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Sammendrag 
Sosiale medier har gitt nye muligheter innen politisk kommunikasjon: politiske aktører kan i 

stor grad publisere det de selv ønsker uten pressens filter, og nærmest nå ut til et ubegrenset 

publikum. Oppgavens formål er å se nærmere på hvordan norske ministre bruker sosiale 

medier, nærmere bestemt Facebook. Ministre skiller seg på mange måter fra andre politikere. 

De er sterkt knyttet til sine saksområder, og har en nokså unik rollesammensetning i form av 

at de er departementsledere, partipolitikere og regjeringsmedlemmer. Dette skaper ulike 

publikum på sosiale medier, som fører med seg ulike mål for kommunikasjon. For å kartlegge 

hvilke funksjoner og roller som er mest fremtredende i ministres bruk av Facebook er det 

gjennomført en kvalitativ innholdsanalyse av et utvalg norske ministre. Intervjuer av en 

kommunikasjonsrådgiver og politiske rådgivere som er eller har vært ansatt hos ministre er et 

supplement til innholdsanalysen, og skal si noe om motivene og strategiene bak bruken.  

 

I oppgaven behandles fem typiske funksjoner sosiale medier har i politisk kommunikasjon: 

informere, markedsføre, mobilisere, kommunisere og sette agendaen. Rollene som behandles i 

analysen er minister, partipolitiker, regjeringsmedlem og personlig rolle. Funnene mine viser 

at ministre først og fremst bruker Facebook til å spre informasjon og opplysninger innenfor 

saksområder som tilhører sine egne departement. Dette kan forklares med at man som 

minister raskt blir knyttet til og engasjert i sitt saksområde, og at man sitter på kunnskap man 

ønsker å dele med omverdenen. Hovedmotivasjonen bak dette er å vise at hva man prioriterer 

som minister, samt å fremme at man besitter sentral kunnskap om sitt fagområde. I tillegg 

viser forskning at sosiale medier hyppig brukes til å innhente informasjon, som kan tyde på at 

informasjonsspredning via sosiale medier er en effektiv måte å nå ut til publikum på. Ministre 

bruker også sosiale medier til å markedsføre seg selv og partiene de tilhører, som er naturlig 

da mye av motivasjonen for å drive med politikk handler om å oppnå gode resultater for 

partiet. Å høste politisk gevinst for hva man oppnår i regjering blir sett på som sentralt. Selv 

om politikken de siste årene har blitt personifisert i større grad enn tidligere, publiserer 

ministrene i utvalget relativt få personlige innlegg.  
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Forord 
I en utfordrende og spesiell tid å skrive masteroppgave i, har en oppmuntrende og 

inspirerende veileder vært helt avgjørende. Jeg vil derfor rette en spesielt stor takk til 

Kristoffer Kolltveit som gjennom dette året har vært rask på svarknappen, delt av sine kloke 

ord og alltid gitt den hjelpen som har vært nødvendig.  

 

Takk til mamma, pappa og resten av familien for evig oppmuntring, støtte og omsorg. Dere 

vet hvor glad jeg er i dere. Takk også til studievenninne Hilde som har gjort de to siste årene 

på Blindern til en minnerik og fin tid. Jeg vil også rette en spesiell takk til Guro, Pernille og 

Buckner som har distrahert meg når jeg har trengt det som mest. Jeg er heldig som har så fine 

mennesker rundt meg. 

 

Til slutt vil jeg også takke informantene mine som har stilt opp i en tid som har vært svært 

travel for dem selv. Det vil jeg være takknemlig for i lang tid fremover.   
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1. Innledning 

29. august 2019 publiserte Sylvi Listhaug et innlegg om båtmigranter på sin Facebook-side. 

Innlegget inneholdt et bilde av en båt, samt teksten «Norge skal ikke ta imot båtmigranter. Lik 

og del». I begynnelsen av innlegget spør også Listhaug om mottakerne er enige. På 

tidspunktet innlegget ble publisert var Listhaug eldre- og folkehelseminister, en ministerpost 

som tilhører helse – og omsorgsdepartementet. Tematikken i innlegget hun publiserte var med 

andre ord nokså langt unna hennes ansvarsområder som minister.  

 

 

 
 

 

Innlegget vakte store reaksjoner, blant annet hos daværende regjeringskollegaer Trine Skei 

Grande (Venstre) og Kjell Ingolf Ropstad (KrF). Grande uttalte i forbindelse med saken til 

NRK at «Det bildet hun har valgt kan man sikkert si mye om. Jeg syns man skal heller 

kommunisere det som er regjeringas politikk på dette feltet, og det er at vi tar ansvar (...)» 

(Carlsen m.fl., 2019). Ropstad på sin side mente at innlegget kunne være med på å bidra til å 

skape forvirring og misforståelser om hva som er regjeringens politikk (Carlsen m.fl., 2019). 
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Statsminister Erna Solberg hadde følgende å si om saken: «Alle partier får drive sin 

valgkamp, på sine saker. Men det er ikke regjeringens politikk. Det er ikke slik at vi kan drive 

sensur av alle partiers saker» (Larsen, 2019). Listhaugs innlegg illustrerer hvordan politikere 

med betydelige verv kommuniserer direkte med potensielle velgere uten de tradisjonelle 

medienes innblanding. Ikke minst belyser denne saken også at ministre har mange ulike roller 

som potensielt sett kan skape dilemmaer og problemer. På tidspunktet innlegget over ble 

publisert var Listhaug som nevnt eldre- og folkehelseminister. Som minister forventes det at 

man fungerer som leder og talsperson for sitt departement. Selv om man som minister innehar 

denne rollen er man fortsatt partipolitiker som i mange tilfeller ønsker å kommunisere med 

egne velgere og tilhengere, i tillegg til å være medlem av en regjering. Denne rollefordelingen 

gjør at ministerposten på mange måter skiller seg fra andre politiske aktører, som kan føre til 

at man som minister møter på utfordringer andre politikere ikke trenger å forholde seg til i 

like stor grad. Den gjelder for alle ministre i Norge, og det kan være utfordrende å skulle 

opprettholde en jevn balanse med tanke på at hver rolle innebærer ulikt innhold og i noen 

tilfeller splittet politikk. Når ministre publiserer innhold på sosiale medier når de ut til ulike 

publikum, som er med på å skape ulike mål for kommunikasjon. I eksempelet over snakker 

både Skei Grande, Ropstad og statsminister Solberg om regjeringens politikk, men hva kan 

egentlig sies å være regjeringens politikk? Hvordan skal man som minister skape innhold på 

sosiale medier som representerer både departementets, regjeringens og partiets politikk? Er 

dette i det hele tatt mulig? Hvordan arter denne balansen seg i innholdet i det de poster? 

 

Det er begrensninger i den eksisterende forskningslitteraturen når det kommer til hvordan 

ministre bruker sosiale medier. Man ser en økende litteratur om for eksempel 

stortingspolitikere og partipolitikere på dette området, men lite om ministre til tross for deres 

nokså komplekse og unike rollesammensetning. Formålet med denne oppgaven blir derfor å 

se nærmere på ministres bruk av sosiale medier, og forhåpentligvis dekke noen kunnskapshull 

på området. Problemstillingen er denne: 

 

Hvilke roller og funksjoner er mest fremtredende i norske ministres bruk av Facebook, og 

hvilke motiver og strategier kan ligge til grunn for dette?  

 

For å besvare dette spørsmålet har det blitt gjennomført en kvalitativ innholdsanalyse av 

utvalgte ministres Facebook-sider. Innholdsanalysen skal kartlegge ministres bruk av 

Facebook, og dermed si noe om hvilke roller og funksjoner som er mest utbredt i bruken. Som 
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et supplement til innholdsanalysen har det blitt gjennomført intervjuer av politiske rådgivere 

som er og har vært ansatt hos ministre, samt en kommunikasjonsrådgiver som sitter på 

eksklusiv informasjon og kunnskap om bruk av sosiale medier i politisk kommunikasjon. 

Intervjuene skal si noe om hvilke motiver og strategier som kan ligge bak ministrenes bruk av 

Facebook.  

 

Det finnes flere ulike inndelinger på hvilke funksjoner sosiale medier kan ha i politisk 

kommunikasjon. Kalsnes og Larsson (2015) har kommet med ett av flere bidrag innenfor 

dette feltet, og tar for seg følgende fem hovedfunksjoner: informere, markedsføre, mobilisere, 

kommunisere og sette agendaen (s. 223). Disse vil være utgangspunktet for det som omtales 

som funksjoner i problemstillingen, og vil senere bli operasjonalisert. Som nevnt er det per nå 

få forskningsbidrag som tar for seg hvordan ministre bruker sosiale medier, som gjorde at 

valget falt på nettopp denne kategorien av politikere. Rollene som blir behandlet i analysen er 

minister, partipolitiker, regjeringsmedlem og personlig avsender. Innlegg med utydelig 

funksjon og utydelig rolle vil også bli kartlagt.  

 

Kvalitative studier innenfor digital politisk kommunikasjon kan være viktige når man ønsker 

å si noe om intensjon, motivasjon og muligens effekt av bruken av sosiale medier (Kalsnes og 

Larsson, 2015, s. 230). Generelt har det blitt gjort en del forskning på hvordan politisk 

kommunikasjon blir medialisert, med særlig fokus på medialisering av politiske valgkamper 

(Aalberg, Elvestad og Skogerbø, 2015, s. 59, Enli 2015, Strömbäck 2008a). Denne oppgaven 

søker derimot å si noe om perioder utenfor valgkamper, med sikte på å kunne bidra med ny 

informasjon på feltet. Funnene fra innholdsanalysen viser at norske ministre i hovedsak 

bruker Facebook til å spre informasjon om departementets saksområder og rollen som 

minister, som kan forklares med at de ønsker å vise hva de prioriterer i sitt arbeid som 

ministre. En annen tydelig tendens var at ministrene brukte funksjonen markedsføre i 

forbindelse med spredning av partipolitisk innhold, som er naturlig da hovedmotivasjonen bak 

å drive politikk i mange tilfeller er å oppnå gode resultater politiske gjennomslag for partiet. 

Sosiale medier er med andre ord effektive og rimelige plattformer for markedsføring og 

spredning av informasjon og budskap.  
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1.1 Kapitteloversikt og videre struktur 

Innledningen har vist hvilke dilemmaer som kan oppstå for ministre med tanke på deres 

rollesammensetning. Den har også vært inne på hvilke funksjoner sosiale medier kan ha i 

politisk kommunikasjon. Videre ønsker jeg å presentere noe av bakgrunnen for valg av 

oppgavens tema, som skal gi leseren økt forståelse for hvorfor det er interessant å studere 

sosiale medier i politisk kommunikasjon. Kapittel 2 legger grunnlaget for oppgavens 

teoretiske utgangspunkt, og skal gå enda dypere inn i oppgavens tema: hva er politisk 

kommunikasjon? Hvilke følger og konsekvenser har medialiseringen hatt for den politiske 

kommunikasjonen, og hvordan skiller sosiale medier seg fra tradisjonelle medier? I dette 

kapittelet vil jeg også gå nærmere inn på funksjoner sosiale medier kan ha i politisk 

kommunikasjon, samt å vise hvilke ulike roller ministre besitter.  

 

Kapittel 3 skal gi en presentasjon og begrunnelse av de kvalitative hovedtilnærmingene som 

er valgt for oppgaven, og vise hvordan de ulike funksjonene og rollene er kategorisert i denne 

sammenheng. Jeg vil også gjøre rede for datainnsamlingen og metodiske utfordringer i dette 

kapittelet. I kapittel 4, som er oppgavens analysedel, skal jeg presentere funnene fra 

innholdsanalysen og intervjuene: hvilke funksjoner og roller er mest utbredt? Hvilke faktorer 

kan være med på å forklare funnene, og hva kan informantene si om hvilke strategier og 

motiver som ligger bak bruken som er identifisert? Analysen skal bidra med økt kunnskap 

rundt denne tematikken før jeg i kapittel 5 konkluderer med en avsluttende diskusjon, gjør 

rede for hovedfunn og peker på hva som kunne vært interessant å forske på videre.   

 

1.2 Bakgrunn  
Mediene har vokst til å bli sin egen selvstendige institusjon som andre institusjoner tilpasser 

seg etter, og de siste tiårene har det blitt vanlig å omtale politikken som medialisert. 

Strömback (2008) beskriver medialisering som en dynamisk prosess hvor mediene og deres 

format, krav og innhold påvirker andre sfærer i samfunnet, som for eksempel politikken (s. 

