar til å styrke inntrykket av sosiale 

medier som arenaer for deliberasjon.  

Denne avhandlingen har vist at sosiale medier kan påvirke den offentlige sfæren, og at 

nye medielogikker som har oppstått i sosiale medier, delvis har fått gjennomslag i 

offentligheten. Vi vet også at tradisjonelle massemedier følger nøye med på hva slags saker 

som blir delt og likt i sosiale medier, og slik sett er alle brukere av sosiale medier indirekte 

med på å forme avisenes prioriteringer. Imidlertid kan vi ikke si at sosiale medier har ført til 

revolusjonerende endringer, verken når det gjelder normer, innhold eller stemmer i politisk 

kommunikasjon. Politikere kommuniserer stort sett slik de alltid har gjort når det er valgkamp; 

politiske journalister utfordrer i liten grad tradisjonelle journalistiske normer når de bruker 

sosiale medier; og massemediene definerer fremdeles i stor grad den offentlige dagsordenen.  

Likevel antyder funnene i avhandlingen at sosiale medier kan spille en stadig større og 

viktigere rolle for den offentlige samtalen i årene som kommer. Avhandlingen har for 
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eksempel vist at politikernes Facebook-kommunikasjon ble mer personlig da valgkampen var 

over, noe som kan tyde på at sosiale medier er i ferd med å bli en arena for personifisert 

politisk kommunikasjon, men at valgkampkommunikasjonen henger etter. Og vi har også sett 

at flere yngre journalister til dels har rettet seg etter nye medielogikker, og dermed 

tilsynelatende er mer tilbøyelige til å utfordre tradisjonelle journalistiske normer enn det deres 

eldre kolleger er. Den generasjonen som har vokst opp i den digitale tidsalderen, blir gjerne 

referert til som «digitalt innfødte» (Prensky 2001; Enjolras et al. 2013). Om noen år vil denne 

generasjonen prege offentligheten og politiske institusjoner i langt større grad enn det den gjør 

i dag. Det kan bære bud om store fremtidige endringer knyttet til politisk kommunikasjon.  

Da Martin Luther spikret sine 95 teser opp på døren til slottskirken i Wittenberg i 1517 vakte 

det stor oppstandelse, men det var ikke før han fikk trykket opp budskapet sitt i flere 

eksemplarer, at en større del av allmennheten fikk ta del i debatten og at tankene hans ble 

spredd over landegrenser. Da frembrakte Luthers tenkemåte etter hvert massive reformer i 

datidens politiske maktsentrum – kirken. Dette er et eksempel på at ny teknologi rett og slett 

var grunnlaget og en helt nødvendig faktor bak initiering av massive samfunnsendringene. 

Paul Lazarsfeld skal en gang ha sagt at dersom det hadde vært samfunnsforskere til 

stede et par tiår etter at boktrykkerkunsten var oppfunnet, så hadde de antakelig konkludert 

med at det nye verktøyet var lite relevant (Karlsen 2010a). I tråd med dette argumenterer 

Karlsen (2009) for et liknende perspektiv på dagens teknologiske nyvinninger. TV fungerte i 

starten som mikrofonstativ for politikerne, og de første nettavisene var i praksis papiraviser på 

en skjerm. På samme måte trenger sosiale medier tid på å finne sin rolle og sin funksjon i den 

offentlige sfæren. Det er viktig å legge dette perspektivet til grunn når man skal vurdere 

betydningen av sosiale medier for demokratisk utvikling. Sosiale medier har vært en del av 

den norske offentligheten i rundt åtte år, og virkelig sentrale har de ikke vært i mer enn noen 

få år. Endringer ved politisk kommunikasjon skjer ikke over natten.  

Å studere sosiale medier kan sammenliknes med å studere «et bytte i bevegelse», og 

dagens forskning har bare generert et innblikk i denne typen mediers potensial og virkemåter. 

Imidlertid antyder funnene i denne avhandlingen at sosiale medier vil kunne få en mer sentral 

rolle og større påvirkningskraft i den offentlige sfæren i fremtiden. Dersom det er slik at vi er 

inne i en prosess der sosiale medier blir stadig viktigere, kan man også tenke seg at funnene i 
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denne avhandlingen på sikt kan være generaliserbare til land som har kommet kortere enn 

Norge når det gjelder teknologisk utvikling. På generelt grunnlag er håpet at funnene i 

avhandlingen kan utgjøre et utgangspunkt som sammenlikningsgrunnlag for studier av sosiale 

medier og politisk kommunikasjon både i andre land og i en fremtidig norsk kontekst. 

Noter 
1 Jeg synes det er veldig viktig at norsk opprettholdes som et fullverdig og samfunnsbærende 

vitenskapelig språk, og har derfor valgt å skrive den ene artikkelen og introduksjonen på norsk. 
2 Dahl (1971) foretrekker å kalle regimer med høy grad av konkurranse og deltakelse for polyarkier, 

og ikke demokratier, siden ingen samfunn i verden er, og sannsynligvis aldri kommer til å bli, 

fullstendig demokratiserte. 
3 Karlsen (2011) påpeker at fragmentert politisk kommunikasjon refererer til to ulike tendenser: For 

det første, fragmentering av publikum og offentlig opinion, og for det andre, den muligheten politiske 

aktører i dag har til å skreddersy budskapet sitt til visse velgergrupper gjennom målrettet 

markedsføring, også kalt narrowcasting eller voter targeting (Farrell & Webb 2000). 
4 Vær Varsom-plakaten er vedtatt av Norsk Presseforbund og utgjør pressens etiske regelverk i Norge. 

Klager rettes til, og behandles av, Pressens Faglige Utvalg: http://presse.no/pfu/etiske-regler/vaer-

varsom-plakaten/.  
5 Ifølge tall fra SSB (2013) har 94 prosent av alle norske husholdninger internettilgang.   
6 Ved alle typer spørreundersøkelser vil rekruttering av respondenter, bortfall av respondenter ved 

ikke-svar og unøyaktige svar kunne prege resultatet (Enjolras et al. 2013). 
7 I artikkel 1 er det gjennomført en intrasubjektivitetstest, mens reliabiliteten i kodearbeidet i artikkel 3 

er testet med en intersubjektivitetstest. Intrasubjektivitet er graden av sammenfall i resultatene når 

samme fenomen undersøkes gjentatte ganger av samme forsker. Intersubjektivitet er graden av 

sammenfall når samme fenomen undersøkes gjentatte ganger av ulike forskere (Hellevik 2002). 
8 Mediene som ble inkludert, var: ABC Nyheter, Adresseavisen, Aftenposten, ANB, Bergens Tidende, 

Dagbladet, Dagen Magazinet, Dagens Næringsliv, Dagsavisen, E24, Finansavisen, Fædrelandsvennen, 

Klassekampen, Kommunal Rapport, LO Media, Morgenbladet, Nationen, Nettavisen, Nordlys, Norge 

i dag, NRK, NTB, P4, Politiske Nyheter, Reuters, Stavanger Aftenblad, Teknisk Ukeblad, TV2, VG 

og Vårt Land. I tillegg ble de frilanserne som er medlem i losjen inkludert.  
9 Imidlertid er det verdt å understreke at analysen i artikkel 2 tok utgangspunkt i medlemmene i 

Stortingets presselosje, altså elitesjiktet av politiske journalister i Norge. Journalister som bare dekker 

politikk fra tid til annen, er kanskje mindre preget av tradisjonelle normer knyttet til objektivitet og 

således mer disponert for å utfordre de eksisterende motkreftene. 



66 
 

                                                                                                                                                   
10 Jens Stoltenberg fikk mye medieoppmerksomhet under valgkampen høsten 2013 da han i 

forkledning, og med skjult kamera, kjørte taxi en ettermiddag i Oslo. Motivasjonen bak stuntet var, 

ifølge Stoltenberg selv, å komme i prat med velgere. 
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Politikere som enkeltindivider får stadig mer oppmerksomhet på bekostning av de politiske 

partiene og man snakker om at politikken har blitt personifisert. Samtidig har sosiale medier 

blitt en viktig plattform for politisk kommunikasjon. Dette er en type medier hvor skillene 

mellom det offentlige og det private ofte er utydelig, og et sentralt spørsmål er derfor om 

sosiale medier representerer en arena for ytterligere personifisert politikk. Denne artikkelen 

studerer graden av personifisering i de norske partiledernes Facebook-kommunikasjon i 

perioden rundt stortingsvalget i 2013. Dette er gjort gjennom en kartlegging av forskjellige 

grader av personifisert kommunikasjon, fra den helt politiske/offentlige til den helt 

private/personlige, basert på posisjonering og stil. Artikkelens hovedfunn er at en rent politisk 

uttrykksmåte (politisk posisjon og offentlig stil) var absolutt mest utbredt før valget, men også 

etter valget. Partilederne kommuniserte i stor grad i tråd med partienes overordnede 

valgkampanjer og tilpasset i liten grad kommunikasjonen til den personlige og muntlige tonen 

som er vanlig i sosiale medier. De bød også på svært få glimt inn til deres helt private sfærer.  

 

 

 

* Denne artikkelen er antatt av Tidsskrift for Samfunnsforskning. Jeg vil takke de anonyme 

konsulentene og redaksjonen i TfS, i tillegg til mine veiledere, Bernt Aardal og Rune Karlsen for 

verdifulle kommentarer til tidligere utkast. En stor takk rettes også til deltakerne ved politikkseminaret 

ved Institutt for samfunnsforskning og deltakerne i gruppen politisk atferd ved Den nasjonale 

fagkonferansen i statsvitenskap i 2014, Jo Saglie, Johannes Bergh, Anders Todal Jenssen, Julie Ane 

Ødegaard, Gunnar Grendstad, Eva Kvelland og Elisabeth Bakke. 



I løpet av de siste tiårene har svekkelse av sosiale strukturer og politiske skillelinjer bidratt til 

mindre partitro velgere (Aardal 2007; 2011). I dette politiske landskapet, der de politiske 

partiene står svakere, har politikere som enkeltindivider fått en stadig mer sentral rolle, og 

man snakker om at politikken er blitt personifisert (McAllister 2007; Karvonen 2010; Karlsen 

& Skogerbø 2013). Nye elektroniske medier, og særlig TV, har bidratt til å bygge ned skillet 

mellom nyheter og underholdning, og denne typen medier favoriserer også enkeltpersoner 

fremfor abstrakte saker og interesser. På bakgrunn av dette har TV fått noe av «skylden» for 

den personifiseringen som har funnet sted (Zoonen 1998; 2005; Jamtøy & Hagen 2007). 

Image har blitt viktigere i politikken, og private sider ved en politiker brukes gjerne som 

valgagn. Det handler om at det skal bygges opp et bilde av en politiker som også er et vanlig 

menneske, og som velgerne i større grad kan identifisere seg med (Krogstad 1999; Aalberg & 

Brekken 2007). En velkjent personlighet kan være svært effektivt når politiske alternativer 

skal markedsføres, og både massemediene og de politiske partiene benytter personifisering 

som politisk virkemiddel. Partiledere blir gjerne fremstilt som selve personifiseringen av 

partiene (McAllister 2007). 