387). Aalberg, Elvestad og Skogerbø (2015) omtaler fenomenet på følgende måte: 

«Medialisering brukes for å beskrive hvordan mediene og den journalistiske logikken er et 

sentralt trekk ved dagens moderne samfunn på lik linje med industrialisering, urbanisering og 

sekularisering» (s. 59).  
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Sosiale medier skiller seg på mange måter fra tradisjonelle medier: spillereglene er 

annerledes, og politikere og andre politiske aktører har mulighet til å forme sine egne historier 

ved å unngå medienes filter. Sosiale medier fikk for alvor sitt inntog i politikken under den 

amerikanske valgkampen i 2008. Obamas vellykkede bruk av Facebook i forbindelse med 

valget regnes som en av hovedårsakene til hans klare seier, og det var først etter dette man 

virkelig så potensialet av politisk kommunikasjon gjennom sosiale medier. Dan Siroker, 

tidligere analytiker i Google og bidragsyter i Obamas kampanje, hadde følgende å si om bruk 

av sosiale medier i valgkampen: «Whichever candidate uses Facebook the most effectively 

could win the war” (Pilkington og Michel, 2012). I samme intervju uttaler han også at 

«Facebook is now ubiquitous» (Pilkington og Michel, 2012): det er overalt og tilgjengelig for 

de aller fleste. I hans øyne er bruk av Facebook og andre medier i ytterste fall avgjørende for 

hvem som står igjen som vinner av et valg.   

 

Sosiale medier ble et velkjent begrep i norsk vokabular i 2008, ett år etter at Facebook hadde 

fått sitt gjennombrudd og blitt et kjent fenomen i Norge og internasjonalt (Enli, 2015, s. 6). 

Da Jens Stoltenberg som første statsminister i Norge opprettet Facebook-profil i 2008, 

forklarte han at hovedmotivasjonen bak dette var at det var en viktig måte å kommunisere 

med velgerne på (Kalsnes, 2016, s. 3). Arkivverket har til og med utviklet en tjeneste som 

gjør at man kan søke opp hva politikere skriver på sosiale medier (Grut, 2018), som viser at 

det er stor interesse rundt hva politikere skriver og publiserer på sosiale medier. I forbindelse 

med stortingsvalget i 2013 var det nærmest obligatorisk for norske toppolitikere å være 

tilstede på sosiale medier, og da kanskje spesielt Facebook. Intervjuer gjennomført av Enli 

(2015) viste at norske partiledere vurderte sosiale medier som en viktig arena, og at de 

prioriterte sosiale medier relativt høyt (s. 7). Sammenlignet med tidligere er velgere mindre 

lojale til ett bestemt parti, og vektlegger samtidig personlige egenskaper hos politikerne i 

større grad enn tidligere. Dette har ført til økt behov for oppmerksomhet og synlighet i 

mediene for kandidatene, samt økt fokus på imagebygging: det er blitt sentralt at velgerne kan 

gjenkjenne, identifisere seg med og i siste instans stemme på kandidaten (Enli, 2015, s. 8). I 

denne sammenheng vil bruk av sosiale medier være spesielt nyttig for politikere og andre 

politiske aktører, da dette gir de mulighet til å publisere innhold uten pressens og medienes 

innblanding.  

 

I en artikkel fra 2016 ser Kalsnes på det hun kaller «social media paradox», som omhandler 

hvordan politiske aktører og partier sier de ønsker å bruke sosiale medier til å kommunisere 
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og ha direkte dialog med velgere, men ikke klarer å gjennomføre dette i praksis (s. 1). Studier 

viser at direkte kontakt med velgere i mange tilfeller er politikeres hovedmotivasjon for å 

bruke sosiale medier. Likevel finner hun at politiske aktører i Norge først og fremst bruker 

sosiale medier til spredning av informasjon og markedsføring, mens det brukes lite til 

kommunikasjon (Kalsnes, 2016, s. 8). Hun kaller dette et paradoks fordi det er nærliggende å 

tro at politikere og andre politiske aktører ville grepet sjansen til å kommunisere med mange 

potensielle velgere uten å bruke store ressurser på det, mens studier fra blant annet Norge, 

Italia og Frankrike viser at politikere bruker sosiale medier nokså halvhjertet når det kommer 

til dialog og interaksjon (Kalsnes, 2016, s. 2). I en studie av hvordan sveitsiske partier bruker 

sosiale medier kommer det frem at kun 6% av innleggene hadde innhold som skulle engasjere 

og mobilisere, mens 75% av innleggene inneholdt informasjon og innhold fra de tradisjonelle 

massemediene (Klinger, 2013, s. 730). Dette viser at partiene først og fremst brukte sosiale 

medier som en informasjonskanal, og ikke til mobilisering og kommunikasjon. Kalsnes og 

Larsson (2015) har som nevnt identifisert typiske funksjoner for sosiale medier i politisk 

kommunikasjon, hvor de fant fem hovedfunksjoner: informere, markedsføre, mobilisere, sette 

agendaen og kommunisere (s. 223). Det nevnes ikke noe om noen funksjoner er mer 

fremtredende enn andre, men man kan likevel anta at enkelte av funksjonene blir hyppigere 

brukt enn resten.  
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2. Teori 

Teorikapittelet skal vise hvordan politikken har blitt medialisert, og hvordan sosiale medier 

etter hvert har funnet sin plass i politisk kommunikasjon. Jeg vil først definere politisk 

kommunikasjon og vise hvordan jeg forstår begrepet, før jeg videre redegjør for hvordan 

mediene har fått innflytelse på politikken og hvilke følger dette kan bære med seg. I og med at 

denne oppgaven tar for seg sosiale medier i politikken vil det være nødvendig med en 

gjennomgang av sosiale medier som fenomen, samt en grundig redegjørelse for hvilke 

funksjoner sosiale medier kan ha i politisk kommunikasjon. Dette skal danne grunnlaget for 

oppgavens analyse. Til slutt vil jeg oppsummere hva jeg har funnet og drøfte mulige 

forventninger til analysen. 

 

2.1 Politisk kommunikasjon 

Det finnes noen sentrale spørsmål som samfunnsforskere alltid vil være interesserte i å 

besvare når det kommer til politisk kommunikasjon: hvem styrer den? Hvem deltar? Hvem 

deltar ikke? Hvilke konsekvenser har dette for enkeltindivider og samfunnet?  

Politisk kommunikasjon har samfunnsmessig betydning fordi den påvirker politiske 

prosesser, holdninger, verdier og kunnskap, og er et relativt vidt begrep som kan være 

utfordrende å skulle definere. Den politiske kommunikasjonen har blitt mer kompleks i takt 

med medieutviklingen, som også har gjort den mer sentral og aktuell enn noen gang.  

 

Begrepet har tidligere blitt definert på flere ulike måter. McNair (2018) definerer politisk 

kommunikasjon som «Purposeful communication about politics» (s. 4), som inkluderer alle 

former for kommunikasjon utført av politikere og andre politiske aktører med det formål å 

oppnå spesifikke mål. Dette innebærer også kommunikasjon rettet mot politiske aktører fra 

aktører utenfor politikken, som for eksempel velgere og medier. Også kommunikasjon som 

omhandler politiske aktører er inkludert i denne definisjonen (McNair, 2018, s. 4). En annen 

definisjon av McLeod, Kosicki og McLeod er «The exchange of symbols and messages 

between political actors and institutions, the general public, and news media that are the 

products of or have consequences for the political system” (Allern, Ihlen og Skogerbø, 2015, 

s. 12). Allern, Ihlen og Skogerbø (2015) argumenterer for at «.. alle som forsøker å påvirke 

den politiske beslutningsprosessen bedriver politisk kommunikasjon» (s. 13). Aktører kan i 



 

 19  

denne sammenheng blant annet være partier, mediene, bedrifter, fagforeninger og 

enkeltborgere. Videre oppsummerer de at politikk omhandler styringen av samfunnet, 

samarbeid, konflikt, verdier og interesser, og at alle forsøk på å påvirke disse områdene kalles 

politisk kommunikasjon (Allern m.fl., 2015, s. 13). Denne forståelsen av politisk 

kommunikasjon vil bli brukt også i denne oppgaven.  

 

Den politiske kommunikasjonen har de siste tiårene vært gjennom en stor utvikling. Fra 1970 

til 1990 var det stort sett aviser og NRK som var de viktigste mediene for politisk 

kommunikasjon, frem til 90-tallet da NRK-monopolet ble oppløst og TV2 og andre nye 

medier vokste frem. Dette tiåret kjennetegnes ved økt konkurranse, kommersialisering og ny 

medieteknologi (Aalberg m.fl., 2015, s. 50). Denne tiden var også preget av økt fokus på 

underholdning. Dette, kombinert med den økte kommersialiseringen, førte til et større 

personorientert fokus i journalistikken (Aalberg m.fl., 2015, s. 57). På 2000-tallet var 

forskerne spesielt opptatt av informasjonsflyt, deltakelse og hvordan nye sosiale medier kan 

påvirke samfunnsborgeres engasjement eller føre til nye former for deltakelse (Aalberg m.fl., 

2015, s. 50). Ikke minst ble også spørsmål rundt hvordan politikere tilpasser seg medienes nye 

spilleregler trukket frem som sentrale. En vanlig oppfatning er at den nye teknologien vil 

gjøre kommunikasjonen mellom velgere og politikere lettere og mer tilgjengelig. Et annet 

viktig poeng er at «Når de politiske debattene og diskusjonene forflytter seg til de sosiale 

mediene, kan dette bidra til å gjøre politikk mer personlig og interessant for flere» (Aalberg 

m.fl., 2015, s. 63). På en annen side har det nye mediemangfoldet gjort politisk 

kommunikasjon mer kompleks (Aalberg m.fl., 2015, s. 62). Politiske aktører når ut til det 

største publikummet gjennom mediene, enten trykte eller elektroniske. Den politiske 

kommunikasjonen er altså i stor grad mediert (Allern m.fl., 2015, s. 3).  

 

2.2 Politikkens medialisering  

Mediene er formet av et samspill mellom blant annet organisatoriske faktorer, konkurranse 

om publikums oppmerksomhet og politiske og økonomiske aktører. Dette er med på å påvirke 

medielogikken. Et viktig poeng i teorien om medialisering er hvordan denne medielogikken 

påvirker andre områder i samfunnet, som for eksempel det politiske systemet, 

politikkutformingen og politikernes selvrepresentasjon (Enli, 2015, s. 4). Medienes 

vurderinger handler i stor grad om å møte egne behov, som betyr at det publiseres saker og 

nyheter som passer medienes egne formater og fanger publikums oppmerksomhet 
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(Strömbäck, 2008b, s. 388). Spørsmålet er hva som styrer de ulike institusjonene: er det 

medienes logikk, eller politikkens logikk? Jo mer politikken styres av medienes logikk, jo mer 

medialisert er den.  

 

Medialisering handler altså enkelt sagt om at mediene har fått innflytelse på andre deler av 

samfunnet, som for eksempel politikken. I følge Strömbäck (2008) er medialisering et 

flerdimensjonalt konsept hvor det er mulig å skille mellom ulike faser. I de tidlige fasene er 

massemediene den viktigste kilden til informasjon, og er den viktigste kanalen for 

kommunikasjon mellom borgere og politiske institusjoner (Strömbäck, 2008a, s. 236). Her 

har mediene noe kontroll over politikken, men medienes uavhengighet overfor politiske 

aktører er fortsatt lav. I de senere fasene er mediene fortsatt den dominerende 

informasjonskilden og kommunikasjonskanalen, samtidig som at mediene etter hvert blir så 

sentrale at andre samfunnsaktører ikke lenger har råd til å ignorere dem eller la være å tilpasse 

seg medielogikken. Når den siste fasen er nådd tilpasser ikke bare politiske aktører seg 

mediene: de tillater også mer eller mindre at mediene blir en del av beslutningsprosessen 

(Strömbäck, 2008a, s. 240-241). Medieinnholdet er styrt av medielogikk, og andre aktører 

godtar at de må tilpasse seg etter mediene. Massemediene kan aldri bli fullstendig uavhengige 

av politisk påvirkning: det er et interaktivt forhold hvor partene er gjensidig avhengige av 

hverandre (Strömbäck, 2008a, s. 237). Skillet mellom disse fasene er ikke like tydelig i 

praksis som i teorien, men det er der. Strömbäck (2008a) konkluderer med at etter hvert som 

politikken blir medialisert i større grad er ikke det viktigste spørsmålet lenger knyttet til 

medienes uavhengighet fra politikk og samfunn, men politikken og samfunnets uavhengighet 

fra mediene (s. 228). Mediene har blitt en helt sentral kilde til informasjon om politikk og 

samfunnet generelt, som stadig øker sin innflytelse og viktighet. For at mediene skal ha 

innflytelse må de altså være en institusjon i seg selv og samtidig være mer eller mindre 

uavhengige av andre institusjoner (Strömbäck og Esser, 2014, s. 247). Politiske kampanjer 

har blitt stadig mer medialiserte med tiden, som betyr at mediene har blitt en viktig kanal for 

politikere for å få kontakt med velgere for eksempel i forbindelse med valg. Dette fører til at 

de politiske kampanjene begynner å følge medienes logikk (Skovsgaard og Van Dalen, 2013, 

s. 740). Denne logikken styres i stor grad av journalister, som kan gjøre det vanskelig for 

kandidater med mindre erfaring og oppmerksomhet å nå ut til massene gjennom 

journalistikken. 

 



 

 21  

I intervjuer av politiske journalister og representanter på Riksdagen, avdekket Strömbäck 

(2008b) at begge disse gruppene mente at mediene har svært stor innflytelse på dagsordenen, 

politikken og over allmennheten. I tillegg kom det frem at mediene hadde betydelig 

innflytelse på sentrale politiske aktører som partier og riksdagsrepresentanter. Rundt 

halvparten av riksdagsrepresentantene og de politiske journalistene i undersøkelsen mente at 

det var viktigere å bli omtalt positivt i mediene enn å jobbe hardt som politiker. Funnene viste 

også at politikere var villige til å gå nokså langt for å få medienes oppmerksomhet 

(Strömbäck, 2008b, s. 402). Disse funnene viser hvilken rolle mediene har opparbeidet seg i 

politikken, og at det er sentralt for politiske aktører å fange medienes oppmerksomhet.  

 

2.2.1 Push og pull- faktorer 

De siste årene har medialiseringsbegrepet vært noe omdiskutert. Deacon og Stanyer (2014) 

mener blant annet at medialiseringen er forstått på en forenklet og lite nyansert måte, mens 

andre hevder at det er et for vidt begrep som favner om for mye. Det er eksempelvis ingen 

enighet om når medialiseringen hadde sitt utsprang, samtidig som noen går så langt som å 

mene at prosessen muligens har nådd slutten (Deacon og Stanyer, 2014, s. 1041). Det er i 

tillegg rettet kritikk mot at det i den eksisterende forskningen ikke kommer godt nok frem at 

det ikke bare er mediene som driver utviklingen: politiske aktører bruker også mediene 

strategisk og høster fordeler av dette. Deacon og Stanyer (2014) mener medialisering har blitt 

til et konsept som plasserer mediene i sentrum i for stor grad når det kommer til å forklare 

kulturell, politisk og sosial utvikling (s. 1032). De fremmer et ønske om økt refleksjon og 

kritisk debatt rundt begrepet, og hevder at forskningen fokuserer på et for smalt område i 

denne debatten. Tidligere medialiseringsforskning har med andre ord vært nokså sentrert 

rundt mediene som institusjon, mens senere bidrag har understreket at også politiske aktører 

kan dra nytte av medienes utvikling.  

 

Donges og Jarren definerer medialisering som “a reaction of political actors to ‘their 

perceptions’ that news media have become an influential factor in their environment” 

(Blumler og Esser, 2019, s. 856). Disse reaksjonene vises blant annet ved at man ser en økt 

prioritering når det kommer til PR-rådgivere og publiseringseksperter. I følge denne 

forståelsen er det ikke mediene som forårsaker politiske endringer, men politiske aktører og 

organisasjoner som selv står for endringene. I en slik oppfatning av begrepet er altså ikke 

medialiseringen av politikken noe politikken blir tvunget til utenfra, men selvpåført internt 

gjennom strategisk utnyttelse av medietjenester (Blumler og Esser, 2019, s. 856).  
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Mediene skaper altså både muligheter og utfordringer for politikere og byråkrater, og push- 

og pullfaktorer forklarer hvordan byråkratiet og politikken blir påvirket av mediene: 

pullfaktorer forklarer hvordan politiske aktører bevisst bruker mediene til sin fordel, mens 

pushfaktorer handler om hvordan mediene tvinger politikken til å tilpasse seg mediene 

(Figenschou, Karlsen, Kolltveit, & Schillemans, 2019, s. 378). I et politisk aktør-perspektiv, 

som altså omhandler pullfaktorer- og krefter, handler medialisering om hvordan politikere og 

partier bruker medielogikk for å oppnå sine mål. Dette blir sett på som en form for 

«selvmedialisering», og betyr ikke automatisk at politiske aktører mister makt til mediene 

(Blumler og Esser, 2019, s. 855-856). I et medieaktør-perspektiv, som omhandler pushkrefter, 

er mediene en proaktiv og uavhengig aktør. I følge dette perspektivet er politiske aktører i 

ferd med å miste noe av sin sentrale posisjon til mediene, som har ført til at mediene har blitt 

mer uavhengige enn noen gang (Blumler og Esser, 2019, s. 857). Disse perspektivene kan bli 

oppfattet som to kontraster, men Blumler og Esser (2019) hevder at de i realiteten opererer 

om hverandre i et dynamisk samspill, og at hvert perspektiv inneholder flere elementer fra det 

andre (s. 857). Man kan altså si at dette er et gjensidig forhold, hvor begge parter strategisk 

utnytter mulighetene hos den andre. Funnene i Figenschou m.fl. (2019) artikkel viser at 

mediene helt klart påvirker departementene og etatene, og at en kombinasjon av push-og 

pullfaktorer bør være tilstede for å påvirke agendaer, ressurser og avgjørelser som blir tatt i de 

respektive organene (s. 379). For eksempel kan plutselig oppmerksomhet fra mediene endre 

hvordan problemer blir håndtert.  

 

2.3 Ministres rollesammensetning  
Som oppgavens innledning presiserer, sitter man som minister på et nokså unikt sett av roller 

sammenlignet med andre typer politiske aktører. De formelle rollene som behandles i denne 

oppgaven er minister, partipolitiker og regjeringsmedlem. Som minister er man den politiske 

lederen av sitt departement. Departementene har ansvar for bestemte fagområder, og skal 

blant annet forberede regjeringens forslag til Stortinget, gjennomføre sektorpolitikk og være 

faglige sekretariater for politisk ledelse (Regjeringen, 2019). Med ministerrollen følger altså 

et overordnet ansvar for departementet, som betyr at man i rollen som minister blir knyttet 

opp mot helt konkrete fag- og politikkområder. Departementene og byråkratiene under 

ministrene har et viktig informasjonsmandat. Som minister sitter man på mye informasjon og 

kunnskap innenfor departementets politikkområde, og det vil være nokså naturlig at 
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ministrene ønsker å dele av denne kunnskapen. Ut i fra dette kan man forvente at ministre er 

opptatte av å spre faglig informasjon knyttet til departementets politikkområder.  

I tillegg til å være departementsledere, er også alle ministre partipolitikere. Som politiker er 

mye av målet med å bedrive politikk å oppnå politiske gjennomslag og gode resultater for 

partiet. Det er derfor nærliggende å tro at også ministre ønsker å dele og markedsføre partiets 

oppturer og gjennomslag gjennom sine kanaler på sosiale medier, som i sin tur kan føre til økt 

oppslutning. På samme måte som de ulike ministerpostene har sine tilhørende fag- og 

politikkområder, har de ulike politiske partier sine tilhørende politikkområder. Dette kan 

identifiseres ved å se på sakseierskap og partiets dagsorden. Sakseierskap omhandler i stor 

grad hvilke saker som er viktige for partiets velgere, og hva politikere i partiet selv er opptatt 

av. Også tillit er en indikator når det kommer til sakseierskap hos partier: «Om et parti har 

særlig mye tillit på et område, omtales dette gjerne som at partiet har sakseierskap på 

området» (Bergh og Karlsen, 2017, s. 2). Alle partier har større sakseierskap i noen 

politikkområder enn andre. Dette kan preges av både mediebildet og velgernes egne meninger 

om hvilke saker som er viktige. I og med at ministrene også er politikere med sterk 

tilknytning til sitt parti, kan man forvente at de publiserer innhold knyttet til partiets 

sakseierskap.  

 

Når det kommer til rollen som regjeringsmedlem, er det som nevnt i innledningen mer 

utfordrende å skulle definere hva som kan bli kategorisert som regjeringspolitikk. Det er 

interessant at både Grande, Ropstad og Solberg nevner begrepet «regjeringens politikk» i 

forbindelse med Listhaugs innlegg om båtmigranter. For hva kan egentlig sies å være en 

regjerings politikk? Selv om det er vanskelig å gi et klart svar på dette, er det likevel 

nærliggende å tro at ministrene ønsker å fremme regjeringens arbeid og samarbeid. Som nevnt 

er målet med å drive med politikk å oppnå gode resultater for partiet, og hva er vel bedre enn 

å bli gjenvalgt til å sitte i regjering? Med dette til grunn kan det dermed tenkes at ministrene 

ønsker å fremme regjeringens politiske gjennomslag i sine sosiale medier, for å vise velgerne 

at regjeringssamarbeidet fungerer og er verdt å stemme på også ved neste valg.  

 

2.3.1 Personifisering av politikken og rollen som privatperson 

De formelle rollene som behandles i denne oppgaven er som nevnt minister, partipolitiker og 

regjeringsmedlem. I tillegg til å inne ha disse formelle rollene, er ministrene også private 

enkeltpersoner. Rollen som privatperson kan komme til uttrykk gjennom sosiale medier, som 

er naturlig disse plattformene blir sett på som uformelle og personlige. En tydelig konsekvens 
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av medialiseringen av politikken er tendensen til økt personifisering, som handler om at man 

går fra fokus på politikk og parti til økt oppmerksomhet rundt enkeltpersoner og politikeres 

privatliv (Rogstad, 2015, s. 125). Personifisering handler også om at mediene omtaler 

politikere som enkeltindivider for å gjøre nyhetssaker eller historier mer spennende og 

interessante på bekostning av politiske partier og institusjoner (Metz, Kruikemeier og 

Lecheler, 2019, s. 2). Dette er identifisert i tidligere forskning, som blant annet viser at 

velgere i større grad enn tidligere stemmer på enkeltpersoner og deres holdninger fremfor 

politiske partier (Mcgregor, 2018, s. 1141). Her vektlegges blant annet politikernes 

personlighetstrekk, identitet og livsstil. At velgeres evalueringer av politikere som 

enkeltindivider påvirker hva de stemmer, viser at ikke-politiske trekk ved politikere har 

påvirkning på beslutningsprosesser (Metz m.fl., 2019, s. 12).  

 

Det finnes i hovedsak to typer av personifisering av politikken: økt fokus på ledere og 

enkeltpersoner, og økt fokus på personlige og «ikke-politiske» sider ved politikere (Rogstad, 

2015, s. 130). Skillet mellom hva som er offentlig og hva som er privat har blitt mindre 

tydelig, noe som også gjelder for skillet mellom nyheter og underholdning. I mediene 

fremstilles enkeltpersoner i mange tilfeller som mer interessante enn abstrakte saker og 

interesser (Rogstad, 2015, s. 126).  Politikernes personlighet, image og privatliv fremstilles 

altså som viktigere og mer interessant enn politikerens kunnskap og politiske agenda. 

Utfordringen for politikerne blir å fremstå uformelt autentisk, samtidig som de ikke mister 

noe av sin autoritet (Enli, 2015, s. 5-6). Dette kan de for eksempel gjøre via sine egne eller 

partiets sosiale medier.  

 

Når det kommer til personifisering av politikken og ministre, har Figenschou, Karlsen, 

Kolltveit og Thorbjørnsrud (2017) funnet at medieoppmerksomheten er sterkt sentrert rundt 

ministeren, og ikke departementet (s. 411). Dette er ikke ensbetydende med at man ser et økt 

fokus på ministerens personlighet, men at fokuset er rettet mot ministeren heller enn 

departementet. Denne oppmerksomheten er drevet av mediene, men det er også en strategisk 

tilpasning av politiske og byråkratiske aktører i departementet. Endringer i den politiske 

dynamikken har gjort at velgere ikke lenger stemmer på politiske partier i like stor grad som 

de gjorde tidligere, men på enkeltpersoner i økt grad (Figenschou m.fl., 2017, s. 414). Det vil 

dermed være et strategisk trekk av politiske rådgivere og kommunikasjonsansatte i 

departementene å rette fokus mot ministeren som enkeltperson.  
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Sett fra et medieperspektiv, gir enkeltpersoner i politikken mer oppmerksomhet enn 

byråkrater, eksperter og departementer (Figenschou m.fl., 2017, s. 420). Den økte 

kommersialiseringen av mediene kan være med på å forklare noe av dette. Tidligere forskning 

viser at mediene har økt sitt fokus mot andre enkeltstående politikere, som gjør at Figenschou 

m.fl. (2017) forventer det samme for ministre. Det er på mange måter nokså naturlig at 

ministre får mye medieoppmerksomhet, da de er ledere for sine departement og dermed 

øverste ansvarlige. I Norge skal offentlig informasjon være transparent, åpen og tilgjengelig 

(Figenschou m.fl., .2017, s. 416). Likevel kommer det frem at kommunikasjonsansatte i 

departementene mener det er rom for personlig stil hos ministrene (Figenschou m.fl., 2017, s. 

421). Dette kan for eksempel komme til uttrykk i ministrenes sosiale medier.  