 Sosiale medier blir en stadig viktigere politisk plattform (Enjolras, Karlsen, Steen-

Johnsen & Wollebæk 2013). Denne typen medier representerer halvoffentlige, halvprivate 

rom hvor skillet mellom det offentlige og det private blir mindre tydelig (Enli & Thumim 

2012), og et sentralt spørsmål er derfor hvorvidt disse nye mediekanalene representerer en 

arena for personifisert politikk. Sosiale medier gir mennesker nye muligheter til å iscenesette 

seg selv vis-à-vis offentligheten, og kommunikasjonen er også ofte muntlig, spontan, patos-

preget – og personlig (Marwick & boyd 2011; Krogstad 2013). På den måten kan de nye 

mediene være svært nyttige for politikere som ønsker å bygge image (Krogstad 1999; Jackson 

& Lilleker 2009). I sosiale medier er dessuten brukeren selv redaktør, noe som gir politikere 

muligheten til å nå direkte ut til offentligheten, uten tradisjonelle massemedier som filter 

imellom. Dette gir dem en ny og langt større frihet til å bestemme både hva som skal 

kommuniseres, og hvorvidt og eventuelt hvordan deres private sfære skal eksponeres. 

Spørsmål er imidlertid hvordan politikerne benytter seg av denne nyvunne friheten. 

Siktemålet i denne artikkelen er nettopp å undersøke hvordan politikere benytter 

sosiale medier som kommunikasjonsverktøy gjennom en studie av de norske partiledernes 

Facebook-bruk i perioden rundt stortingsvalget i 2013. Hovedspørsmålet er hvor personifisert 

denne kommunikasjonen var og på hvilken måte politikerne brukte private eller personlige 

virkemidler i sin kommunikasjon. Dette undersøkes gjennom en analyse av fire ulike former 

for kommunikasjon, fra den helt politiske til den helt personlige kommunikasjonen, samt 



politiske kommunikasjon ispedd personlige elementer og personlige kommunikasjon ispedd 

politiske elementer. De fire kommunikasjonsformene, eller uttrykksmåtene, er identifisert ved 

at partiledernes Facebook-oppdateringer er sortert i fire ulike kategorier med utgangspunkt i 

to variabler: den måten politikerne posisjonerte seg på (personlig eller politisk), og den stilen 

de kommuniserte med (privat eller offentlig). Metoden blir presentert og diskutert litt senere.  

Politisk kommunikasjon blir intensivert i valgkamp, i tillegg til at partiledernes rolle 

som partienes fremste representanter og talspersoner blir ekstra viktig, og dette er derfor en 

godt egnet periode for en studie av personifisert kommunikasjon. Et ytterligere mål med 

denne studien er imidlertid å sammenlikne partiledernes Facebook-aktivitet under og etter 

valgkampen, og derfor ble også partiledernes statusoppdateringer i en avgrenset periode etter 

valget samlet inn. Dersom det blir avdekket forskjeller i graden av personifisering under og 

utenom valgkamp, kan det gi innsikt i hvorvidt og eventuelt hvordan personifisering på 

Facebook benyttes som et valgstrategisk grep. 

Facebook er et velegnet empirisk utgangspunkt for en analyse av personifisert politikk 

i sosiale medier i norsk politikk. For det første fordi Facebook, i motsetning til for eksempel 

Twitter, betraktes som et folkelig medium, og også i stor grad benyttes som en sosial og 

personlig plattform (Enjolras et al. 2013: 47–48). For det andre fordi en studie av Facebook er 

ekstra interessant i en norsk kontekst da andelen nordmenn som bruker Facebook, er 

rekordhøy. Ifølge en undersøkelse gjennomført av Enjolras og kolleger (2013) bruker hele 75 

prosent av den norske befolkningen Facebook; bare Island kan skilte med en høyere andel 

brukere i europeisk sammenheng (Enjolras et al. 2013: 15). I tillegg er Facebook en relevant 

politisk arena i Norge. Forskning har vist at relativt mange, og stadig flere nordmenn anser 

Facebook som en viktig kilde til informasjon om politikk, og 22 prosent av befolkningen 

oppgir at de diskuterer ulike politiske saker der – det gjør Facebook til den største 

enkeltarenaen for politisk debatt på nettet i Norge i dag (Enjolras et al. 2013: 48).1 Forskning 

har også vist at 17 prosent av befolkningen følger en politiker eller et politisk parti i sosiale 

medier, og at en stor del av disse er opinionsledere som sprer informasjon videre i sine 

nettverk (Karlsen 2012).  

Artikkelen starter med en redegjørelse for den teorien som ligger til grunn for studien, 

før relevant empirisk forskning om personifisering i tradisjonelle medier og i sosiale medier 

blir gjennomgått. Deretter presenteres og diskuteres de funnene som er gjort. Partiledernes 

aktivitet på Facebook i valgkampen vil fortløpende bli kontrastert med aktiviteten etter valget, 

og det fokuseres først på kommunikasjonen som helhet og så på partilederne individuelt. 

Avslutningsvis drøftes funnene i lys av de teoretiske og empiriske forventningene. 



PERSONIFISERT POLITIKK – PÅ SCENEN OG BAK SCENEN 

For ikke svært lenge siden kunne politikere gå ut fra at de opererte i flere forskjellige 

sammenhenger som var mer eller mindre isolert fra hverandre. Noen ganger opptrådte de som 

politikere, andre ganger kunne de slappe av fra politikerrollen blant venner og familie, eller 

forberede offentlige opptredener sammen med sine medarbeidere. Politikkens scene er altså 

innrettet med mer eller mindre tydelig adskilte front stage- og back stage-områder. Noe 

spilles åpenlyst ut for publikum, annet skjer i kulissene, og så lenge disse situasjonene ble 

holdt fra hverandre, var det mulig å fremstå på snart en måte, snart en annen (Johansen 2002). 

I løpet av de siste tiårene har det imidlertid foregått en omfattende medialisering av politikken, 

noe som kjennetegnes ved at det politiske budskapet er blitt både forenklet, tilspisset og mer 

fokusert på enkeltpersoner (Strömbäck 2008; Hernes 1978; 1984). Enkeltpolitikere spiller i 

dag en mer sentral rolle i politikken enn det de gjorde tidligere og man snakker om at 

politikken er blitt personifisert (Jamtøy & Hagen 2007; McAllister 2007; Karvonen 2010).  

Ifølge Kriesi (2012: 826) refererer begrepet personifisering til to relaterte fenomener. 

For det første et sterkere fokus på enkeltpolitikere fremfor partier, institusjoner og saker – 

også kalt individualisering eller presidentialisering (Van Aelst, Sheafer & Stanyer 2012; 

Poguntke & Webb 2005), og for det andre en endring i kriteriene for evaluering av politikere, 

fra trekk som relaterer til deres profesjonelle kompetanse og prestasjoner til ikke-politiske, 

personlige trekk – også kalt intimisering (Zoonen 1991). I et politisk landskap der 

enkeltpolitikere fremstår som viktigere enn noen gang, og skottene mellom offentlige og 

private sfærer har begynt å bryte sammen, kan ingen lenger opptre kun i kraft av sin offentlige 

rolle. Politikerne har blitt «hele mennesker», og alt de foretar seg, vil kunne få betydning for 

vurderingen av deres politiske innsats (Johansen 2002).  

I dagens politiske virkelighet blandes en politikers front stage- og back stage-roller 

mer enn tidligere, og front stage-versjonen må fremføres som om den også ga innblikk i det 

som før kunne og burde holdes skjult (Johansen 2002). Det å kunne «by på seg selv» er blitt et 

krav, og i dag er toppolitikere også kjendiser som bygger image ved å åpne opp hjemmet sitt, 

vise frem familien og fortelle om sine holdninger, interesser og erfaringer (Krogstad 1999; 

Zoonen 2005; Jamtøy & Hagen 2007; Jenssen 2007).  

Sosiologen Erving Goffman introduserte i boken The Presentation of Self in Everyday 

Life (1959) begrepene front stage og back stage for å beskrive den måten mennesker 

profilerer seg og styrer det inntrykket som blir gitt av dem til offentligheten. Siden har Joshua 

Meyrowitz (1985) utviklet Goffmans begrepspar videre og introdusert begrepet middle region 



behavior for å beskrive den nye politiske situasjonen der tidligere private og offentlige sfærer 

blandes sammen. Bakscenen, altså det personlige og private ved en politiker, blir stadig mer 

eksponert i offentligheten, og elementer fra bakscenen lanseres i økende grad på forscenen 

(Krogstad 2007). I denne studien er formålet å studere de norske politikernes middle region 

behavior i sosiale medier. Hvordan benytter partilederne Facebook til å eksponere seg i 

krysningspunktet mellom det politiske og det personlige og mellom det offisielle og det 

private? Benytter de Facebook til å by på noen glimt inn bak scenen til deres helt private 

sfærer? 

 

PERSONIFISERING I TRADISJONELLE OG SOSIALE MEDIER 

Det har blitt skrevet relativt mye om personifisering i løpet av de siste tiårene, men forskerne 

har ikke blitt enige om en felles definisjon på hva personifisering egentlig innebærer, og heller 

ikke om politikken virkelig har blitt personifisert. Som allerede nevnt skilles det mellom to 

typer personifisering av politikk der den første omhandler personifisering i form av økt 

oppmerksomhet på ledere, mens den andre refererer til personifisering i form av særlig 

oppmerksomhet på personlige og ikke-politiske aspekter (Kriesi 2012; Van Aelst et al. 2012). 

De to formene kan imidlertid være overlappende, og i en del studier er det ikke trukket et klart 

skille mellom dem, så når jeg nå gjennomgår litteratur på feltet, blir det naturlig å forholde 

seg til begge.  

Ian McAllister hevdet i et essay fra 2007 at personifisering var en gjennomgående 

trend, og da særlig i parlamentariske demokratier hvor: 

(…) the character and style of election campaigning, the presentation and promotion of 

policies, and the executive authority of the prime minister have all changed markedly 

from what was observed a generation earlier (McAllister 2007: 584). 

Flere forskere har imidlertid utfordret McAllisters syn. Adam og Maier (2010) konkluderte i 

en oversiktsartikkel med at tradisjonelle medier i økende grad fokuserer på personer fremfor 

partier og saker, men at ikke-politiske aspekter, som politikeres utseende likevel ikke i økende 

grad preger politikken. Kriesi (2012) fant mye av det samme i en studie av mediedekningen 

av valg i flere europeiske land de siste 40 årene. Sett bort fra Nederland, som utmerker seg 

med økende oppmerksomhet på et begrenset antall politiske personligheter, har det ikke har 

foregått noen gjennomgående personifisering. Heller ikke Karvonen (2010) fant betydelige 

tegn på personifisering i en komparativ studie av 16 parlamentariske demokratier der han 



undersøkte mengden av medieoppmerksomhet til individuelle kandidater og hvorvidt 

partiledere påvirker partivalg. Norge, Canada og Japan ble kategorisert som de minst 

personifiserte politiske systemene i studien, og Karvonen forklarte i stor grad dette med 

institusjonell design. I Norge er det for eksempel ikke mulig å stemme på enkeltpersoner ved 

stortingsvalg, noe som er med på rette søkelyset mot partier fremfor individuelle kandidater.2 

Studier av norsk valgkamp støtter til dels Karvonens konklusjon. Narud og Waldahl 

(2004) undersøkte for eksempel hvor synlige partilederne var i mediedekningen av 

valgkampen i 2001, og fant at de fleste politikerne spilte en svært beskjeden rolle. De to 

politikerne som fikk mest oppmerksomhet, var uten tvil de to statsministerkandidatene (Kjell 

Magne Bondevik og Jens Stoltenberg), men likevel var det helt klart partiene som stod i fokus, 

og de resterende partilederne var nærmest usynlige. Forfatterne konkluderte slik: «For 

partiledere i mindre partier er bred mediedekning en uoppnåelig ønskedrøm» (Narud og 

Waldahl 2004: 195). Karlsen og Skogerbø (2013) har undersøkt i hvor stor grad kandidater 

ved stortingsvalget i 2009 fokuserte på sitt eget kandidatur i valgkampen, og også de fant at 

partiene spilte den viktigste rollen. Målet for de aller fleste kandidatene var å sette partiet i 

sentrum, og forfatterne konkluderte med at valgkamp i Norge er tydelig partisentrert. 

Samtlige kandidater var integrert i partiets overordnede kampanje, de var avhengig av 

partienes ressurser og føyde seg dermed etter partiets overordnede valgkampstrategier.  

USA trekkes gjerne frem som det landet der ny medieteknologi i størst grad har hatt 

innvirkning på valgkamp, og som et land med en langt mer personifisert politikk enn andre 

vestlige land (Schmitt-Beck 2007). Amerikansk valgkamp er for eksempel sentrert rundt 

politiske kandidater som har svake bånd til politiske partier, og det fokuseres også i stor grad 

på deres personlige egenskaper, svakheter og styrker. Plasser og Plasser (2000) hevder at 

vesteuropeisk valgkamp i de senere årene har beveget seg mot den amerikanske, for eksempel 

ved at image og personlighet spiller en stadig større rolle. Men snarere enn at europeisk 

valgkamp har blitt «amerikanisert», så mener de at det har oppstått en hybrid form for 

valgkamp i Europa, der de ulike landenes eksisterende praksiser og institusjoner påvirker den 

måten de tilegner seg ny medieteknologi og trender i moderne valgkamp på:  

Hybrid styles are a mixture of special aspects of media- and culture specific tradition 

campaign styles, shaped and determined by institutional arrangements, electoral and 

party-system features, regulatory frameworks and cultural norms and values (Plasser 

& Plasser 2000: 348).  



I de senere årene har antallet studier som omhandler politikeres bruk av nye medier, og 

graden av personifisering i denne typen plattformer har, vært økende. Av studier fra Norge 

var Anne Krogstad (2007) tidlig ute med en analyse av bloggen og hjemmesiden til Kristin 

Halvorsen. Halvorsen var den første norske toppolitikeren som startet egen blogg, noe som 

skjedde i forbindelse med lanseringen av boken Rett fra hjertet i 2004.  

Krogstads analyse viste at Halvorsens bloggspråk var direkte, kvikt og muntlig. Den 

daværende SV-lederen det saklige og tørre politikerspråket til side, og stilen var sjarmerende i 

form av at den ga inntrykk av å komme «rett fra levra», nærmest spontant og ufrivillig. 

Likevel kunne ikke Halvorsen tillate seg å glemme at kommunikasjonen på bloggen var både 

offentlig og formell. Som partileder og rikskjendis måtte hun ta høyde for at hver uttalelse 

potensielt kunne ende som et oppslag i andre, mer etablerte medier, så «rett fra levra»-

kommunikasjon, det Goffman betegner som de rå og upolerte sidene ved bakscenen, ville 

derfor være en umulighet, skriver Krogstad (2007: 209).  

I en senere studie har Krogstad (2013) studert profilbilder på Facebook gjennom en 

casestudie av daværende statsminister Jens Stoltenbergs Facebook-profil. Analysen avdekket 

at de relativt ordinære portrettbildene som Stoltenberg benyttet som profilbilder vekket et 

voldsomt engasjement blant følgerne hans, nærmest i form av euforisk heltedyrkelse. 

Gunn Enli og Eli Skogerbø (2013) har studert hvordan politikere som stilte til valg ved 

stortingsvalget i 2009 og lokalvalget i 2011, brukte sosiale medier i valgkampen. De fant at 

kandidatene i stor grad benyttet Facebook til å markedsføre seg selv, og at denne 

markedsføringen ofte inneholdt elementer av privat eksponering. Flere av respondentene i 

studien fortalte at personlige oppdateringer og bilder genererte langt mer engasjement fra 

lesere enn oppdateringer med mer politisk innhold. En av informantene uttrykte det slik:  

It is more fun when there are personal feelings and less political statements. (…) 

When I post photos of my children I get immediate response, when I write about 

politics, it’s quiet (Enli & Skogerbø 2013: 7). 

Enli og Skogerbø konkluderte med at deling av privat informasjon kan hjelpe politikere med å 

vise flere sider av seg selv og samtidig bidra til å gjøre politikk mer spennende for velgere, 

noe som igjen kan bidra til å engasjere folk som i utgangspunktet ikke er så interessert i 

politikk. Studien viste også at de politikerne som var mest avhengig av å tiltrekke seg velgere, 

var blant dem som var mest aktive i sosiale medier, noe som kan tyde på at markedsføring på 

Facebook handler mer om å mobilisere velgere enn å bygge image. 



I en studie av politiske kandidaters bruk av sosiale medier i valgkampen i 2009 fant 

Rune Karlsen (2011) også at markedsføring var et viktig motiv for de kandidatene som brukte 

sosiale medier. Kandidatene brukte sosiale medier både for å nå ut til så mange potensielle 

velgere som mulig, og for å gjøre seg synlig innad i partiet. Imidlertid viste analysen også at 

de kandidatene som anså sosiale medier som en viktig kommunikasjonsplattform i 

valgkampen, ikke frontet seg selv mer enn det andre kandidater gjorde. Konklusjonen ble 

dermed at sosiale medier, i alle fall på kort sikt, ikke bidro til mer personifisert valgkamp. 

Karlsen argumenterer imidlertid for at dette kunne ha vært annerledes dersom den norske 

valgordningen hadde åpnet for personlig stemmegivning, og kandidatene dermed hadde hatt 

mer å vinne på å fronte seg selv. I tillegg viste studien at de kandidatene som fokuserte på seg 

selv, brukte Facebook i større grad enn andre, noe som antyder at Facebook er en velegnet 

arena for selvpromotering.    

PERSONIFISERT KOMMUNIKASJON: STIL OG POSISJONERING 

Sosiale medier er en medieplattform hvor politikere i større grad en tidligere kan kontrollere 

sin middle region behavior, altså den måten de fremstår i det rommet der den offentlige 

politiske scenen og den private back stage-en møtes. Denne studien analyserer hvordan de 

norske partilederne gjør dette på Facebook ved å studere to dimensjoner i kommunikasjonen: 

den første er politikernes stil, den andre er hvordan politikerne posisjonerer seg. Valget om å 

skille mellom posisjon og stil er gjort fordi det gjør det mulig å skille mellom tilfeller der 

politikerne iscenesetter seg som politikere, men der kommunikasjonen likevel er personifisert 

i form av å være privat eller uformell i stilen, og tilfeller der politikerne iscenesetter seg selv 

som privatpersoner. Dette skillet er sentralt da det kan belyse i hvilken grad sosiale medier 

bidrar til personifisering i form av en mer uformell og personlig form for kommunikasjon, 

men også personifisering i form av oppmerksomhet til ikke-politiske og private aspekter ved 

politikere. 

Kategoriene i analysen bygger på Liesbet van Zoonens operasjonaliseringer i studier 

av politikeres muntlige opptredener i TV (se Zoonen & Holtz-Bacha 2000), men disse er 

videreutviklet slik at de også passer når man skal studere den multimediale kommunikasjonen 

som finner sted på Facebook, der tidligere adskilte medieformer på internett, som tekst, bilder 

og video fungerer sammen, i tillegg til at kommunikasjonen gjerne er mer uformell (Marwick 

& boyd 2011; Thurlow & Mroczek 2011).  



Politikernes stil blir undersøkt ved å skille mellom offentlig stil og privat stil. Tilpasser 

politikerne seg den spontane og personlige «lavstilen» som gjerne preger sosiale medier, eller 

holder de seg til en tradisjonell politikerstil preget av saklighet og seriøsitet? En offentlig stil 

karakteriseres av et offentlig språk og referanser til abstrakte prosesser og institusjoner, i 

tillegg til at politikeren fremtrer som en «typisk» politiker i det offentlige rom; vedkommende 

uttaler seg om en politisk sak, holder en tale, er til stede på et valgkamparrangement eller 

liknende. I kontrast til dette er en privat stil preget av et personlig språk og referanser til 

hverdagslige erfaringer, egne følelser, personlige preferanser og sunn fornuft, og den er gjerne 

spontan og uformell, og kanskje humoristisk.  

I klassiske studier av politikeres språk og stil (se for eksempel Kress 1986) har 

uttalelser med bruk av personlig pronomen blitt kodet som privat. Det «sosiale» i sosiale 

medier impliserer imidlertid at man skal være litt personlig, og pronomenformen «jeg» er 

svært utbredt (Hermida 2010), i likhet med ulike «emoticons», altså bilder som symboliserer 

ulike følelser, for eksempel smileansikter eller hjerter. Da denne typen uttrykksformer er så 

utbredte i sosiale medier, og oppdateringer som er både svært saklige og seriøse for eksempel 

kan ledsages av et smileansikt, kodes ikke en oppdatering som inneholder et «jeg» eller et 

såkalt emoticon automatisk som privat i stilen. Oppdateringens helhetlige tone og stil avgjør 

heller om den skal kodes som offentlig eller privat.  

 Politisk kommunikasjon preges ikke bare av politikerens stil, men også av måten 

politikeren posisjonerer seg på. På Facebook kan politikere fremstå fra ulike posisjoner, for 

eksempel fra en rent politisk posisjon, som partileder, kandidat, stortingsrepresentant, statsråd, 

opponent, forsvarer av et spesielt ideologisk standpunkt eller som forkjemper for eller 

forsvarer av en bestemt sak, eller politikeren kan posisjonere seg fra en personlig posisjon, 

som forelder, partner, ungdom, barn eller en person med en spesiell hobby eller spesielle 

følelser. Dersom en politiker reflekterer rundt eller snakker om forholdet mellom familieliv og 

politisk karriere, om sine personlige følelser knyttet til det å drive valgkamp eller om sin egen 

stil som politiker, så kategoriseres dette også som personlig posisjon.  

 De to dimensjonene stil og posisjon, altså den posisjonen en politiker inntar, og den 

stilen han eller hun benytter, danner grunnlaget for fire ulike kombinasjoner. Disse 

kombinasjonene har så, med inspirasjon fra Liesbet van Zoonen og Christina Holtz-Bacha 

(2000), blitt benyttet i konstruksjonen av en todimensjonal modell som avdekker fire 

uttrykksmåter i politikernes kommunikasjon. Disse presenteres i figur 1. Inn i begrepet 

uttrykksmåte defineres politikernes formuleringer, begreper og språk så vel som ikke-

språklige uttrykk. 



FIGUR 1: Fire uttrykksmåter i politikernes kommunikasjon 

I ruten øverst til høyre i figuren finner vi politisk uttrykksmåte (I). Her uttrykker politikeren 

seg med en stil som tilhører den offentlige sfæren, fra en politisk posisjon. Et typisk eksempel 

er at politikeren i egenskap av å være politiker, og med et politisk språk, formidler noe som 

handler om en politisk sak. 

I den andre uttrykksformen, personifisert politisk uttrykksmåte (II), kommuniserer 

politikeren fra en politisk posisjon, men med en stil som tilhører den private sfæren. Når en 

politiker skriver om en politisk sak, men gjør det på en uformell eller litt humoristisk måte, 

kan det for eksempel kategoriseres som personifisert politisk uttrykksmåte. 