 

2.4 Sosiale medier 

Å gi en klar definisjon på sosiale medier er utfordrende, mye grunnet fenomenets konstante 

utvikling og endring i bruk. Kalsnes og Larsson (2015) beskriver sosiale medier som «.. 

tjenester hvor brukerne kan skape og dele innhold. Et videre fellestrekk er at brukerne kobler 

seg til hverandre via nettverk, for eksempel i form av vennelister, følgere, fans eller kretser» 

(s. 220). Van Dijck og Poell (2013) definerer samme begrep som "group of Internet-based 

applications that build on the ideological and technological foundations of the Web 2.0 and 

that allow the creation and exchange of user-generated content" (s. 5). 

 

 Det som skiller sosiale medier fra andre medier er først og fremst at man kan dele og 

diskutere innhold med svært mange samtidig. Sosiale medier er altså både et medium for 

publisering og nettverk for sosiale forbindelser (Kalsnes og Larsson, 2015, s. 221). Disse 

plattformene gir politikere mulighet til å kommunisere direkte med velgere uten et 

journalistisk mellomledd. Her forventes det ikke at politikerne er feilfrie, men heller 

autentiske og troverdige. For å oppnå synlighet på sosiale medier er det mer eller mindre 

nødvendig å knekke koden for sosiale mediers logikk, som innebærer å forstå mekanismene 

ved sosiale medier som gir økt oppmerksomhet og synlighet. Politikken har som nevnt i stor 

grad begynt å følge medienes logikk. På samme måte kan sosiale mediers logikk ha 

innflytelse på andre samfunnsområder, for eksempel hva som blir populært og synlig i 

tradisjonelle massemedier (Kalsnes og Larsson, 2015, s. 229). Dette fører til et samspill 

mellom tradisjonelle og sosiale medier, som også kalles det hybride mediesystemet. Man ser 
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en gjensidig avhengighet mellom tradisjonelle og moderne medielogikker, som er med på å 

påvirke det politiske maktforholdet.  

 

2.4.1 Sosiale medier-logikk 

Teorien om politikkens medialisering forklarer hvordan mediene som institusjon påvirker og 

integreres i andre samfunnsinstitusjoner, og hvordan andre institusjoner begynner å følge 

medienes logikk. De senere årene har man sett et økt fokus også på «social media logics», 

eller sosiale medier-logikk i forskningen. Van Dijck og Poell (2013) har undersøkt 

dynamikken mellom plattformer for sosiale medier, massemediene, brukere og 

samfunnsinstitusjoner ved å rette fokus mot sosiale medier-logikk, som de definerer som «the 

norms, strategies, mechanisms, and economies underpinning these platforms´dynamics» (s. 

3). Denne logikken, som har rot i disse prinsippene, er i følge Van Dijck og Poell i ferd med å 

invadere alle områder av offentligheten. Det er kjent at sosiale medier de siste årene har fått 

stor innflytelse i folks hverdag: de har endret betingelsene og reglene for sosial interaksjon. 

Dette har påvirket sosiale relasjoner så vel som institusjonelle strukturer og profesjonelle 

rutiner, i tillegg til store deler av den offentlige kommunikasjonen (Van Dijck og Poell, 2013, 

s. 3).  

 

Van Dijck og Poell (2013) har identifisert noen grunnleggende elementer for å beskrive 

sosiale medier-logikken. De understeker at hovedkomponenten ved sosiale medier er at de 

kobler brukere til hverandre og lar de kommunisere seg i mellom. Facebook var for eksempel 

i utgangspunktet ment å være en plattform for college-studenter hvor de kunne dele innhold 

og komme i kontakt med hverandre (Van Dijck og Poell, 2013, s. 8). Sosiale medier er på 

mange måter mer demokratiske enn de tradisjonelle massemediene: på sosiale medier kan alle 

delta, skape og dele innhold på likt grunnlag. Van Dijck og Poell (2013) trekker frem 

viktigheten av disse plattformenes evne til å trigge og styre brukeres bidrag, samtidig som 

brukerne igjen kan påvirke flyten av kommunikasjon og informasjon (s. 5). Teknologien 

legger til rette for å gjøre popularitet målbart gjennom algoritmer og «likes», kommentarer og 

delinger. Etter hvert har det også blitt utviklet funksjoner som kan sortere ut innhold som er 

populært og som har innflytelse på brukerne. I de tradisjonelle massemediene er et sentralt 

element å nå ut til så mange som mulig på riktig tidspunkt. I sosiale medier vet man mer om 

brukerne, hva de foretrekker og hva de påvirkes av. Disse opplysningene gir blant annet 

politikere og andre politiske aktører mulighet til å skreddersy innhold til utvalgte målgrupper, 
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som potensielt kan være svært effektivt i politisk kommunikasjon (Van Dijck og Poell, 2013, 

s. 9).  

 

Også Klinger og Svendsson (2015) har undersøkt hvordan plattformer på sosiale medier 

endrer politisk kommunikasjon. De mener at sosiale medier har introdusert en helt ny måte å 

produsere innhold på: brukerne plukker ut informasjon som er relevant og interessant for dem 

selv, og kommunikasjonen er personlig og individualisert i større grad enn i tradisjonelle 

medier (Klinger og Svendsson, 2015, s. 1247). Det er i tillegg i de fleste tilfeller rimeligere å 

oppnå effektiv politisk kommunikasjon på sosiale medier enn i massemediene. Sosiale medier 

har også endret måten å spre informasjon på: informasjonsspredning er ikke lenger forbeholdt 

journalister og andre profesjonelle eksperter. Nå kan også brukerne selv skape innhold og spre 

informasjon (Klinger og Svendsson, 2015, s. 1248). I tillegg er det nærmest ingen grenser for 

hvor langt denne informasjonen kan nå. Likevel er det ikke gitt at alt innhold for 

oppmerksomhet eller synlighet, som fører til et noe asymmetrisk forhold mellom brukere. Det 

er heller ingen selvfølge at man når det Klinger og Svendsson (2015) omtaler som «the 

general public», fordi sosiale medier består av ulike etablerte nettverk. Høyt nivå av selektiv 

eksponering og fragmenterte målgrupper kan altså føre til at informasjonen kun når noen 

grupper av samfunnet (Klinger og Svendsson, 2015, s. 1250). Forfatterne understreker også at 

det ikke er nok å opprette en profil og dele innhold på sosiale medier, man må også ha 

kunnskap om hvordan man skaper engasjerende innhold og får andre brukere til å spre det.  

 

2.4.2 Sosiale medier og personifisering av politikken 

Som nevnt har medialiseringen av politikken ført til et økt fokus på politikere som 

enkeltpersoner på bekostning av politiske partier og institusjoner. Også sosiale medier bidrar 

til at det personlige fokuset på politikere blir forsterket, mye fordi det er en arena som er 

uformell og interaktiv hvor politikerne kan dele av sitt privatliv uten innblanding fra andre 

medier (Enli, 2015, s. 5). Dette er dokumentert i forskningen, som viser at sosiale medier 

bidrar til at politikeres personlige identitet, relasjoner og livsstil får økt betydning, samtidig 

som for eksempel politiske holdninger og lederegenskaper blir mindre viktig (Mcgregor, 

2018, s. 1141). Tidligere forskning har også vist at når individuelle politikere er 

kommunikatorene i fokus, som for eksempel på deres egne Facebook-sider, promoterer de en 

mer personlig agenda og deler intime, private og mindre partisentrerte deler av hverdagen 

(Metz m.fl., 2019, s. 2) De ønsker å bli sett på som «ordinære mennesker» på lik linje med 

resten av befolkningen. Dette har en klar effekt på publikum: å dele mer av privatlivet 
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påvirker brukerengasjementet positivt i større grad, som kan måles i likerklikk, kommentarer 

og delinger. Eksempelvis fikk bildene fra Obamas Facebook- kampanje i 2012 som inneholdt 

personlige elementer flere likerklikk og kommentarer enn bildene uten (Metz m.fl., 2019, s. 

5). 

 

Rogstad (2015) har studert graden av personifisering i norske partilederes Facebook-sider i 

perioden rundt Stortingsvalget 2013, med mål om å si noe om hvordan politikere bruker 

sosiale medier som kommunikasjonsverktøy både før og etter valg. Hovedfunnene er at man i 

størst grad ser en ren politisk uttrykksmåte, både før og etter valg (Rogstad, 2015, s. 125). 

Mye av kommunikasjonen fulgte partienes valgkampanjer, og innleggene bar lite preg av 

personlig og muntlig tone, som ellers er vanlig på sosiale medier. Selv om det i begge 

periodene var et stort fokus på politikk og valgkamp, økte andelen oppdateringer med en 

personlig uttrykksmåte noe etter valget (Rogstad, 2015, s. 145). Dette kan tyde på at 

eksponering av privatliv ikke er særlig utbredt som et strategisk grep i valgkamp. Videre 

skriver Rogstad (2015) at det å by på seg selv nærmest har blitt et krav i politikken, og at man 

ser en økende tendens til at toppolitikere tar potensielle velgere med inn i hjemmet hvor de 

viser frem familien og hverdagen (s. 129). Det trekkes også frem at avstanden mellom norske 

politikere og folket tradisjonelt sett har vært liten, og at de aller fleste fungerer som 

representanter for «folk flest».   

 

De tradisjonelle medienes økte personfokus har blitt kritisert for blant annet å prioritere det 

«politiske spillet» fremfor selve politikken. Det kan tenkes at politikere ønsker å ta kontroll 

over hvordan de blir fremstilt som privatpersoner, og at de også kan bruke sosiale medier som 

en slags motvekt til medienes personifisering og vektlegging av det private fremfor det 

politiske (Enli, 2015, s. 5). Funnene i Enlis artikkel viser at topp-politikerne er opptatt av å 

bevise at det er de selv som står bak statusoppdateringer, ved å blant annet påpeke hvor viktig 

det er at kommunikasjonen skal være ekte og i sin egen stil (Enli, 2015, s. 10). De ønsker å 

fremstå som en del av folket, og ikke en opphøyet elite. Politikerne i undersøkelsen så på 

sosiale medier som en form for fristed, hvor ting som kildekritikk, nøytralitet og balansert 

saksfremstilling ikke ble vektlagt. I tillegg betraktet de sosiale medier som en potensiell 

motmakt til den journalistiske makten, hvor de kunne kommunisere direkte med velgerne 

(Enli, 2015, s. 12). De opplevde også at sosiale medier åpnet opp muligheten for en effektiv 

dagsordensetting, hvor de kunne publisere saker de ønsket at norsk presse skulle dekke (Enli, 

2015, s. 13). Enli konkluderer blant annet med følgende: 
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«I lys av den økende personifiseringen av norsk politikk i løpet av de siste tiårene bidrar 

følgelig sosiale medier til en enda tydeligere effekt av denne tendensen, og gjør at det blir 

mulig for enkelte politikere å kommunisere direkte med velgerne, mer eller mindre avhengig 

av det strukturelt overgripende partiapparatet» (Enli, 2015, s. 16).  

Selv om politikken i stor grad blir påvirket av medielogikken og har mistet noe av sin makt til 

mediene som følge av dette, er det tydelig at også politiske aktører bruke mediene til sin 

fordel, slik det kommer frem over. Sosiale medier skiller seg på mange måter fra tradisjonelle 

medier, mye fordi de ikke er kontrollerte. Ved hjelp av sosiale medier kan politiske aktører 

være med på å sette agendaen. Dette vil i mange tilfeller kunne fungere som en form for 

motstrategi mot de etablerte tradisjonelle mediene, nettopp fordi man kan publisere nærmest 

hva man selv ønsker uten pressens innblanding. I tillegg kan politiske aktører via mediene 

finne relevant informasjon om blant annet samfunnsutfordringer, offentlige meninger og 

opplysninger om andre politikere og interessenter. Dette gjør mediene til en potensielt svært 

verdifull informasjonskilde for politikere (Figenshou et. al, 2019, s. 379).  

Figenschou (2019) hevder at sosiale medier i norske departementer ikke blir like høyt 

prioritert som man kanskje kunne anta. Bruk av sosiale medier blir i følge Figenschou ikke 

særlig systematisk overvåket eller diskutert i møter, som fører til at det til en viss grad blir sett 

på som en byrde (s. 19). En av kommunikasjonsekspertene som ble intervjuet i forbindelse 

med artikkelen uttalte at “It would be a full-time job to respond to all the Facebook 

comments, but then again, interactivity is key in social media” (Figenschou, 2019, s. 14). 

Videre trekker Figenschou frem at integreringen av sosiale medier i departementene blir noe 

hindret fordi nyhetsmediene blir prioritert i større grad: de er viktige og sentrale, og om man 

blir omtalt i denne typen medier er dette ensbetydende med at man har betydning og blir sett. 

Å bli beskrevet i mediene får som regel konsekvenser for den det gjelder (Figenschou, 2019, 

s. 5).  
 

2.5 Hvilke funksjoner kan sosiale medier ha i politisk kommunikasjon? 

Det er gjort flere studier på hvilke funksjoner sosiale medier kan ha i politisk kommunikasjon. 