Den tredje formen, personlig uttrykksmåte (III), er rent personlig. Her kommuniserer 

politikeren fra en personlig posisjon, med en stil som tilhører den private sfæren. Dersom en 

politiker deler noe som har med sitt privatliv, sine fritidsinteresser eller sine følelser å gjøre, 

og dette gjøres i en uformell eller personlig stil, er dette altså eksempler på personlig 

kommunikasjon.  

I det fjerde og siste feltet i figuren finner vi personlig objektivert uttrykksmåte (IV). 

Her figurerer politikeren i en personlig posisjon, og vedkommende uttrykker seg med en stil 

som tilhører den offentlige sfæren. Dersom en politiker legger ut et bilde fra sin egen første 

skoledag i anledning skolestart, men benytter anledningen til å kommunisere om skolepolitikk 



på en offentlig måte, kan det for eksempel karakteriseres som personlig objektivert 

kommunikasjon. 

 

METODE OG OPERASJONALISERING 

Tekst, bilder og videosnutter som ble publisert på Facebook-profilene til partilederne for de 

syv største partiene i Norge i perioden rundt stortingsvalget i 2013, utgjør datagrunnlaget for 

denne studien. Som allerede nevnt er det et mål å sammenlikne partiledernes Facebook-

aktivitet før og etter valget, så dataene inkluderer samtlige oppdateringer som ble publisert i 

de siste fire intense ukene før valget, fra 12. august til valgdagen 9. september, og all aktivitet 

fra de to månedene etter valget, altså fra 9. september til 9. november. Politikernes aktivitet på 

Facebook sank kraftig etter valget, så for at antallet analyseenheter ikke skulle bli for lavt, ble 

datainnsamlingsperioden etter valget såpass lang. Partilederne delte 289 statusoppdateringer i 

valgkampen og 110 i månedene etter valget.  

Første skritt i analysen gikk ut på å kode alle de 289 oppdateringene fra valgkampen 

og de 110 oppdateringene fra etter valget. Kodearbeidet ble utført av undertegnede. Samtlige 

oppdateringer ble kodet etter posisjon (personlig eller politisk) og stil (privat eller offentlig) 

og deretter kategorisert innenfor hver av de fire uttrykksmåtene som det ble redegjort for i 

figur 1, altså politisk uttrykksmåte (I), personifisert politisk uttrykksmåte (II), personlig 

uttrykksmåte (III) og personlig objektivert uttrykksmåte (VI). En oversikt over studiens 

kodeskjema og eksempler på de ulike kategoriene er vedlagt i appendiks. 

Metoden som benyttes i studien er kvalitativ innholdsanalyse med enkelte kvantitative 

elementer. Kvalitativ innholdsanalyse er ofte i stor grad basert på fortolkning og det er 

dermed viktig å sørge for at kodingen og analysen blir gjennomført så objektivt som mulig for 

at studiens reliabilitet skal bli ivaretatt. En måte å gjøre dette på, er å basere kodingen på et 

forhåndskonstruert kodeskjema med så klare kategorier som mulig (King, Koehane & Verba 

1994; Berström & Boréus 2005; Gerring 2007). Kvaliteten på kodeskjemaet og stabiliteten i 

kodearbeidet i denne studien er testet med en intrasubjektivitetstest der deler av datamaterialet 

ble kodet to ganger. Rekodingen ble gjennomført av samme koder, altså undertegnede. De to 

målingene gjennomført med flere ukers mellomrom slik at resultatene av den opprinnelige 

kodingen var glemt (Hellevik 2002: 184).   

Intrasubjektivitetstesten ble gjennomført ved at 13,5 prosent av datamaterialet ble 

kodet på nytt, det vil si 54 enheter på variabelen posisjon og 54 enheter på variabelen stil, 

altså 108 kodinger. Rekodingen av posisjon hadde en samsvarsprosent på 89, mens kodingen 



av stil samsvarte i 98 prosent av tilfellene. For å få en oversikt over det faktiske avviket 

mellom kodingene, er Scotts pi beregnet for begge variabler. Dette er et samsvarsmål mellom 

0 og 1 som tar høyde for samsvar som kan skyldes tilfeldigheter (Hellevik 2002: 260). Pi for 

variabelen posisjon er 0,78, mens pi for stil er 0,96. Dette må kunne sies å være akseptable 

samsvarsverdier. 

Den empiriske analysen i artikkelen består av to deler. I den første studeres andelen 

kommunikasjon som plasserer seg innenfor de fire ulike uttrykksmåtene og det konkrete 

innholdet i Facebook-kommunikasjonen blir også analysert og diskutert kvalitativt. I den 

andre delen av analysen studeres partiledernes kommunikasjon hver for seg og spørsmålet er 

om det er stor variasjon mellom dem når det gjelder personlige elementer i kommunikasjonen, 

samt hva som kan forklare eventuelle forskjeller. 

FORVENTNINGER 

Det er vanskelig å trekke frem entydige forventninger til resultatene i denne studien basert på 

den tidligere forskningen som ble gjennomgått ovenfor. Vi har sett at de politiske partiene står 

svært sterkt i Norge, og at den norske valgordningen ikke legger opp til sterkt kandidatfokus i 

valgkamp. Ut fra dette kan man forvente at partilederne vil fronte partiet og partiets politiske 

saker og i liten grad være personlige eller fokusere på seg selv i sin Facebook-kommunikasjon. 

Imidlertid har vi også sett at det er vanskelig for spesielt partiledere i mindre partier å nå frem 

i tradisjonelle medier i valgkamp, og på den måten kan Facebook være en arena der de kan 

fronte seg selv og sitt eget kandidatur. Sosiale medier kan også representere en kjærkommen 

plattform der politikere kan nå direkte ut til velgerne uten å måtte forholde seg til 

massemedienes prioriteringer eller frykt for at budskapet skal bli forvridd. 

Norge er en interessant case for en studie av personifisering i politikk fordi norsk 

politikk er svært sammensatt når det gjelder enkeltindividers posisjon. Det norske politiske 

systemet er sentrert rundt de politiske partiene, men enkeltpolitikere har likevel tradisjonelt 

spilt en viktig rolle i samspill med partiene (Karlsen & Narud 2004). I tillegg har avstanden 

mellom politikere og folk tradisjonelt vært liten. Norske politikere har ikke vært en opphøyet 

elite, men snarere hverdagslige representanter for «folk flest» (Krogstad & Storvik 2007; 

Thorbjørnsrud 2010).  

Sosiale medier er en medieplattform som i seg selv er personifiserende i form av at det 

er individer som står i sentrum, så hovedspørsmålet blir om de sosiale mediene bidrar til økt 

oppmerksomhet og iscenesettelse av politikernes personlighet og private aspekter. Basert på 



funnene til Enli og Skogerbø (2013) og Krogstad (2007) kan vi forvente at partilederne vil by 

på små drypp av privatlivet sitt og posisjonere seg fra en privat posisjon for å gjøre politikken 

mer spennende og tilgjengelig. Og med tanke på at kommunikasjon i sosiale medier gjerne er 

muntlig og spontan (Thurlow & Mroczek 2011; Krogstad 2013), er det også trolig at 

partilederne i noen grad vil by litt på seg selv og legge den tradisjonelle saklige og tørre 

politikerstilen til side.  

 

FIRE UTTRYKKSMÅTER PÅ FACEBOOK 

Figur 1 viser hvordan partiledernes Facebook-aktivitet fordeler seg innenfor de fire 

uttrykksmåtene politisk-, personifisert politisk-, personlig- og personlig objektivert 

uttrykksmåte før og etter stortingsvalget i 2013. Den mørke søylen representerer valgkampen, 

mens den lyse viser fordelingen etter valget. 

 

 

FIGUR 2. Partiledernes uttrykksmåter på Facebook, i valgkampen og etter valget (prosent), N = 289 i 

valgkampen; 110 etter valget. * = Signifikant på 1-prosentnivå. 

 

Den mest iøynefallende tendensen i figuren er den høye andelen politisk uttrykksmåte i 

valgkampen. Hele 71 prosent av politikernes oppdateringer i denne perioden sorterer innunder 

denne kategorien, der partilederne altså posisjonerer seg innenfor en politisk posisjon og 

kommuniserer med en offentlig stil. Også i perioden etter valget er oppdateringer med denne 

uttrykksmåten i flertall, men oppdateringene er langt jevnere fordelt, og i og med at andelen 



oppdateringer med et personlig eller privat tilsnitt går såpass kraftig opp etter valget, kan vi 

slå fast at partilederne i liten grad benytter personifisert kommunikasjon som et strategisk 

grep i valgkampen. Antallet oppdateringer etter valget er lavt, noe som gir liten N innenfor 

både personifisert politisk-, personlig- og personlig objektivert-kategoriene, og forskjellene 

fra før valget til etter valget her, er ikke signifikante. Imidlertid er tendensen likevel klar i 

form av at den rent politiske uttrykksmåten synker signifikant når valget er over.  

I den videre analysen vil kommunikasjonen analyseres kvalitativt. Hva kjennetegner 

kommunikasjonen innenfor de fire uttrykksmåtene, og på hvilken måte er de preget av 

opptredener på politikkens front stage eller drypp av personifisering? Det er hovedspørsmålet 

når jeg nå går gjennom de fire uttrykksmåtene én etter én.  

 

POLITISK UTTRYKKSMÅTE. Så mange som syv av ti oppdateringer som ble publisert på 

partiledernes Facebook-sider i valgkampen, hadde en politisk uttrykksmåte (kategori I i figur 

1). Valgkamp handler om politikk og hvem som kan tilby de beste politiske løsningene, og 

dermed er det kanskje ikke så overraskende at partiledernes kommunikasjon på Facebook er 

så kraftig dominert av både politisk posisjonering og offentlig stil. Partiledernes hverdag i 

valgkampen består stort sett i å reise rundt på ulike valgkamparrangementer for å snakke om 

og å debattere politikk, og Facebook-aktiviteten deres er på mange måter et speilbilde av 

denne hverdagen. Aktiviteten med en politisk uttrykksmåte består typisk av oppdateringer og 

bilder fra valgkampopptredener, som besøk, arrangementer og debatter, i tillegg til 

valgkampmateriell, som plakater, bilder og slagord, og lenker til innlegg på egen blogg eller 

saker på partienes hjemmesider.  

TYPISK EKSEMPEL. Dette bildet fra Høyres valgstand på Torgalmenningen i Bergen, delt av Erna 
Solberg den 29. august, er et typisk eksempel på bilder som ble delt på partiledernes Facebook-sider i 
valgkampen (Foto: C. F. Wesenberg).3 
 



Ellers deler partilederne også lenker til saker i tradisjonelle medier som er med på å sette 

partiet i et godt lys, eller de benytter Facebook til å komme med sin versjon av en sak, eller å 

gi beskjed dersom de føler seg urettmessig fremstilt i tradisjonelle medier. Dermed benytter 

de seg av den muligheten som sosiale medier gir til å nå direkte ut i offentligheten, uten 

massemediene som filter imellom. Siv Jensen er den partilederen som gjør dette oftest, og et 

godt eksempel er denne statusoppdateringen fra 25. august der Frp-lederen langer ut mot LO: 

Hører på radio at LO mener det er uklart hva FrP mener om pensjon. De har tatt 

propagandamaskineriet til et nytt nivå. FrP er det eneste partiet som vil fjerne 

avkortingen av pensjoner for gifte og samboende pensjonister, og vi vil fjerne 

underreguleringen på 0.75 som svekker kjøpekraften til pensjonistene hvert år. LO 

støtter altså et parti som bedriver et ran av landets pensjonister. Det burde de opplyse 

sine medlemmer om! 

Når valgdagen nærmer seg, preges kommunikasjonen med politisk uttrykksmåte av forsøk på 

mobilisering. Partilederne er opptatt av å kommunisere at folk må bruke stemmeretten, og at 

dersom man ønsker regjeringsskifte eller ei eller er opptatt av en spesiell sak, så må man 

stemme på nettopp deres parti, eller overtale andre til å stemme på partiet. De siste dagene før 

valget deler flere av partilederne også filmer der de vektlegger hjertesaker, forskjeller mellom 

regjeringsalternativene og viktigheten av å stemme. Jens Stoltenberg deler to filmer med 

politisk uttrykksmåte dagen før valget. I den ene oppfordrer han alle Ap-sympatisører til å 

forsøke å mobilisere potensielle velgere, og i den andre oppsummerer han partilederdebatten 

på TV 2 like etter at kameraene er slått av, og han fortsatt befinner seg i studio med mye folk 

og journalister rundt seg.  

Etter valget ser vi at den totale aktiviteten på Facebook går kraftig ned, men andelen 

politisk uttrykksmåte holder seg likevel relativt høy. Denne kommunikasjonen omhandler 

stort sett sonderingene, regjeringsforhandlingene og etter hvert politikken til den nye 

regjeringen. Erna Solberg, Siv Jensen og Knut Arild Hareide kommer for eksempel med en 

del rent informative oppdateringer om dette, mens Audun Lysbakken, som virker som om han 

får en ny giv når han havner i opposisjon etter valget, nesten opprettholder aktivitetsnivået fra 

valgkampen. Denne kommunikasjonen preges først og fremst av kritikk av den nye 

regjeringens politikk. 

 

PERSONIFISERT POLITISK UTTRYKKSMÅTE. De oppdateringene som preges av 

en personifisert politisk uttrykksmåte (kategori II i figur 1) består typisk av oppdateringer med 



et politisk budskap, men der partilederen i større grad byr på seg selv, for eksempel ved å 

være spontan eller muntlig i stilen, eller ved å bruke humor. Med en slik uttrykksmåte kan 

partilederne gjøre et politisk budskap både mer personlig og kanskje mer interessant for 

velgerne, men den relativt lave andelen av denne typen uttrykksmåte i valgkampen tyder på at 

partilederne i liten grad benytter denne kommunikasjonsformen som valgkampstrategi på 

Facebook.

Typiske eksempler på oppdateringer med en personifisert politisk uttrykksmåte i 

valgkampen er politiske budskap som er presentert på en humoristisk måte. Liv Signe 

Navarsete deler for eksempel en film dagen før valget der hun fremfører noe som høres ut 

som et selvskrevet stev, der budskapet er at velgere som sitter på gjerdet, må komme ned og 

stemme Senterpartiet, mens Audun Lysbakken den 28. august deler en imitasjon på et 

postkort med bilder hvor han poserer foran sykehusene i Stord, Voss og Odda med påskriften 

«Greetings from wonderful lokalsjukehusene i Hordaland» og lovnader om at SV vil bevare 

lokalsykehusene. Knut Arild Hareide er den som har flest oppdateringer innenfor en 

personifisert politisk uttrykksmåte i valgkampen, noe som blant annet skyldes at han ofte 

delte intime selvportretter, såkalte selfies, i oppdateringer der han også posisjonerer seg som 

politiker. Ett eksempel er bildet på neste side som ser ut som det er tatt i en av korridorene på 

Stortinget. 

 

«SENTRUMSVENNENE». Knut Arild Hareide publiserte flere selvportretter, såkalte selfies, på sin 
Facebook-profil i løpet av valgkampen. Her sammen med Venstre-leder Trine Skei Grande. 
 

Etter valget preges oppdateringene med personifisert politisk uttrykksmåte av at partilederne 

har litt lavere skuldre. Temamessig handler oppdateringene mye om regjeringsforhandlinger 

og ny regjering, men partilederne er mindre opptatt av å pøse ut rent politiske budskap, og tar 



seg bedre tid til å være litt personlige i stilen. Erna Solberg skriver for eksempel at «… Nå 

skal jeg hjem og sove godt før vi starter videre arbeid med plattformen for en ny regjering 

utpå dagen i morgen…», etter at hun den 30. september har kunngjort at det kun er Høyre og 

Frp som går videre til regjeringsforhandlinger, mens Siv Jensen skriver «En historisk dag for 

Fremskrittspartiet. Jeg er ydmyk og forventningsfull. Vi skal gjøre Norge til et enda bedre 

land å bo i…» dagen da den nye regjeringen tiltrer.  

 

PERSONLIG UTTRYKKSMÅTE. Partilederne byr på svært få glimt inn i deres helt 

private sfære i løpet av valgkampen. Oppdateringer med en personlig uttrykksmåte (kategori 

III i figur 1) i perioden før valget utgjør 12 prosent, men nesten ingenting av denne omhandler 

politikernes privatliv. Stort sett handler den personlige kommunikasjonen om hvordan 

politikerne opplever det å drive valgkamp: at det er travelt, at de er slitne, hva som hjelper 

dem å slappe av, og så videre. Erna Solberg delte for eksempel den 2. september en spilleliste 

med sine fem favorittlåter og skriver at det er viktig med noen små pauser i valgkampen, og at 

hun gjerne hører på musikk når hun trenger å roe seg ned før store debatter. 

Jens Stoltenberg delte, som vi allerede har sett, flere små filmer i løpet av valgkampen. 

I mange av dem kommuniserte han med en nær og personlig stil, og ofte snakket han om sine 

følelser knyttet til det å drive valgkamp. I en av filmene har han tatt en prat med sin egen far, 

Thorvald Stoltenberg, i en annen snakker han med Åge Alexandersen og Margaret Berger om 

likheter mellom det å være artist og politiker og dagen før valget delte Ap-lederen en film der 

han og partikollega Jonas Gahr Støre, sittende på en gressplen og tydelig slitne etter fire uker 

med intens valgkamp, blant annet sammenlikner valgkampinnspurten med å gå femmila på 

ski. 

Knut Arild Hareide publiserte også flere personlige filmer på sin Facebook-profil i 

løpet av valgkampen, men KrF-lederens filmer er langt mer striglede og regisserte enn 

videoene til Stoltenberg, og fremstår som reklamefilmer. I én film ser vi Hareide, som ble far 

bare noen måneder før valget, på trilletur med en kompis hvorpå han proklamerer at «fotball 

er ikke så viktig lenger». Og i en annen film ser vi Hareide på joggetur under overskriften 

«Noen kjører taxi, andre løper ;-)» – et tydelig spark til Jens Stoltenbergs taxi-stunt.4 Hareide 

er også den eneste som virkelig byr på noen helt private glimt inn bak scenen i løpet av 

valgkampen idet han legger ut en bildecollage der han smiler til kameraet sammen med sin 

lille datter. 

 



DAGEN FØR VALGET. – Jeg er sliten på en annen måte nå enn når du og jeg går maraton på ski, 
sier Jonas Gahr Støre til Jens Stoltenberg i denne filmen som ble publisert på statsministerens 
Facebook-side 8. september. 

Etter valget øker andelen oppdateringer med en personlig uttrykksmåte til 27,3 prosent. 

Denne økningen er ikke statistisk signifikant, men innholdet i de personlige oppdateringene 

etter valget er likevel helt tydelig mer private og bærer preg av at partilederne har mer fritid. 

Jens Stoltenberg deler for eksempel et bilde av seg selv på sykkeltur i marka, og i en annen 

oppdatering skriver han at han gleder seg til kveldens episode av TV-serien Lilyhammer. Erna 

Solberg deler et bilde av seg selv fra en søndagstur i «nydelig høstvær», og Siv Jensen 

forteller at en søndag med etterlengtet fri er brukt til «litt ekstra søvn, trening, litt kjedelig 

husarbeid og ikke minst middag med familien». Audun Lysbakken, som var den som var 

definitivt mest politisk i kommunikasjonen før valget, byr også i langt større grad på glimt inn 

i den personlige sfæren etter valget. Han meddeler blant annet at han har vært på ferie i 

Bohuslän med «Siv og ungene», og den 30. september forteller han at han har bursdag, og at 

kona stiller med både boller og champagne.  

Vi kan slå fast at partilederne i liten grad benyttet personifisert kommunikasjon og 

eksponering av sitt eget privatliv for å bygge image eller som et strategisk grep i valgkampen. 

Det faktum at antallet oppdateringer av helt privat karakter økte etter valget, kan tyde på at 

Facebook-aktiviteten rett og slett speiler partiledernes hverdag. Før valget er livene deres 

preget av valgkamp, og det fokuseres på å formidle informasjon om valgkamparrangementer 

og å fremme de sakene som er mest sentrale for partiene, mens kommunikasjonen etter valget 

preges av at partilederne har fått mer tid til hobbyer og familie. Unntaket er Knut Arild 

Hareide som i flere oppdateringer i valgkampen fokuserer på sin egen situasjon som nybakt 



far. Imidlertid er nok ikke dette helt tilfeldig med tanke på at barne- og familiepolitikk var en 

av KrFs mest sentrale saksområder i valgkampen.  

 

PERSONLIG OBJEKTIVERT UTTRYKKSMÅTE. Oppdateringer der politikerne 

posisjonerer seg som privatpersoner, men kommuniserer med en offentlig stil, kategoriseres 

som personlig objektivert uttrykksmåte (kategori IV i figur 1). Denne måten å kommunisere 

på er lite utbredt både før og etter valget. Ved å kommunisere på en personlig objektivert måte 

knytter partilederne seg selv som privatpersoner til politiske saker. For eksempel deler Knut 

Arild Hareide i forbindelse med første skoledag et bilde av seg selv som førsteklassing og 

skriver: «I dag møter over 60 000 seksåringer til første skoledag. Vi må gi dem den beste 

skolen de kan få – de er vår fremtid!»

Den personlig objektiverte kommunikasjonen etter valget fortsetter i samme gate: Erna 

Solberg deler for eksempel et gammelt bilde fra da hun var leder for Operasjon Dagsverk i 

1979 i anledning OD-dagen, og Siv Jensen deler et bilde av seg selv sittende på en snøscooter 

i forbindelse med at den nye regjeringen vil innføre lokal forvaltning av scooterkjøring. Det er 

de to partilederne som havner i regjering, Solberg og Jensen, som kommuniserer hyppigst 

innenfor en personlig objektivert uttrykksmåte etter valget. Det kan indikere at denne 

uttrykksmåten benyttes som et strategisk grep for å tillegge saker som man gjerne vil ha på 

dagsorden et personlig element, eller å etablere eierskap til disse sakene. Imidlertid er antallet 

oppdateringer av denne typen lavt, så det er i tilfelle ikke en veldig mye brukt strategi. 

 

PARTILEDERNES INDIVIDUELLE KOMMUNIKASJON 

Vi har nå sett at kommunikasjon med en politisk uttrykksmåte var mest utbredt både før og 

etter valget. Imidlertid kan det være store forskjeller i måten de enkelte partilederne 

kommuniserer på, vi har for eksempel allerede sett at Knut Arild Hareide skilte seg ut med 

relativt mye personifisert kommunikasjon sammenliknet med de andre, og i denne delen av 

analysen vil de enkelte partiledernes kommunikasjon bli studert nærmere. Det er relativt stor 

forskjell på partiledernes aktivitet på Facebook, så i tabell 1 presenteres en oversikt over 

partiledernes popularitet og gjennomsnittlig antall oppdateringer per dag samt antall 

oppdateringer før og etter valget. Denne oversikten er nyttig å ha som et bakteppe for den 

videre analysen. 