I politikken kan sosiale medier for eksempel brukes til å spre opplysninger og innhente 

informasjon ved å kommunisere med brukere (Bode og Dalrymple, 2016, s. 326). Bode og 

Dalrymple (2016) har avdekket at Twitter-brukeres hovedmotivasjon til å bruke denne 

plattformen var for å samle informasjon om hva de ulike politikerne og partiene stod for, samt 

å samle informasjon for å selv gjøre seg opp en mening om politiske saker, partier eller 
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aktører (s. 323). Twitter og andre sosiale medier er dermed en nyttig plattform dersom 

politikere og andre politiske aktører ønsker å spre informasjon. Også Depaula, Dincelli og 

Harrison (2018) mener at utveksling og spredning av informasjon er sentrale funksjoner ved 

sosiale medier, og undersøkelsen deres viser at sosiale medier i politikken i hovedsak ble 

brukt til nettopp dette (s. 98-99). I tillegg hevder de at sosiale medier er et svært nyttig 

verktøy om man som politiker ønsker å markedsføre og promotere seg selv eller partiet. 

Muligheten til toveis-kommunikasjon blir også trukket frem som en av de aller viktigste 

funksjonene ved sosiale medier (Depaula m.fl., 2018, s. 100). Sosiale medier gir også 

politikere mulighet til å vise at de er «en del av folket», fordi de selv velger hvordan de 

fremstiller seg selv. Om man som politiker ikke deltar på sosiale medier, mister man 

automatisk noe kontroll over hvordan man blir fremstilt for potensielle velgere (Metz m.fl., 

2019, s. 12).  

 

Skovsgaard og Van Dalen (2013) støtter også opp om at sosiale medier kan brukes til å 

kommunisere direkte med potensielle velgere (s. 750), samt at det er en viktig, effektiv og 

rimelig kampanjekanal for promotering og markedsføring (s. 744). De trekker også frem at 

muligheten til å gå utenom de tradisjonelle mediene er en svært viktig funksjon sosiale medier 

gir i politisk kommunikasjon (s. 752). I tillegg er sosiale medier en nyttig plattform for å 

oppnå større synlighet, spesielt for politikere som ikke blir mye omtalt i pressen (Metz m.fl., 

2019, s. 12).  Sosiale medier gir altså politikere mulighet til å publisere innhold uten pressens 

innblanding, øke sin oppmerksomhet og nå ut til og kommunisere med potensielle velgere. I 

Norge er for eksempel nærmere 3,5 millioner av befolkningen over 18 år medlem av 

Facebook. De aller fleste av disse bruker Facebook hver eneste dag, som gjør Facebook til det 

største sosiale mediet i Norge (Holmefjord, 2019). Som politiker kan man altså nå ut til svært 

mange ved å publisere innlegg på Facebook. Sosiale medier kan også brukes for å få 

oppmerksomheten til journalister og andre deler av de tradisjonelle mediene (Skovsgaard og 

Van Dalen, 2013, s. 742). Politikeres bruk av sosiale medier blitt en nyttig nyhetskilde for 

journalister og de tradisjonelle mediene, som betyr at man som politiker kan få sin historie på 

trykk dersom den har nok nyhetsverdi eller er underholdende nok.  

 

Kalsnes og Larsson (2015) understreker at det er vanskelig å gi et konkret svar på hvilken 

effekt sosiale medier har på politikk og politisk kommunikasjon, først og fremst grunnet 

variasjon i effektene mellom ulike politiske systemer, kulturer og mediesystemer (s. 227). 

Likevel viser forskningen de har undersøkt at sosiale medier i politikken er med på å forsterke 
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eksisterende maktforhold: for eksempel får de allerede største partiene mest oppmerksomhet 

på sosiale medier (Kalsnes og Larsson, 2015, s. 227). Som nevnt tidligere styres 

medielogikken i stor grad av journalister og andre medieaktører, som kan gjøre det vanskelig 

for kandidater med begrenset erfaring og oppmerksomhet å nå ut til massene gjennom 

journalistikken. I denne sammenheng vil sosiale medier, for eksempel Facebook, kunne være 

et nyttig verktøy for å nå direkte ut til potensielle velgere, selv om det som nevnt også her er 

de allerede mest synlige aktørene som får mest oppmerksomhet. Figenschou (2019) trekker 

sosiale medier frem som spesielt nyttig når man skal nå ut til yngre og holde dem informert 

og oppdatert (s. 10). Kalsnes og Larsson (2015) har funnet fem typiske funksjoner for sosiale 

medier i politisk kommunikasjon, identifisert i forskning de selv har gjennomgått. 

Funksjonene de fant er informere, kommunisere, markedsføre, mobilisere og sette agendaen 

(s. 223). I følgende tabell illustrerer Kalsnes og Larsson sosiale mediers funksjoner, potensial 

og forskningsfunn på området: 

 

Tabell 1: Sosiale mediers funksjoner, potensiale og forskningsfunn  

Funksjoner Potensial Forskning viser 

Informere Alle kan publisere Få blir hørt 

 

Markedsføre 

Sosiale medier er gratis 

plattformer som kan brukes 

til markedsføring 

Faglige og økonomiske 

ressurser kan ha avgjørende 

betydning 

 

Mobilisere 

Det er lett å bygge store 

nettverk av mennesker i 

nettverksoffentligheten 

Tradisjonelle, formelle 

organisasjoner er fremdeles 

viktig 

 

Kommunisere 

Alle kan kommentere Eliten klarer ikke å 

gjengjelde 

oppmerksomheten 

 

Sette agendaen 

Sosiale medier gjør det lett å 

omgå tradisjonelle 

portvakter (mediene) 

Tradisjonelle medier er 

fremdeles viktige 

agendasettere 

 

(Kalsnes og Larsson, 2015, s. 228) 
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Kategoriene er ikke nødvendigvis gjensidig utelukkende, og noen av funksjonene vil kunne 

overlappe hverandre. Jeg ønsker å basere analysen min på disse fem funksjonene, mye fordi 

de dekker store deler av sosiale mediers rolle og funksjon i politisk kommunikasjon. I tillegg 

til Kalsnes og Larssons typologi og gjennomgang av funksjonene, ønsker jeg også å supplere 

med andre forskningsbidrag som skal underbygge Kalsnes og Larssons funn og eventuelt gi 

nye opplysninger om hva sosiale medier kan brukes til i politisk kommunikasjon. I og med at 

disse fem funksjonene skal inkluderes i analysen og aktivt brukes videre i oppgaven, vil en 

gjennomgang av hver enkelt funksjon bli nødvendig.   

 

2.5.1 Informere 

Forskning viser at politiske aktører bruker sosiale medier til å informere og kringkaste eget 

budskap fremfor å involvere seg i dialog med velgere (Kalsnes og Larsson, 2015, s. 223). 

Sosiale medier gir mulighet til interaksjon og dialog med velgere, som har vært en sentral 

motivasjon for norske politikere til å benytte seg av det. Likevel har det vært vanskelig å 

gjennomføre dette i praksis. Det krever både tid, ressurser og tilretteleggelse i form av 

organisatoriske endringer, og man ser en tendens til at spredning av informasjon er mer 

utbredt enn interaksjon og dialog (Kalsnes og Larsson, 2015, s. 223). Også Lilleker og Vedel 

(2013) trekker frem informasjon som en sentral funksjon internett gir i politisk 

kommunikasjon (s. 2). I tillegg bidrar sosiale medier også til at velgere kan hente informasjon 

fra andre steder enn massemediene (Skovsgaard og Van Dalen, 2013, s. 753). Mer og bredere 

informasjon kan føre til at folket får bedre tilgang på opplysninger, og kan være med på å 

bidra til at deltakere går fra å være passive mottakere til å delta i større grad. Kalsnes (2016) 

trekker frem dialog med velgere, tilgang på tilbakemeldinger og muligheten til å unngå 

medienes filter som hovedgrunner til at politikere bruker sosiale medier i politisk 

kommunikasjon (s. 4). Undersøkelsene hennes viser derimot at sosiale medier ikke blir brukt 

til dialog og kommunikasjon, men at det først og fremst er en kanal for spredning av 

informasjon og markedsføring. 

 

2.5.2 Markedsføre 

På sosiale medier kan politikere selv velge hvordan de skal fronte seg selv, hvilke bilder de 

skal bruke og hvilket innhold innleggene deres skal ha. De kan altså bygge sin egen agenda 

og unngå medienes filter. Forskning viser at politikeres bruk av sosiale medier er preget av 

personlig markedsføring og selvrepresentasjon (Kalsnes og Larsson, 2015, s. 225).  
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Skovsgaard og Van Dalen (2013) har undersøkt hvilken rolle sosiale medier spiller i 

valgkampanjer, med det danske valget i 2011 som eksempel (s. 738). De mener at kampanjer 

via sosiale medier forventes å være et attraktivt alternativ for politikere å drive kampanje på, 

først og fremst fordi det er en rimelig måte å markedsføre seg selv på. Dette kan også være 

relevant og gjeldende for perioder utenfor valg. Funnene viser også at 30% av politikerne i 

undersøkelsen mente at sosiale medier er en svært viktig kampanjekanal (Skovsgaard og Van 

Dalen, 2013, s. 744). Undersøkelsen ble gjort i 2011, og det kan tenkes at dette tallet hadde 

vært enda høyere om man hadde stilt samme spørsmål i dag. I tillegg viser resultatene fra 

undersøkelsen at Facebook helt klart er den mest populære plattformen blant respondentene: 

78% brukte Facebook under valgkampanjen, mens 16% brukte Twitter til sammenligning 

(Skovsgaard og Van Dalen, 2013, s. 745). Som nevnt tidligere påpeker Enli (2015) at man har 

sett et økt behov for oppmerksomhet og synlighet hos politiske aktører de siste årene, som 

igjen har gitt økt fokus på bygging av image (s. 8). Dette reflekterer viktigheten av å 

markedsføre seg selv gjennom sosiale medier.  

 

2.5.3 Mobilisere 

Sosiale medier har stor potensiell mobiliseringskraft, og politiske aktører har i stor grad 

mulighet til å direkte påvirke hva mottakerne deres skal gjøre. Å mobilisere via sosiale medier 

innebærer at individuelle handlinger kan skape og påvirke kollektive handlinger. Dette kan 

for eksempel komme i form av mobilisering til demonstrasjoner, oppfordre til hva mottakerne 

skal stemme ved valg eller oppfordre til deltakelse i valg (Kalsnes og Larsson, 2015, s. 226). 

Kalsnes og Larsson trekker frem rosemarsjene etter terrorangrepene 22. juli 2011 som 

eksempel på et resultat av massiv organisering på sosiale medier. Lilleker og Vedel (2013) 

understreker at mobilisering er en av de viktigste mulighetene internett gir i politisk 

kommunikasjon, mye grunnet at det gir mulighet til mobilisering på en effektiv og rimelig 

måte (s. 2).  

 

2.5.4 Kommunisere 

Å kommunisere handler om å skape engasjement og interaksjon med andre brukere. Dette kan 

for eksempel være i form av at politikere legger opp til interaksjon i Facebook-innlegg ved at 

de oppfordrer til diskusjon i kommentarfeltet (Kalsnes og Larsson, 2015, s. 224). 

Kalsnes (2016) påpeker at dialog med velgere og tilgang på tilbakemeldinger er to av de mest 

sentrale grunnene til at politikere bruker sosiale medier i politisk kommunikasjon (s.4). Også i 
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Skovsgaard og Van Dalens (2013) undersøkelse trakk respondentene frem viktigheten av å 

kommunisere direkte med velgere (s. 750). Som nevnt viser det seg at dette vanskelig lar seg 

gjennomføre i praksis, og at politiske aktører heller bruker sosiale medier som en kanal for 

spredning av informasjon og markedsføring. Kalsnes (2016) kaller dette et paradoks fordi 

man skulle tro at politikere ville ha benyttet seg av sjansen til å kommunisere med velgere via 

sosiale medier, men ikke klarer å gjennomføre dette i praksis (s. 8). Hun mener det er flere 

typer hinder som gjør det vanskelig for politikere å ha direkte dialog med velgere på sosiale 

medier. Mangel på kontroll og begrensninger når det kommer til tid og ressurser trekkes frem 

som de tydeligste utfordringene. I tillegg omtaler hun interaksjon på internett som 

«decentralized communication with many-to-many» (Kalsnes, 2016, s. 2). Politikere har som 

regel ikke den nødvendige ekspertisen eller kontrollen som skal til for å beherske interaksjon 

på sosiale medier, som er med på å forklare hvorfor de sjeldent bruker internett til å 

kommunisere direkte med velgerne. Lilleker og Vedel (2013) er også blant dem som trekker 

frem interaksjon som en av de viktigste mulighetene internett gir i politisk kommunikasjon 

(s.2). De understreker også at sosiale medier legger grunnlag for kommunikasjon og debatt, 

som kan føre til at politikere kan bygge forhold til sine tilhengere.  