Tabellen viser at Jens Stoltenberg hadde suverent flest følgere da dataene ble samlet 

inn, mens Liv Signe Navarsete hadde færrest. Erna Solberg var mest aktiv, både før og etter 



valget, etterfulgt av Audun Lysbakken, mens både Trine Skei Grande og Liv Signe Navarsete 

var mer passive – etter valget lot de Facebook-profilene sine nærmest ligge brakk. Navarsete 

og Grandes lave aktivitet skyldes nok at de valgte å prioritere andre medieplattformer. 

Forskning har for eksempel vist at Senterpartiet generelt sett satser relativt lite på sosiale 

medier i valgkamp (Rogstad 2012), mens Trine Skei Grande helt tydelig valgte å prioritere 

Twitter fremfor Facebook (Enjolras 2013). Partiledernes alder oppgis også i tabellen; det 

kommer jeg tilbake til senere.  

TABELL 1. Partiledernes aktivitet på Facebook, i valgkampen og etter valget 

Partiledernes Facebook-kommunikasjon har blitt analysert ved at deres gjennomsnittlige 

plassering på de to dimensjonene stil og posisjon har blitt beregnet (jf. Zoonen & Holtz-Bacha 

2000). I figur 3 vises differansen mellom prosentandel oppdateringer med politisk og privat 

posisjon, og tilsvarende for offentlig og privat stil. Dette er beregnet for samtlige partiledere 

før valget (fet skrift) og etter valget (kursivert skrift). Tallene som ligger til grunn for 

utregningen, samt informasjon om signifikansnivå, er vedlagt i tabell 2 og 3 i artikkelens 

appendiks.5 

Samtlige punkter som representerer partiledernes kommunikasjon i valgkampen 

plasserer seg i ruten øverst til høyre i figuren. Det viser at samtlige partiledere kommuniserte 

mest innenfor en politisk uttrykksmåte før valget, men figuren avslører også til dels store 

forskjeller mellom partilederne. Det er stor avstand mellom Audun Lysbakken, som befinner 

seg på det ene ytterpunktet, og Knut Arild Hareide, som befinner seg i motsatt ende av ruten, 

og de resterende partilederne fordeler seg forholdsvis jevnt utover mellom disse. Vi ser også 



at punktene som representerer valgkampen, ligger relativt tett på den horisontale linjen, noe 

som betyr at det ikke er så store forskjeller mellom partilederne når det gjelder posisjonering – 

samtlige posisjonerer seg mest fra en politisk posisjon. Partilederne driver tross alt valgkamp i 

egenskap av å være politikere, så dette er kanskje ikke så overraskende. Når det gjelder stil, 

derimot, altså den vertikale linjen, er punktene mer spredt. Vi ser at Lysbakken, Jensen og 

Solberg utmerker seg med en mer offentlig stil enn Stoltenberg, Grande, Navarsete og 

Hareide, som befinner seg nærmere nullpunktet.  

 
 

FIGUR 3. Partiledernes plassering på dimensjonene stil og posisjon, i valgkampen (fet skrift) og etter 

valget (kursivert skrift).6 

 

Det er interessant å se at de to yngste partilederne utmerker seg på hver sin ytterkant, spesielt 

på dimensjonen stil. Forskning har vist at yngre mennesker i større grad enn eldre tilegner seg 

den spontane og uformelle stilen som er vanlig i sosiale medier (Prensky 2001), men dette har 

altså ikke gitt seg utslag her. Imidlertid er ikke spredningen i alder blant partilederne så stor, 

og samtlige er født før 1980 (se tabell 1). Dermed kan ingen av dem egentlig karakteriseres 

som «digitalt innfødte», et begrep som gjerne brukes om den generasjonen som har vokst opp 



i den digitale tidsalderen (Enjolras et al. 2013). Andre bakgrunnsvariabler, som kjønn, politisk 

farge eller hvorvidt politikeren var i posisjon eller opposisjon, ser heller ikke ut til å kunne 

forklare politikernes plassering innenfor de to dimensjonene.  

Punktene som representerer partiledernes kommunikasjon etter valget, viser, slik vi 

allerede så tegn til i den kvalitative analysen, at partiledernes kommunikasjon generelt sett ble 

mer personlig da valget var over. Samtlige partiledere har beveget seg nedover og mot venstre 

i figuren, noe som betyr at de etter valget både kommuniserer mer med en privat stil og i 

større grad posisjonerer seg fra en personlig posisjon. Unntaket er Knut Arild Hareide, som 

riktignok blir mer privat i stilen, men som faktisk posisjonerer seg fra en politisk posisjon 

hyppigere etter valget enn før. Dette funnet styrker inntrykket av at Hareides personlige 

posisjonering i valgkampen var en del av en valgkampstrategi. Jens Stoltenberg har passert 

nullpunktet på begge dimensjonene og endt opp i ruten nederst til venstre, noe som betyr at 

han kommuniserer mest med en personlig uttrykksmåte etter valget. Denne store endringen 

kan nok forklares med at Stoltenberg gikk inn i en mindre intens modus etter valget der det 

var mindre viktig å posisjonere seg politisk og å kjøre frem politiske saker. 

Erna Solberg, Siv Jensen og Audun Lysbakken er alle tre langt mer private i stilen 

etter valget, men de har forflyttet seg mindre på posisjon-dimensjonen. Erna Solberg og Siv 

Jensen havnet i regjering, og derfor er det ikke så overraskende at de i relativt stor grad 

fortsetter å kommunisere fra en politisk posisjon også når valgkampen er over. Mye av 

kommunikasjonen etter valget dreide seg om å forsvare løfter som ble gitt i valgkampen, samt 

å markedsføre den nye politikken som ble iverksatt. Audun Lysbakken brukte mye tid på å 

kritisere den nye regjeringens politikk etter valget, og det er med på å trekke opp hans andel 

politisk posisjonering.  

 

EN UTVIDET MIDTSCENE 

Denne studien har undersøkt hvordan de norske partilederne kommuniserte via Facebook før 

og etter stortingsvalget i 2013. Sosiale medier er arenaer som bidrar til å viske ut skillene 

mellom det offentlige og det private, og hovedspørsmålet var derfor om partiledernes 

kommunikasjon bar preg av å være personifisert, og om politikerne benyttet Facebook til å by 

på helt private glimt inn bak den politiske scenen. Dette ble undersøkt gjennom en analyse av 

alle de 399 oppdateringene som ble publisert på partiledernes Facebook-sider fra fire uker før 

valget frem til to måneder etter valget. Kommunikasjonen ble sortert i fire kategorier som 



innebar ulike grader av personifisering basert på partiledernes posisjonering og stil, fra 

offentlig/politisk i den ene enden til personlig/privat i den andre. 

Studiens hovedfunn er at partiledernes hovedsakelig kommuniserte med en rent 

politisk uttrykksmåte med politisk posisjonering og offentlig stil. De tilpasset i liten grad 

kommunikasjonen til den mer muntlige og uformelle stilen som er utbredt i sosiale medier og 

de bød også i svært liten grad på glimt helt inn i deres private sfærer. Andelen 

kommunikasjon ispedd personlige elementer økte noe etter valget, så mye tyder på at 

partiledernes Facebook-aktivitet rett og slett speiler hverdagen deres. Når det er valgkamp 

preges denne av valgkamparrangementer, debatter og partienes politiske agenda, mens de kan 

senke skuldrene og får noe mer tid til privatliv når valget er over. På bakgrunn av dette kan vi 

konkludere med at personifisert kommunikasjon ikke ble benyttet som et valgkampstrategisk 

grep på Facebook. Knut Arild Hareide skilte seg ut som den partilederen som hadde den mest 

personlige kommunikasjon på Facebook i valgkampen, men dette dreier seg ikke 

nødvendigvis om personlig kommunikasjon som er tilpasset sosiale medier. En av KrFs aller 

viktigste saker i valgkampen var barne- og familiepolitikk, og det ser ut som at partiet derfor 

kjørte frem partilederens rolle som nybakt far som en viktig del av partiets overordnede 

kampanje (se for eksempel Alstadheim 2013). 

Funnene i denne studien antyder at partiene og partilederne i stor grad har tatt i bruk 

Facebook som kommunikasjonsplattform i valgkampen slik de er vant til å bruke gamle 

plattformer under valgkamp. Svært mye av det som ble publisert på partiledernes profiler, var 

rett og slett hentet fra partienes overordnede valgkampanjer: plakater med slagord, bilder fra 

valgarrangementer, politiske utspill – ting man like gjerne kunne funnet i pressemeldinger, 

brosjyrer eller på partienes hjemmesider. Tidligere forskning har vist at de politiske partiene 

står svært sterkt i Norge og at politikere derfor i liten grad kjører frem sitt eget kandidatur når 

det er valgkamp (Narud & Waldahl 2004; Karlsen 2011; Karlsen & Skogerbø 2013), og det 

ser ut til at dette gjenspeiles i partiledernes Facebook-kommunikasjon.  

Sosiale medier er imidlertid fremdeles en ny kommunikasjonsplattform, spesielt i 

politisk sammenheng, og bruken av disse nye medieplattformene kan endre seg over tid. Det 

faktum at partiledernes kommunikasjonen etter valget er mer personifisert, kan tyde på at 

dette er en prosess som allerede er i gang, men at valgkampkommunikasjonen henger etter. I 

datamaterialet finnes det eksempler på at politikerne deler innhold som kan være et ledd i 

imagebygging, for eksempel en sporty Jens Stoltenberg på sykkeltur i marka og en 

familiekjær Knut Arild Hareide på trilletur med barnevogn. Likevel setter nok politikerne 

også stor pris på den muligheten som sosiale medier gir dem til å kunne formidle politiske 



budskap helt uredigert, noe som kan bidra til å opprettholde en relativt høy grad av 

tradisjonell politisk kommunikasjon. 

Brorparten av politikernes kommunikasjon i valgkampen, og store deler av 

kommunikasjonen etter valget, plasserer seg innenfor en politisk uttrykksmåte. Imidlertid kan 

man, selv om disse oppdateringene er artikulert i en offentlig stil og fra en politisk posisjon, 

likevel argumentere for at dette ikke er tradisjonell politisk kommunikasjon på det vi kan 

kalle politikkens front stage. Når Jens Stoltenberg og Erna Solberg legger ut filmer der de ser 

rett i kameraet og henvender seg direkte til velgerne med en oppfordring eller et spørsmål, så 

representerer det en ny og nærere kontakt mellom politiker og velger enn den man ser i andre 

medieplattformer. På den måten kan man si at sosiale medier bidrar til å skape en utvidet 

midtscene slik Joshua Meyrowitz (1985) skriver om, altså en større arena der politikere og 

velgere møtes mellom den offentlige politiske scenen og den private back stage-en. Imidlertid 

holdes de helt private sidene av politikernes liv fremdeles skjult, og kanskje enda mer skjult 

enn tidligere siden politikerne i noen grad benytter sosiale medier til å dele regisserte semi-

private oppdateringer som kanskje oppfattes som glimt inn i deres helt personlige sfærer.  

Oppdateringer som viser glimt inn i politikernes arbeidsdag, kan også sies å plassere 

seg mellom front- og back stage og bidra til den utvidede midtscenen. Den 18. oktober 

publiserte for eksempel Erna Solberg denne statusoppdateringen: 

I dag ringte USAs president Barack Obama for å gratulere meg som ny statsminister. 