 

2.5.6 Sette agendaen 

Å sette agendaen kan beskrives som «forsøk på å påvirke medienes dagsorden» (Kalsnes og 

Larsson, 2015, s. 226). Dette innebærer altså å sette saker på medienes dagsorden, og forsøke 

å påvirke hva mediene skal være opptatt av. De etablerte mediene leter konstant etter saker 

som engasjerer flest mulig. På Facebook kan man på mange måter måle engasjement ved å se 

på antall likerklikk, kommentarer og delinger. Det er derfor naturlig at journalister og andre 

politiske aktører vil være interessert i politiske aktørers aktivitet på sosiale medier. I følge 

Kalsnes (2016) er muligheten til å unngå medienes filter en av hovedgrunnene til at politikere 

bruker sosiale medier i politisk kommunikasjon (s. 4). Sosiale medier har i stor grad blitt 

integrert i kommunikasjonskanalene som inngår i kampanjer. Dette betyr ikke nødvendigvis 

at massemediene har mistet noe av sin innflytelse, men heller at politiske aktører har funnet 

plattformer som gjør at de kan gå utenfor de tradisjonelle mediene (Skovsgaard og Van 

Dalen, 2013, s. 752). Som Enli (2015) understreker, vil sosiale medier være spesielt nyttig for 

politiske aktører fordi det gir mulighet til å publisere innhold uten pressens og medienes 

innblanding (s. 8).  
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2.6 Oppsummering og forventninger 

Funnene presentert over viser at sosiale medier potensielt kan gi svært mange muligheter 

innen politisk kommunikasjon. Først og fremst det er en plattform hvor man som politiker kan 

publisere innhold uten mediene og pressen som mellomledd. Slik kan man være med på å 

sette dagsordenen (Enli, 2015, s. 13), i tillegg til å oppnå synlighet, øke sin oppmerksomhet 

og i siste instans mobilisere for å sanke stemmer (Enli, 2015, s. 8). Sosiale medier kan altså 

fungere som en motvekt til de tradisjonelle mediene ved at politikerne retter fokus mot det de 

selv ønsker skal få mottakernes oppmerksomhet. Via Internett kan politikere også 

kommunisere direkte med velgere, som Kalsnes (2016) trekker frem som hovedmotivasjonen 

for hvorfor politikere bruker sosiale medier i politisk kommunikasjon (s. 3). Også 

respondentene i Skovsgaard og Van Dalens (2013) undersøkelse så på muligheten til å 

kommunisere direkte med velgere som en av de viktigste aspektene ved sosiale medier (s. 

750). Politikere kan også kommunisere med mottakerne i den forstand at de stiller spørsmål 

og er interessert i meninger, som kan gi tilgang på informasjon de ellers ikke hadde klart å 

hente inn. Lilleker og Vedel (2013) trekker frem informasjon, mobilisering og interaksjon 

som de viktigste mulighetene internett gir i politisk kommunikasjon (s. 2). I tillegg blir sosiale 

medier sett på som en effektiv og rimelig kampanjekanal, hvor ens budskap potensielt kan nå 

ut til svært mange velgere. Sosiale medier gir med andre ord mange muligheter og funksjoner 

som kan være nyttige i politisk kommunikasjon, og Kalsnes og Larssons (2015) fem følgende 

kategorier oppsummerer dem i stor grad: informere, markedsføre, kommunisere, mobilisere 

og sette agendaen. 

 

Sosiale medier i seg selv er en nyttig kanal for å kommunisere direkte med mottakere, men 

Kalsnes (2016) har likevel avdekket at det kan være utfordrende for politikere å gjennomføre 

dette i praksis. Funnene hennes tyder på at politikere i mange tilfeller bruker sosiale medier 

noe halvhjertet når det kommer til interaksjon med velgere (s. 2). Kalsnes og Larsson (2015) 

skriver også at «et gjennomgående funn på digital politisk kommunikasjon har vært at 

politiske aktører bruker sosiale medier i større grad til å informere og kringkaste eget budskap 

heller enn å involvere seg i dialog med velgere» (s. 223). Selv om sosiale medier gir mulighet 

til dialog med velgere vil dette være både tid- og ressurskrevende, spesielt for de største 

politiske profilene med mange følgere og tilhengere. I studien av sveitsiske partier ble det 

funnet at 6% av innleggene hadde innhold som skulle mobilisere og engasjere, mens 75% av 

innleggene inneholdt informasjon fra blant annet tradisjonelle medier (Klinger, 2013, s. 730). 

Skovsgaard og Van Dalen (2013) undersøkelse viser at politikere er opptatt av å bli positivt 
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fremstilt i mediene og å markedsføre seg selv (s. 742). Rogstad (2015) har avdekket at 

toppolitikere har en nokså ren politisk uttrykksmåte på sosiale medier, men at andelen 

personlige innlegg økte noe etter valg (s. 125).  

 

Selv om litteraturen og forskningen som er presentert gir et bredt bilde på hvilke funksjoner 

sosiale medier har og brukes til i politisk kommunikasjon, kan det likevel være utfordrende å 

skulle komme frem til noen konkrete forventninger. Funnene presentert over gjelder i stor 

grad stortingspolitikere og andre toppolitikere, og inkluderer ikke ministre. I tillegg har flere 

av undersøkelsene blitt gjort i forbindelse med valg. Likevel finnes det noen tendenser for hva 

sosiale medier brukes til i politisk kommunikasjon. Basert på litteraturen og undersøkelsene 

som er presentert kan man gjøre seg noen antakelser om at spredning av informasjon og 

markedsføring vil være utbredt. Skovsgaard og Van Dalen (2013) trekker blant annet frem at 

sosiale medier er en rimelig og effektiv kanal for markedsføring og promotering, mens 

Lilleker og Vedel (2013) peker på muligheten mobilisering, interaksjon og å spre informasjon 

som sentrale muligheter internett gir i politisk kommunikasjon (s. 2). Selv om dialog og 

interaksjon med velgere blir sett på som en viktig funksjon i politisk kommunikasjon, viser 

flere undersøkelser at dette er utfordrende å gjennomføre i praksis (Kalsnes, 2016). Enli 

(2015) mener politikere kan være med på å sette dagsordenen (s. 13) og oppnå synlighet, øke 

sin oppmerksomhet og mobilisere (s. 8). Basert på tidligere forskning kan man forvente at 

noen funksjoner vil være mer representert enn andre, som kringkasting av eget budskap og 

markedsføring, men man kan likevel anta at alle funksjonene vil være representert til en viss 

grad.   

 

Når det kommer til hvilke roller som forventes å være mest utbredt i ministres bruk av sosiale 

medier, finnes det lite relevant eksisterende forskning. Man kan likevel gjøre seg noen 

antakelser basert på det som er presentert over. Rollen som minister er kompleks og 

sammensatt: de ulike rollene har ulike publikum, som er med på å skape ulike mål for 

kommunikasjon. Når det kommer til rollen som minister og leder av departementet, er denne 

sterkt knyttet til et bestemt fagområde. Dette betyr at man som minister sitter på mye relevant 

og viktig informasjon, som man sannsynligvis ønsker å dele med den resterende 

befolkningen. I tillegg til dette sitter departementene som nevnt et viktig informasjonsmandat. 

Dette gir grunn til å tro at ministrene vil publisere mye innhold knyttet til dere saksområder i 

deres sosiale medier. Samtidig kan det også forventes at ministrene publiserer innhold om 

partiets hjertesaker, meninger og politiske bragder. Som nevnt er mye av hovedmotivasjonen 



 

 37  

for å bedrive politikk å oppnå politiske gjennomslag og gode resultater for partiet. Det er 

heller ikke unaturlig at ministrene har sterkt tilknytning til sine partier. Dette gjør at man kan 

forvente at også innhold knyttet til ministrenes partier vil være representert på deres sosiale 

medier. Det er nærliggende å tro at dette også kan gjelde for regjeringssamarbeidet. Om 

ministrene ønsker at regjeringen skal bli gjenvalgt, kan man forvente innhold som fremmer 

regjeringens gjennomslag og samarbeidsevner. Hva angår personifiseringen av politikken og 

hvor personlige politikerne er i sin kommunikasjon på sosiale medier, spriker forskningen 

noe. Man ser en økende tendens til at mediene fremstiller enkeltpersoner som mer interessante 

enn andre saker og interesser (Rogstad, 2015, s. 126). Sosiale medier bidrar også til et 

forsterket personfokus fordi det er en uformell og interaktiv plattform hvor politikere ønsker å 

fremstå autentiske og ekte (Enli, 2015, s. 5). Dersom politikerne ønsker økt oppmerksomhet 

og synlighet, kan man altså anta at de vil være noe personlige i sin bruk av sosiale medier. I 

tillegg mente de kommunikasjonsansatte i departementene i Figenschou m.fl. (2017) 

undersøkelse at det er rom for en personlig stil hos ministrene (s. 421). På en annen side viser 

for eksempel Rogstads (2015) undersøkelse at politikere først og fremst har en ren politisk 

uttrykksmåte, både før og etter valg (s. 125). Mediene har som nevnt fått kritikk for å 

fokusere på politikeres privatliv fremfor deres politiske agenda og kunnskap, og det kan 

tenkes at politikere bruker sosiale medier som en motvekt mot de tradisjonelle medienes 

personfokus.  
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3. Data og metode 

3.1 Operasjonalisering av problemstilling 

Spørsmålet denne oppgaven søker å besvare er «Hvilke roller og funksjoner er mest 

fremtredende i norske ministres bruk av Facebook, og hvilke motiver og strategier kan ligge 

til grunn for dette?».  

 

Den første delen av problemstillingen handler om hvordan ministeren kommer til uttrykk i sin 

bruk av Facebook. Rollene som blir analysert i denne oppgaven er minister, partipolitiker, 

regjeringsmedlem og personlig innlegg. Det vil også bli kartlagt antall innlegg som 

inneholder utydelig avsender, disse vil ikke bli behandlet i analysen. Med funksjon menes hva 

som er innleggets formål, altså hva det kan brukes til. Funksjonene som blir behandlet i 

analysen er informere, markedsføre, mobilisere, kommunisere og sette agendaen. Innlegg 

med utydelig funksjon vil også bli kartlagt, men ikke analysert videre.  

 

Bruk av Facebook vil innebære innlegg publisert av ministeren selv, samt innlegg ministeren 

har delt fra andre medlemmer eller sider og innlegg ministeren er tagget i som kommer opp på 

Facebook-siden. Dette inkluderer også videoer og lenker til nettsider. Innholdet i videoer og 

lenker vil bli gjennomgått slik at det er mulig å si hva de tematisk handler om. Analysen 

inkluderer ikke innleggenes kommentarfelt. Innlegg som vises på veggen som er postet av 

andre brukere vil heller ikke bli inkludert.  

 

Med motiver og strategier menes hva som er målet med å publisere innlegg hvor de ulike 

funksjonene og rollene kommer til uttrykk. Teorien presentert over gir noen antakelser, men 

det er et hull i forskningen når det kommer til norske ministre og sosiale medier. Noe av 

hensikten med denne oppgaven er å bygge videre på forskningen og litteraturen som allerede 

finnes om sosiale medier i politisk kommunikasjon ved å kartlegge og analysere hvilke roller 

og funksjoner som kommer til uttrykk på norske ministres Facebook-sider.  

 

3.2 Metode og design 

Oppgaven baserer seg på to kvalitative hovedtilnærminger: en innholdsanalyse av norske 

ministres Facebook-innlegg og intervjuer av politiske rådgivere som arbeider eller har 

arbeidet med norske ministre. Oppgavens hovedformål er å si noe om norske ministres bruk 



 

 39  

av sosiale medier. For å identifisere denne bruken vil en innholdsanalyse være en godt egnet 

analysemetode, mye grunnet dens evne til å kartlegge og gi informasjon om noe helt konkret. 

Kjernen i undersøkelsen er derfor den kvalitative innholdsanalysen av norske ministres 

Facebook-sider. Selv om innholdsanalysen i seg selv kan gi informasjon om hvor ofte noe 

forekommer, kan den ikke alene si noe om hva som ligger bak funnene. Denne oppgaven 

ønsker som nevnt å si noe om motivasjonen og strategiene som ligger til grunn for norske 

ministres bruk av Facebook. Tilgjengelig litteratur og forskning kan være med på å si noe om 

politikeres motivasjon ved å bruke sosiale medier generelt, men det er som nevnt gjort lite 

forskning på ministre og sosiale medier. For å sikre et mest mulig helhetlig overblikk vil det 

være verdifullt å samle inn informasjon man ikke kan finne via dokumenter. I denne 

sammenheng vil intervjuer av politiske rådgivere som arbeider eller har arbeidet for norske 

ministre være et velegnet supplement til innholdsanalysen. Slike intervjuer kan gi eksklusiv 

informasjon om hvordan ministre integrerer sosiale medier i hverdagen sin, hva som er 

motivasjonen bak bruken og om dette er bevisste strategier som ligger til grunn for dette. 