Vi hadde en hyggelig samtale, der vi blant annet snakket om betydningen av det gode 

forholdet mellom Norge og USA, og om det sterke økonomiske samarbeidet. Vi 

snakket også om situasjonen i Syria, og om internasjonalt samarbeid om klima og 

helse.  

Solberg posisjonerer seg her som statsminister, altså politisk, og hun kommuniserer med en 

offentlig stil. Oppdateringen var akkompagnert av et bilde der vi ser Solberg sittende på 

statsministerens kontor. Hun er fotografert mens hun snakker i telefonen, og ser ikke inn i 

kameraet, og fremstår på den måten som litt utilgjengelig, men på bildet skimter vi også en 

rådgiver med hodetelefoner som tydeligvis overhører samtalen, i tillegg til et litt smårotete 

skrivebord. Denne oppdateringen representerer et glimt inn bak kulissene i statsministerens 

arbeidshverdag som ikke ville vært tilgjengelig uten sosiale medier. 

 

 



Noter 
1 I en undersøkelse utført av TNS Gallup den siste uken før valget i 2013 oppga 15 prosent at de 

benyttet Facebook som kilde til informasjon om valget (TNS Gallup 2013). 
2 Norske velgere kan riktignok gjøre endringer på stemmeseddelen ved stortingsvalg, men for at disse 

skal få betydning for valgresultatet, må endringene ved samme kandidatnavn gjøres av mer enn 

halvparten av de velgerne i fylket som har gitt valglisten sin stemme (regjeringen 2013). I praksis er 

det svært liten sannsynlighet for at det vil skje. 
3 Bildene i artikkelen er gjengitt med tillatelse fra de aktuelle politiske partiene. 
4 Jens Stoltenberg fikk mye medieoppmerksomhet da han i forkledning, og med skjult kamera, kjørte 

taxi en ettermiddag i Oslo. Motivasjonen bak stuntet var, ifølge Stoltenberg selv, å komme i prat med 

velgere. 
5 På grunn av et relativt lavt antall oppdateringer, er prosentdifferansene bak Knut Arild Hareides 

plassering før valget, og Siv Jensen og Jens Stoltenbergs plassering etter valget, ikke signifikant 

forskjellige. Imidlertid viser modellen noen interessante tendenser og den kvalitative gjennomgangen 

av datamaterialet har også gitt oss grunn til å tro at disse tendensene skyldes mer enn tilfeldigheter.  
6 Navarsete og Grande har så få oppdateringer etter valget til at ikke er meningsfullt å regne ut deres 

plassering i modellen.
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Artikkel 1

Kodebok 

Stil  
- Offentlig: Tradisjonell politikerstil. Saklig og seriøs. Refererer gjerne til abstrakte prosesser, 

institusjoner. 
- Privat: Kommunikasjonen bærer preg av å være spontan, «på sparket», uformell, kanskje 

humoristisk. Refererer gjerne til egne følelser, personlige preferanser, hverdagslige erfaringer 
og sunn fornuft. 

I oppdateringer som består av tekst og bilde, og der tekst og bilde kan sies å kommunisere ulik stil, 
benyttes skjønn og oppdateringen kodes under den stilen som er mest fremtredende. 

Posisjonering: 

- Politisk: Politikeren figurerer som, eller uttaler seg, som partileder, politisk kandidat, statsråd, 
representant, opponent, fra et ideologisk standpunkt, som forkjemper eller forsvarer for en 
bestemt sak etc. 

- Personlig: Politikeren figurerer som, eller uttaler seg som ektefelle/partner, forelder, barn, 
ungdom, eller uttaler seg om fritidsinteresser, følelser etc. Eller politikeren uttaler seg i 
krysningen mellom det politiske og det personlige, uttaler seg for eksempel om forholdet 
mellom familieliv og politisk karriere, om sine personlige følelser knyttet til det å drive 
valgkamp, om sin egen politiske stil etc. 

De to dimensjonene posisjon og stil muliggjør fire ulike kombinasjoner. Disse legger grunnlaget for 
fire uttrykksmåter: 

Politisk uttrykksmåte (I) = politisk posisjon + offentlig stil. 

Et typisk eksempel er at politikeren i egenskap av å være politiker, og med et politisk språk, deler noe 
som omhandler en politisk sak. To eksempler: 

22. august: Jens Stoltenberg delte Jonas Gahr Støres bilde: Bilde av Jonas Gahr Støre med
teksten «sykehus som setter helse først vs private som må tenke profitt». Stoltenberg skriver: 
«Vi vil satse på flere behandlinger, lavere ventetid og høyere kvalitet i fellesskapets sykehus, 
ikke privatisering og skattekutt. Er du enig? I kveld kan du se meg delta på NRKs folkemøte 
om helse klokken 21.30 #2valg»  

Personifisert politisk uttrykksmåte (II) = politisk posisjon + privat stil.  



Et typisk eksempel er at politikeren skriver om en politisk sak fra et politisk ståsted, men gjør det på 
en personlig, uformell eller litt humoristisk måte. To eksempler: 

5. september: Liv Signe Navarsete deler tekst og bilde: «Inn for landing i Brussel. Er det dette
landbruket Høgre og Frp meiner norske bønder skal konkurrere med? Ikkje lett å finne slike 
flater mellom fjord og fjell! #matvalget2013». Bilde som viser mil på mil med grønne, 
firkantede jorder. Tatt ut av flyvindu. 

Personlig uttrykksmåte (III) = personlig posisjon + privat stil.  

Et typisk eksempel er at politikeren deler noe som har med sitt privatliv, sine fritidsinteresser eller sine 
personlige følelser å gjøre, og at dette gjøres i en uformell eller personlig stil. Eksempel: 

5. september: Knut Arild Hareide deler tekst og bilde: «Noen har hakket kulere EL-bil enn
andre #abidraja» Bilde av Knut Arild Hareide og Abid Raja poserende ved siden av sine 
respektive biler. Rajas bil er langt større enn Hareides og har bilde av ham selv på siden. 

I dette eksemplet skriver Trine Skei Grande om sine følelser til det å drive med politikk/valgkamp, og 
hun gjør det i en personlig stil. Det sorterer også innunder en personlig uttrykksmåte: 

6. september: Trine Skei Grande deler følgende: «I kveld er det partilederdebatt med NRK.
Gruer som vanlig, men snart er vi i gang;o)» 

Personlig objektivert uttrykksmåte (IV) = personlig posisjon + offentlig stil. 

Et typisk eksempel er at en politiker legger ut et personlig bilde eller omtaler seg selv som 
privatperson, for eksempel forelder, tidligere skoleelev, barn etc., men at dette gjøres for å illustrere en 
politisk sak. For eksempel: 

24. august: Audun Lysbakken deler tekst og bilde: «I Bergen har høyresiden hatt makten i ti år.
Resultatet for byens skolebarn og lærere er skolebygg som forfaller. Jeg besøkte min gamle 
skole på Møhlenpris i dag, sammen med Kristin og TV2. Skattekutt gir skolekutt. Vi må heller 
investere i barn og unge. SV vil bruke de store pengene på de små menneskene.» Bilde av 
Lysbakken og Kristin Halvorsen sammen med journalist og fotograf i skolegården. 

Oppdateringen under er et eksempel på at en politiker omtaler sine følelser rundt det å drive med 
politikk og/eller valgkamp, altså fra en personlig posisjon, men at vedkommende gjør dette i en 
offentlig stil. Det sorterer også innunder en personlig objektivert uttrykksmåte:   

7. september: Siv Jensen deler følgende: «Hyggelig å få terningkast 6 av VG etter kveldens
viktige partilederdebatt på TV2. Håper velgerne er enig og stemmer frem et sterkt Frp på 
mandag. Bare da blir det ny politikk på viktige områder. Det er nå det gjelder ☺» 



Tabell 2. Partiledernes posisjonering og stil på Facebook i valgkampen (prosent)  

 
N = 289 
 
 
Tabell 3. Partiledernes posisjonering og stil på Facebook etter valget (prosent) 

N = 110. Trine Skei Grande og Liv Signe Navarsete har så få oppdateringer etter valget at det ikke gir mening å 
regne ut prosentandeler. . 



Artikkel 2 

Følgebrev til spørreskjemaet 

Jeg vil sette stor pris på om du tar deg tid til å svare på denne spørreundersøkelsen om norske 
politiske journalisters bruk av, og holdninger til, sosiale medier. Du og ca. 250 andre 
journalister som jobber med politikk i riks- og regionmedier i Norge har blitt tilsendt 
spørreskjemaet. Det vil ta ca 10 minutter å besvare undersøkelsen. 

Undersøkelsen skal inngå i mitt doktorgradsprosjekt «Politics 2.0. On how social media affect 
political communication», som har som mål å kartlegge hvordan sosiale medier påvirker 
samspillet mellom sentrale politiske aktører. Doktorgradsprosjektet inngår i det større 
prosjektet «Social media and the new public sphere» som ledes av forskere ved Institutt for 
samfunnsforskning i Oslo, men også involverer forskere fra flere land i Europa. Målet med 
denne undersøkelsen er å generere kunnskap om hvordan journalister som jobber med politikk 
benytter sosiale medier til daglig, samt å kartlegge hvordan sosiale medier virker inn på 
journalisters arbeidsvilkår og hva slags holdninger norske politiske journalister har til sosiale 
medier. 

Det er selvsagt frivillig om du vil svare på undersøkelsen. For å oppnå holdbare resultater er 
jeg imidlertid avhengig av at flest mulig svarer. Dersom du under utfyllingen finner enkelte av 
spørsmålene for omfattende eller vanskelige å ta stilling til, så gå videre til neste. 

Alle svar vil selvsagt bli behandlet konfidensielt og resultatene av studien vil bli publisert som 
gruppedata, uten at den enkelte kan gjenkjennes. Undersøkelsen er meldt til, og godkjent av, 
Personvernombudet for forskning ved Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD). 
Doktorgradsprosjektet forventes å være avsluttet innen første halvdel av 2014. Etter 
prosjektets slutt vil dataene lagres ved Institutt for samfunnsforskning, og siden bli 
anonymisert og overlevert til Norsk Samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD). Dette ut fra 
hensynet til videreføring av politikk- og demokratiforskning i Norge. Jeg understreker at all 
fremtidig bruk av dataene må godkjennes av Personvernombudet for forskning, og at samtlige 
forskere som kommer i berøring med materialet vil være pålagt taushetsplikt. 

Har du spørsmål i forbindelse med undersøkelsen, kan du gjerne ta kontakt med meg via 
kontaktinformasjonen under. 

Med vennlig hilsen  
Ingrid Dahlen Rogstad 
Institutt for samfunnsforskning 
i.d.rogstad@samfunnsforskning.no 
Tlf. 923 89 225  



Spørreskjemaet 

 

Hvor jobber du? (flere alternativer, kryss av) 

Hvilken medieplattform jobber du mest med? (Sett inntil to kryss) papiravis, radio, tv, nett 

Hvor mye gjør du av følgende aktiviteter i din arbeidshverdag?  Jobber som reporter; Jobber som 
kommentator; Jobber med å lede/veilede andre; Presenterer nyheter (radio/tv)    

Hvis du tenker deg tilbake til da du først søkte deg til journalistyrket, hvor viktige var følgende 
motivasjonsfaktorer for deg? Variert, ikke rutinepreget jobb; Mulighet til å utfolde seg kreativt; Sosialt 
yrke, mulighet til å møte spennende folk; Mulighet til å ytre seg i offentligheten; Ønsket å bli "kjent"; 
Ville spre verdier og ideer; Ønsket å påvirke politikere; Ville "holde makta i ørene"    

I hvor stor grad oppfordrer arbeidsgiveren din deg til å bruke sosiale medier i jobbsammenheng?  

På hvilke sosiale nettsamfunn har du en profil?  (flere alternativer, kryss av) 

Hvilke sosiale nettsamfunn bruker du i jobbsammenheng? (flere alternativer, kryss av) 

Hvor mange minutter vil du anslå at du bruker på sosiale medier en vanlig dag? (Oppgi ca antall 
minutter)    

Blogger du? Filter: Hva slags type blogg er bloggen din?   

Hvor ofte er du på Twitter?   

Hvor mange følger du på Twitter? (Oppgi antall profiler du følger)    

Hvor mange følgere har du på Twitter? (Oppgi antall følgere)    

Hvor ofte tvitrer du, gjennomsnittlig?   

Hvor ofte blir du retweetet?   

Hvilke av følgende grupper følger du på Twitter? (Familie; Venner/bekjente; Arbeidskollegaer; 
Stortingspolitikere; Lokalpolitikere; Ungdomspolitikere; Partiledere; Statsråder; Politiske 
rådgivere/statssekretærer; Byråkrater; Offentlige debattanter; Næringslivsledere; Ledere i frivillige 
organisasjoner) 

Hvor ofte har du kontakt med følgende grupper på Twitter? (Familie; Venner/bekjente; 
Arbeidskollegaer; Stortingspolitikere; Lokalpolitikere; Ungdomspolitikere; Partiledere; Statsråder; 
Politiske rådgivere/statssekretærer; Byråkrater; Offentlige debattanter; Næringslivsledere; Ledere i 
frivillige organisasjoner) 

Hvor ofte bruker du Twitter til følgende aktiviteter? (Redskap i research; Finne oppslag/vinklinger; 
Plukke opp stemninger/trender; Søke etter øyenvitne/case; Linke til egne saker; Linke til andres saker; 
Bygge nettverk; Rapportere live; Publisere egne meninger om samfunnsspørsmål eller politikk; 
Diskutere samfunnsspørsmål/politikk; Overvåke diskusjoner; Få tilbakemeldinger/synspunkter fra 
kilder; Få tilbakemeldinger/synspunkter fra publikum; Publisere humoristiske oppdateringer; Publisere 
oppdateringer/bilder om eget liv; Publisere oppdateringer/bilder om jobb )  



Hvor ofte er du på Facebook?   

Hvor mange venner har du på Facebook? (Oppgi antall venner)    

Er du venn med personer på Facebook som du ikke kjenner personlig?   

Er Facebook-profilen din…  åpen eller lukket?  

Hvilke av følgende grupper er du venn med på Facebook? (Familie; Venner/bekjente; 
Arbeidskollegaer; Stortingspolitikere; Lokalpolitikere; Ungdomspolitikere; Partiledere; Statsråder; 
Politiske rådgivere/statssekretærer; Byråkrater; Offentlige debattanter; Næringslivsledere; Ledere i 
frivillige organisasjoner) 

Hvor ofte har du kontakt med følgende grupper på Facebook?  (Familie; Venner/bekjente; 
Arbeidskollegaer; Stortingspolitikere; Lokalpolitikere; Ungdomspolitikere; Partiledere; Statsråder; 
Politiske rådgivere/statssekretærer; Byråkrater; Offentlige debattanter; Næringslivsledere; Ledere i 
frivillige organisasjoner)   

Hvor ofte bruker du Facebook til følgende aktiviteter?  (Redskap i research; Finne oppslag/vinklinger; 
Plukke opp stemninger/trender; Søke etter øyenvitne/case; Linke til egne saker; Linke til andres saker; 
Bygge nettverk; Rapportere live; Publisere egne meninger om samfunnsspørsmål eller politikk; 
Diskutere samfunnsspørsmål/politikk; Overvåke diskusjoner; Få tilbakemeldinger/synspunkter fra 
kilder; Få tilbakemeldinger/synspunkter fra publikum; Publisere humoristiske oppdateringer; Publisere 
oppdateringer/bilder om eget liv; Publisere oppdateringer/bilder om jobb )   

Hvor enig er du i disse påstandene om bruk av sosiale medier?  For meg er det viktig å ha et stort 
nettverk i sosiale medier; For meg er det viktig å være venn med/følge viktige personer i samfunnet i 
sosiale medier; Jeg bruker ofte humor i sosiale medier; For meg er det viktig å få mange "likes", 
kommentarer og retweets i sosiale medier; Jeg bruker sosiale medier til å "promotere" meg selv; Jeg 
foretrekker å observere snarere enn å delta på Twitter; For meg er terskelen for å dele noe i sosiale 
medier høy; For meg er det uproblematisk å flagge politiske meninger i sosiale medier; Jeg diskuterer 
gjerne samfunnsspørsmål/politikk med med politikere i sosiale medier; Jeg bruker Twitter for å være 
synlig i offentligheten; Jeg bruker Twitter for å bygge meg opp et navn i bransjen    

Hvor enig er du i disse generelle påstandene om sosiale medier? Sosiale medier er svært relevante 
arbeidsverktøy; Sosiale medier er en viktig politisk arena; Sosiale medier er velegnet til å finne 
ideer/vinklinger til saker; Sosiale medier er først og fremst en arena for private samtaler; Det er 
problematisk å være venn med kilder på Facebook; Sosiale medier er mer egnet til underholdning enn 
til politiske aktiviteter    

Hvor lenge har du jobbet som journalist? (Oppgi antall år)    

Hva slags utdannelse har du?   

Hvor gammel er du? (Oppgi alderen din)    

Kjønn 

 

 



Artikkel 3 

Appendix A: Coding scheme 

Twitter (N = 3342)  
Topics (N) 
 

Dominating news stories (N) 

Mainstream media content (1233) 
(Referring to mainstream media by name e.g. 
“NRK”, “VG” etc., link or hashtag) 

Debate about the TV-show «Trekant» (284) 
Press coverage of the custody meeting (222) 
TV-debate on immigration/racism (99) 
Press coverage of the 22 July terror (71) 
Critique of NRK TV-show “Overeksponert” (43)  

Political scandals (487) Per Sandberg scandal (256)  
Local politician Facebook scandal (100)  
Former party leader leaves politics in protest (73)  
Scandals in the Progress Party (58)   

National politics (370) Minister leaves office/new minister (149)  
The Progress Party (- scandals) (65)  
Parliamentary finance debate (22) 

The 22 July terror and aftermath (157) 22 July custody meeting (- press coverage) (109) 
The 22 July terror (- press coverage) (48) 

Environmental issues (382) Climate change (63)  
Statoil commercial targeting children (17) 
Climate conference Zero 2011 (274) 

Health (112) Book about chronic fatigue syndrome (67)  
Weather (72) The storm “Berit” (72)  
Privacy data protection (121) EU data retention directive (79)  
Education (-)  
Crime (homicide, violence, theft etc.) (-)  
Gender equality (98) Daddy groups (98) 
Foreign events (-)  
International politics (32) Berlusconi resigns as Italian Prime Minister (32) 
Accidents (car accidents, fires etc.) (-)  
Economy (10) Euro crisis (10) 
Animal welfare (58) Protests against fur farming (58) 
Art (20) New Munch museum in Oslo (20) 
Social media content (-)  
None of the above mentioned categories 
(Examples: religion, transport facilities, freedom 
of speech, language, libraries etc.) (190) 

 

 
Mainstream media (N = 1943) 

 

Topics (N) 
 

Dominating news stories (N) 

Mainstream media content (-)  
Political scandals (102) Per Sandberg scandal (32) 

Former party leader leaves politics in protest (31) 
Politician accused of sexual harassment (29)  
Mayor charged with sexual abuse (8) 

National politics (92) Minister leaves office/new minister (34)  
The 22 July terror and aftermath (242) The 22 July terror (176) 



22 July custody meeting (41) 
Emergency preparedness post 22 July terror (25)  

Environmental issues (10) Climate change (10) 
Health (63) No dominating news stories 
Weather (67) The storm “Berit” (51)  
Privacy data protection (8) No dominating news stories 
Education (14) No dominating news stories 
Crime (homicide, violence, theft etc.) (266) Trial against terror suspects (15) 

Homicide at Bislett in Oslo (20) 
“Wave of rapes” and safety in Oslo (67)  

Gender equality (9) Daddy groups (9) 
Foreign events (326) Riots in Egypt (55) 

Riots in Syria (40) 
Explosion at the Canary Islands (13)  

International politics (193) Political situation in Greece (26) 
Berlusconi resigns as Italian Prime Minister (69) 

Accidents (car accidents, fires etc.) (102) No dominating news stories 
Economy (80) Euro crisis (17)  

Occupy Wall Street campaign (11)  
Animal welfare (5) Protests against fur farming (5) 
Art (13) New Munch museum in Oslo (13) 
Social media content (12) No dominating news stories 
None of the above mentioned categories 
(Examples: food, diets, defence, aid, Christmas 
related news, the outer space, video games, 
celebrity deaths, royals, curiosities etc.) (339) 

 

 

 

Appendix B: Spearman’s Rho 

News stories that receive attention on Twitter and in mainstream media: 

 Articles Retweets M. media 
rank 

Twitter 
rank 

Diff rank d2 

The 22 July 
custody 
meeting  

41 (2.1) 327 (9.9) 5 1 -4 16 

The 22 July 
terror  

176 (9.1) 119 (3.6) 1 6 5 25 

TV-show 
«Trekant» 

6 (0.3) 284 (8.5) 15 2 -13 169 

Zero 2011 9 (0.5) 274 (8.2) 13.5 3 -10.5 110.25 

Per Sandberg 
scandal 

32 (1.6) 256 (7.7) 7 4 -3 9 

Minister leaves 
office/new 
minister 

34 (1.7) 125 (3.7) 6 5 -1 1 

Local politician 
Facebook 
scandal 

2 (0.1) 100 (2.4) 18 7 -11 121 



Daddy groups 9 (0.5) 98 (2.9) 13.5 8 -5.5 30.25 

Former party 
leader leaves 
politics in 
protest 

31 (1.6) 73 (2.2) 8 9 1 1 

The storm 
“Berit” 

51 (2.6) 72 (2.2) 4 10 6 36 

Climate change 10 (0.5) 63 (1.9) 12 11 -1 1 

Protests against 
fur farming 

5 (0.3) 58 (1.7) 16 12 -4 16 

“Butter crisis” 4 (0.2) 46 (1.4) 17 13 -4 16 

“Wave of 
rapes” and 
safety in Oslo 

67 (3.4) 45 (1.3) 3 14 11 121 

Italian politics, 
incl. 
Berlusconi’s 
resignation 

69 (3.6) 32 (1) 2 15 13 169 

Euro crisis 17 (0.9) 10 (0.3) 9 18 9 81 

Female soldier 
forced to 
skinny-dipping 

13 (0.7) 17 (0.5) 10.5 17 6.5 42.25 

New Munch  
museum in 
Oslo 

13 (0.7) 20 (0.6) 10.5 16 5.5 30.25 

Sum 30 %  

N = 3342 

60 % 

N = 1943 

  0 782 

 

Rho = 1 - 6*782 / (18*18*18 – 18) = 1- 4692 / 5814 = 1 – 0.81 = 0.19 
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