Oppsummert skal innholdsanalysen kartlegge bruken, mens intervjuene skal si noe om 

hvorfor det er sånn.  

 

3.3 Kvalitativ innholdsanalyse 
I utgangspunktet inkluderte innholdsanalyser kun de metodene som konsentrerte seg om rent 

kvantifiserbare aspekter ved tekster. Etter hvert ble begrepet utvidet til å gjelde for alle 

prosedyrer som opererer med kategorier og som prøver å kvantifisere disse kategoriene 

(Ryghaug, 2002, s. 307). Formålet med innholdsanalyse er med andre ord først og fremst å gi 

en konsentrert gjengivelse av innholdet i et tekstmateriale, og å gjøre analysematerialet om til 

noe tallfestet: tekst kan for eksempel omgjøres til datamateriale ved hjelp av koding og 

klassifisering.  En innholdsanalyse skal med andre ord måle forekomsten av utvalgte 

elementer. Denne prosessen gjennomføres som regel ved å bruke et kodeskjema (Bratberg, 

2017, s. 100-101). Resultatene fra en kvalitativ innholdsanalyse skal gjøre det mulig å 

beskrive et fenomen mer detaljert enn hva man har kunnet tidligere. Videre kan analysen også 

ha som formål å identifisere forskjeller mellom objektene som blir studert, samt å forsøke å 

forklare hvorfor disse forskjellene eller likhetene eksisterer (Flick, 2014, s. 4-5).  

 

I gjennomføringen av en innholdsanalyse forholder man seg til et klart definert og avgrenset 

empirisk materiale (Bratberg, 2017, s. 118). Det bør ikke være noen tvil om hva som skal 
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analyseres. Videre er innholdsanalyse styrt av klare analytiske kategorier: det skal være 

tydelig hva analysen er ute etter å spore, i form av klart operasjonaliserte variabler (Bratberg, 

2017, s. 119). Kodeskjemaet skal sette tydelige rammer for analysen. I tillegg legges det 

betydelig vekt på analysens repliserbarhet og etterprøvbarhet, som innebærer stor grad av 

objektivitet og nøytralitet (Bratberg, 2017, s. 119). En klar fordel med innholdsanalyse som 

metode er at det blir sett på som en såkalt transparent metode: kodingsskjemaet kan enkelt 

deles slik at studien kan bli gjennomført av andre, samt at det nokså enkelt kan legges til rette 

for oppfølgingsstudier (Bryman, 2016, s. 302).  

 

3.3.1 Innholdsanalyse av norske ministres bruk av Facebook 

For å kunne si noe om ministres bruk av sosiale medier har jeg valgt å gå nærmere inn på hva 

de poster på Facebook, i form av Facebook-innlegg. Som nevnt er er nesten 3,5 millioner av 

befolkningen i Norge over 18 år medlem av Facebook, og av disse bruker de aller fleste 

Facebook hver eneste dag (Holmefjord, 2019). Dette gjør Facebook til det største sosiale 

mediet i Norge. Som politiker kan man altså nå ut til svært mange ved å poste et Facebook-

innlegg, som gjør det til en velegnet plattform å studere når man ønsker å si noe om hvilke 

funksjoner sosiale medier kan ha i politisk kommunikasjon. Dette har vært hovedargumentet 

for å velge Facebook som plattform i innholdsanalysen.  

 

Problemstillingen tar for seg både rolle og funksjon ved innleggene. I denne sammenheng kan 

rolle bli kodet til minister, partipolitiker, regjeringsmedlem, eller personlig rolle. Antall 

innlegg med utydelig rolle vil også bli notert. Med funksjon menes hvilket formål innlegget 

har. Her vil fem funksjoner bli behandlet: informere, markedsføre, mobilisere, kommunisere 

og sette agendaen. Dette er som nevnt de fem viktigste funksjonene sosiale medier har i 

politisk kommunikasjon, i følge Kalsnes og Larsson (2015). Etter en gjennomgang av hver 

funksjon kom jeg frem til at de til sammen dekker de mest sentrale delene av sosiale medier i 

politisk kommunikasjon, og alle områdene jeg ønsket å finne ut mer om. Også flere av de 

andre litteratur- og forskningsbidragene som har blitt presentert har trukket frem en eller flere 

av disse som sentrale, som var med på å styrke valget om å bruke akkurat disse fem 

funksjonene. Det er tatt høyde for både verbale og visuelle aspekter ved innleggene.  
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3.3.2 Utvalg  

Oppgavens univers er ministre som satt i regjering i perioden 22. januar 2019 til 20. januar 

2020. I denne perioden bestod regjeringspartiene av Høyre, FrP, Venstre og KrF. Formålet 

med å velge denne perioden er at det gir mulighet til å analysere ministres aktivitet på 

Facebook fra relativt mange forskjellige partier, i og med at det i denne perioden var fire 

sittende regjeringspartier. Dette vil gi innblikk i hvordan ministre som tilhører relativt store 

partier bruker sosiale medier, samt hvordan ministre som tilhører mindre partier som befinner 

seg rundt sperregrensen bruker dem. Undersøkelsen tar for seg to perioder på to uker: 20. mai 

– 2. juni og 7. – 20. oktober 2019, altså en periode noen måneder før kommunevalget 2019 og 

en periode noen uker etter valget. Denne oppgaven har ikke som hensikt å si noe om ministres 

aktivitet på sosiale medier i forbindelse med valg, og det ble derfor sentralt å velge perioder 

hvor det var lite sannsynlig at ministrenes aktivitet på Facebook var preget av 

kommunevalget. De to utvalgte periodene var heller ikke farget av spesielle enkeltsaker som 

krevde mye medieoppmerksomhet. For å gjennomføre undersøkelsen måtte noen sentrale 

elementer være på plass. Et av disse var blant annet å finne ministere med høy nok aktivitet på 

Facebook, slik at det var mulig å si noe om bruken deres. I tillegg ble det vesentlig å finne 

perioder hvor alle de utvalgte ministrene var relativt aktive. Jeg sikret meg variasjon i alder, 

kjønn og partistørrelse.  

 

3.3.3 Kategorisering 

For å si noe om hvilke roller og funksjoner som er mest fremtredende i ministrenes bruk av 

Facebook, vil en kategorisering bli nødvendig. Kategoriseringen skal vise hvordan de ulike 

rollene og funksjonene blir kodet. Noen av rollene og funksjonene er vanskeligere å 

identifisere enn andre, og vil dermed kreve en mer nøyaktig kategorisering.   

 

Minister 

Om ministeren publiserer innhold og saker som hører til hans eller hennes departement, vil 

dette bli kategorisert som minister. Det samme gjelder om ministeren nevner departementet, 

henviser til departementets hjemmeside eller publiserer bilder med departementets «logo». 

Ministrenes innlegg inneholder ulikt innhold, og det vil være nødvendig å gjøre en 

kategorisering av ministerpostene som er med i undersøkelsen for å kunne si når de utvalgte 

ministrene uttaler seg som ledere av sine departement. Slik kan man si noe om hvilke 

ansvarsområder som tilhører departementene og ministrene, og dermed klare å registrere når 

de uttaler seg som departementsleder. For å si noe om ministrenes ansvarsområder har jeg 
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brukt beskrivelsen av ministerens rolle og departementenes ansvarsområder som man finner 

på regjeringens hjemmesider. Følgende innlegg ble kodet til minister:  

 

 

 
 

Her fremmer Iselin Nybø, daværende forsknings-og høyere utdanningsminister, et ønske om 

flere menn i lærerutdanningen. Hun henviser også til Kunnskapsdepartementet. Dette 

innlegget ble derfor kodet til minister.  

 

Partipolitiker 

For at et innlegg skal bli kodet til partipolitiker må innlegget enten tematisk høre innenfor 

partiets sakseierskapsområde, eller inneholde andre elementer som har med partiet å gjøre. 

Dette kan være i form av at ministeren nevner partiet, nevner andre partier eller 

meningsmotstandere i motsetning til sitt parti eller henviser til partiets hjemmeside. Innlegg 

hvor partiets logo eller partifeller er inkludert vil også bli kodet til partipolitiker. På samme 
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måte som de ulike ministerpostene, har også de respektive regjeringspartiene ulik politikk. 

Det blir derfor nødvendig å gjøre en kategorisering av partiene ministrene i undersøkelsen 

representerer, slik at man kan si noe om når ministrene uttaler seg som partipolitikere. En 

minister fra FrP vil eksempelvis sannsynligvis publisere ulikt partipolitisk innhold enn en 

minister fra KrF. For å si noe om hvilke saker som er viktige for de forskjellige partiene 

brukes sakseierskap som utgangspunkt. Sakseierskap handler om hvilke saker som er på 

velgernes dagsorden, eller enklere sagt hva partiets velgere bryr seg om. Velgeres tillit 

innenfor ulike saksområder er også en indikator på sakseierskap. I og med at velgertillit og 

viktige saker for partiets velgere er sentrale aspekter ved sakseierskap, har jeg valgt å bruke 

Bergh og Karlsens (2017) resultater fra den store Valgundersøkelsen 2017. Funnene deres 

viser at Høyre har sakseierskap innenfor skole, utdanning, skatter og avgifter, FrP har 

sakseierskap i innvandring, Venstre har sakseierskap i skole, utdanning, miljø og klima, og at 

KrF har sakseierskap innenfor barn og familie. Følgende innlegg ble kodet til partipolitiker: 

 

 

 
 

I dette innlegget nevner Iselin Nybø sitt tilhørende parti, Venstre. I tillegg nevner hun klima, 

som er et av områdene Venstre har sakseierskap på. Dette innlegget ble altså kodet til 

partipolitiker.  
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Regjeringsmedlem 

Som nevnt innledningsvis er det generelt vanskelig å skulle definere hva som er «regjeringens 

politikk». Ministrene som undersøkes i denne oppgaven var ministre i en flertallsregjering 

som bestod av fire partier, som i de aller fleste tilfeller vil føre med seg ulik og splittet 

politikk på visse områder. En kategorisering av politikk- eller saksområder vil derfor ikke bli 

nødvendig i denne kategorien. For at et innlegg skal kodes til regjeringsmedlem må for 

eksempel ministeren eksplisitt nevne regjeringen, henvise til regjeringens nettsider eller andre 

saker som har med regjeringen eller regjeringsmedlemmer å gjøre. Innlegg med regjeringens 

«logo» vil også bli kodet til regjeringsmedlem. Følgende innlegg ble kodet til 

regjeringsmedlem: 

 

 

 
 

I dette innlegget nevner Monica Mæland regjeringen flere ganger, som gjorde at det ble kodet 

til regjeringsmedlem.  
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Personlig innlegg 

For at et innlegg skal bli kodet til personlig innlegg, må innholdet i innlegget først og fremst 

fokusere på noe ikke-politisk. Dette kan komme i form av at det er fokus på ministeren som 

privatperson, eller at man blir tatt med inn i ministerens private sfære. Også fokus på 

ministerens personlighet og sider som privatperson faller under denne kategorien. Innlegg 

som inneholder tekst om eller bilder av familie, hjemmet eller andre innslag fra ministerens 

privatliv vil bli kodet til personlig innlegg. Følgende innlegg publisert av Olaug Bollestad ble 

kodet til personlig innlegg: 

 

 
 

Her blir leseren av innlegget tatt med inn i Bollestads hjem, og får et innblikk i at hun sitter på 

kjøkkengulvet og koser med hundene sine. Hun skriver også at alle tre nyter freden, som 

henviser til fritid og hjemmekos.  

 

Som nevnt har det nærmest blitt et krav å by på seg selv og sitt privatliv i politikken (Rogstad, 

2015, s. 129). Dette er med på å gjøre avstanden mellom velgere og politikere mindre, noe 

flesteparten av politikere ønsker å oppnå. Det vil derfor være naturlig å anta at når ministrene 

byr på seg selv og sitt privatliv, gjør de dette nettopp for å markedsføre seg selv. Med dette 
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resonnementet til grunn kunne man argumentert for at alle personlige innlegg også skulle ha 

blitt kodet til markedsføre. Denne analysen krever derimot tydelige former for markedsføring, 

som betyr at private innlegg ikke automatisk vil bli kodet til markedsføre. 

 

Informere 

Også funksjonene som skal behandles i analysen må kategoriseres, slik at man kan si noe om 

deres utbredelse i ministrenes Facebook-innlegg. Funksjonen «informere» innebærer ganske 

enkelt å gi opplysninger og spre informasjon. Også innlegg som sprer et generelt budskap vil 

bli kodet til informere. Budskapet må derimot ta sikte på å faktisk opplyse mottakeren og gi 

ny informasjon. Et innlegg som omhandler hva ministeren for eksempel har spist til middag, 

vil eksempelvis ikke bli kodet til informere fordi informasjonen ikke tar sikte på å opplyse 

mottakeren. Følgende Facebook-innlegg er et eksempel på at Trine Skei Grande informerer:  

 

 

 
 

Her sprer Grande informasjon om at regjeringen har lagt frem en stortingsmelding som skal 

gjøre at skolesystemet tilpasses enda bedre for hver enkelt elev. Begrunnelsen for dette er at 

hun mener skolen ofte har vært for sent ute med innsats når elever trenger hjelp.  
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Markedsføre 

Funksjonen markedsføring vil innebære å fronte seg selv eller sitt parti, departement eller 

regjeringen på en positiv måte. Denne funksjonen inkluderer også tydelig bygging av image, 

samt å spre negativt innhold om meningsmotstander for å fremme seg selv. I følgende 

innlegget markedsfører Kjell Ingolf Ropstad at regjeringspartiene har blitt enige om en ny 

avtale for kollektivtrafikk i byene:  

 

 
 

Han viser til at regjeringen har prioritert å forbedre kollektivtilbudet, senke billettpriser og 

redusere bompengebelastninger for familier i enkelte strøk. Han viser også til enighet mellom 

de fire regjeringspartiene, som vil kunne føre til at mottakere får et positivt inntrykk av at 

regjeringen samarbeider og finner løsninger sammen. I tillegg nevner han også at KrF har 

jobbet konstruktivt for å finne en løsning, som er en positiv kobling til eget parti. Dette er 

positiv markedsføring for både regjeringen og Krf.  

 

Å spre negativ informasjon om opposisjonspartier eller meningsmotstandere vil som nevnt 

også falle under denne kategorien. Å sette noen andre i et dårlig lys kan slå positivt tilbake på 

den som skrev innlegget. Følgende innlegg fra Sylvi Listhaug er et eksempel på det: 
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Her kommer det tydelig frem at Listhaug bruker Støres utspill til å fremheve sitt eget poeng. 

Hun refererer direkte til en meningsmotstander som har uttalt seg i saken på et tidligere 

tidspunkt.  

 

Mobilisere 

Det er nærliggende å tro at ministre, i likhet med andre politikere, mobiliserer i det meste de 

gjør i politisk kommunikasjon. Som politiker ønsker man økt oppslutning til sitt parti slik at 

partiet får størst mulig innflytelse og påvirkningskraft. Hovedmotivasjonen bak å for 

eksempel vise til hva partiet har oppnådd i regjering vil i mange tilfeller være å sanke flere 

stemmer, som i teorien er å mobilisere. Det hadde blitt svært utfordrende å kategorisere 

funksjonene til å inkludere indirekte former for mobilisering, da mobilisering i de alle fleste 

tilfeller inntreffer på en indirekte måte. Funksjonen mobilisere vil derfor i denne 

innholdsanalysen innebære å direkte oppfordre til å gjøre noe spesifikt, som for eksempel å gå 

i demonstrasjonstog eller å stemme ved valg. Dette vil også inkludere oppfordringer til å like 

og dele innlegg, som er blitt en kjent strategi på sosiale medier for å nå ut med sitt budskap. 

Dette kan også komme i form av kampanjer, som for eksempel emneknagger. I 2015 

publiserte regjeringen emneknaggen #minregjering, som oppfordret velgere til å komme med 
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innspill på hva Regjeringen hadde fått til (Elnan, 2015). Å mobilisere vil også innebære å 

stille oppfordrende spørsmål, som «har du stemt ved valget i år?». For at et innlegg skal bli 

kodet som mobilisere må det altså inneholde en direkte oppfordring med sikte på å påvirke 

mottakeren. Følgende innlegg ble kodet til mobilisere:  

 

 

 
 

I dette innlegget spør Monica Mæland mottakerne om de har husket å melde seg som 

bøssebærere. Dette har blitt kodet til mobilisere fordi hun stiller et spørsmål som tydelig 

oppfordrer mottakeren til å gjøre noe spesifikt.   

 

Kommunisere 

Denne funksjonen innebærer å aktivt legge opp til interaksjon og skape engasjement ved å for 

eksempel stille direkte spørsmål til mottakere av innlegget eller oppfordre til diskusjon i 

kommentarfeltet. Funksjonen ble kategorisert til «skape engasjement med oppfordring om å 
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dele meninger, oppfordre til diskusjon eller stille direkte spørsmål til mottakere». 

Innholdsanalysen ser med andre ord ikke på dialog og interaksjon, men oppfordring til 

kommunikasjon i form av diskusjon og deling av meninger. En form for å kommunisere kan 

være å spørre hva andre Facebook-brukere mener, slik Sylvi Listhaug gjør i dette innlegget:  

 

 

 
 

Her stiller hun et konkret spørsmål som legger opp til diskusjon i kommentarfeltet. Selv om 

dette ikke automatisk betyr at hun følger opp diskusjonen, er det en form for interaksjon fordi 

hun oppfordrer andre til å si sin mening.  

 

Sette agendaen 

Som nevnt kan politisk kommunikasjon defineres som «Purposeful communication about 

politics» (McNair, 2018, s. 4). Det er derfor nærliggende å tro at de fleste politikere som er 

aktive på sosiale medier i større eller mindre grad forsøker å sette agendaen på en eller annen 

måte. Kalsnes og Larsson skriver at politikere bruker sosiale medier for å få 

medieoppmerksomhet (s. 226). Det kan være vanskelig å identifisere dette på Facebook med 

tanke på at et ønske om å sette agendaen vil være tilstede i mye av det politikerne poster. Man 
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kan anta at de aller fleste politikere ønsker å påvirke både mediene og dagsordenen i mye av 

det de gjør, også når de publiserer innhold på sine sosiale medier. Hvordan kan man vite at 

formålet med et innlegg som ble plukket opp av mediene faktisk var å påvirke dagsordenen 

eller medienes definisjonsmakt? Å sette agendaen vil i denne sammenheng dermed ikke bety 

at man generelt ønsker å påvirke hva mediene og andre skal være opptatt av, det må 

forekomme i mer konkrete former. Denne funksjonen har derfor blitt kategorisert til å 

innebære «direkte forsøk på å påvirke medienes dagsorden, komme mediene i forkjøpet, 

utfordre medienes definisjonsmakt og skrive noe om eller henvende seg direkte til mediene».  

For at noe skal gå under funksjonen sette agendaen må det altså være et direkte forsøk på å 

påvirke medienes dagsorden eller utfordre deres definisjonsmakt. Å sette agendaen kan også 

innebære å skrive noe om mediene, eller å henvende seg direkte til dem. Dette kan komme i 

form av setninger som «pressen er venstrevridd», eller at man sier noe annet direkte til eller 

om journalister eller mediene som helhet. 

 

Det ble gjort flere forsøk på å kategorisere denne funksjonen slik at den faktisk skulle fange 

opp omfanget av ministrenes forsøk på å sette agendaen eller påvirke dagsordenen. Dette viste 

seg å bli utfordrende da disse forsøkene på å sette agendaen var svært vanskelige å 

identifisere, mye grunnet at det ikke fantes noen helt konkrete tegn på at ministeren faktisk 

ønsket å påvirke dagsordenen. Kalsnes og Larsson (2015) trekker frem dette eksempelet fra 

2014, hvor Dagbladet informerte Fabian Stang om at de ville gjøre det offentlig kjent at han 

hadde brukt svart arbeid for å beise hytta (s. 227). 
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Han brøt «journalistenes spilleregler» ved å publisere dette innlegget på Facebook mens han 

hadde saken til gjennomlesning. Slik kan politiske aktører bruke sosiale medier både til 

informasjonskontroll og mobiliseringsforum, og er et eksempel på hvordan massemedienes 

definisjonsmakt blir utfordret. Også følgende innlegg er et eksempel på agendasetting: 

 

 

 

 
 

 

I dette innlegget skriver Listhaug at «Eksperter og journalister forsøkte å latterliggjøre 

«svenske tilstander», men i dag ler ingen!». Her skriver hun noe konkret om journalister, som 

gjør at dette innlegget hadde blitt kodet til sette agendaen dersom det var innenfor perioden 

innholdsanalysen tar for seg.  

 

3.3.4 Gjennomføring og datainnsamling 

I første fase utarbeidet jeg kategorier over avsender og funksjon. Jeg bestemte meg nokså 

tidlig for de ulike kategoriene for både avsender og funksjon, og gikk nøye gjennom flere 

ministres Facebook-sider for å se om kategoriene kunne brukes. Det ble nødvendig å teste ett 

og ett innlegg på Facebook for å se om det kunne plasseres i en eller flere kategorier. På 
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denne måten kunne justeringer og endringer gjennomføres underveis, uten at det gikk utover 

materialet som skulle analyseres senere. Ulike ministres Facebook-sider har altså blitt brukt 

aktivt for å teste om kategoriseringen og kodingen har fungert som den skal. Da jeg tilslutt 

fikk bekreftet at kategoriene jeg hadde valgt kunne brukes, gjennomførte jeg en pilotstudie for 

å undersøke om kategoriseringen var utarbeidet nøye nok. 

 

Pilotstudie 

I arbeidet med pilotstudien ble det gjort flere nyttige oppdagelser. Det ble blant annet fort 

tydelig at det var nødvendig å operasjonalisere kategoriene enda nøyere, noe som ble 

gjennomført i ettertid slik at det ble klargjort før den endelige analysen. Det ble også tydelig 

at nokså mange innlegg inneholdt flere typer funksjoner. I utgangspunktet var det ønskelig at 

kategoriene ble laget slik at de var gjensidig utelukkende, men det ble fort klart at dette ville 

ha blitt svært utfordrende og nærmest urealistisk. For eksempel var det spesielt utfordrende å 

måtte avgjøre om funksjonen var å markedsføre eller informere, da flere av innleggene som 

inneholdt den ene også viste seg å inneholde det andre. I mange av innleggene brukte 

ministrene informasjon for å fremme eller markedsføre seg selv, sitt parti, sitt departement 

eller regjeringen. Løsningen ble å godta at ett innlegg kan ha flere typer funksjoner, noe som 

er naturlig da innleggene kan være av betydelig størrelse og inneholde både bilder og tekst. 

Som Kalsnes og Larsson (2015) også trekker frem vil altså ikke kategoriene være gjensidig 

utelukkende, ei heller i min analyse (s. 223).  

 

En metodologisk mulighet for å løse dette var å identifisere hovedbudskap og underbudskap i 

innleggene som hadde to eller flere budskap. Å gjennomføre dette ville ha medført en videre 

kategorisering av hovedbudskap og underbudskap, som ville ha krevd en del mer arbeid og 

tid. Tatt i betraktning denne oppgavens begrensede tid og ressurser ble dette ikke prioritert i 

denne omgang, men det kunne vært interessant å skille mellom hovedbudskap og 

underbudskap i senere studier. Arbeidet med pilotstudien gjorde det også klart at det var 

nødvendig å utarbeide et nøyaktig kodingsskjema i gjennomføringen av datainnhentingen. 

Dette ble også gjennomført og gjort klart før den endelige analysen.  

 

I løpet av datainnsamlingen til pilotstudien kunne man se et tydelig mønster over hvilke 

funksjoner og roller som ble hyppigst brukt sammen. Etter å ha sett nærmere på resultatene 

ble det tydelig at skjemaet jeg hadde bygget kun vil vise en oversikt over forekomsten av rolle 

og funksjon hver for seg i de utvalgte innleggene, og at disse resultatene ikke ville si noe om 
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kombinasjonen av rolle og funksjon. Denne informasjonen vil være nyttig når det kommer til 

å lage en oversikt over forekomst av rolle og funksjon alene, som også er nødvendig i 

analysen, men det vil selvsagt også være interessant å kunne si noe om når ministrene 

publiserer hva. Når informerer de for eksempel i størst grad: som ledere av departementer, 

partipolitikere eller som regjeringsmedlemmer? Dette resulterte i et nytt kodingsskjema, som 

gir en oversikt over kombinasjonen av rolle og funksjon, slik at man kan se når ministrene 

publiserer hva. Datainnsamlingen foregikk slik at jeg først kodet rolle og funksjon hver for 

seg på hvert Facebook-innlegg. Deretter kodet jeg innleggene i skjemaet som ble utarbeidet 

etter pilotstudien. Ved å gjøre disse kodingene separat var det mindre risiko for å krysse av i 

feil kategorier. For å si noe om undersøkelsens reliabilitet ble det i etterkant av 

datainnsamlingen gjennomført en re-koding av en tilfeldig valgt minister. Det statistiske 

målet Cohens Kappa ble brukt som mål på samsvar.  

 

3.4 Intervju 

3.4.1 Eliteintervjuer 

For å supplere innholdsanalysen og besvare problemstillingens andre del, ble det også 

gjennomført intervjuer av politiske rådgivere som har vært ansatt hos ministre, samt en 

kommunikasjonsrådgiver som sitter på eksklusiv informasjon om oppgavens tema. 

Eliteintervjuer kan defineres som «The use of interviews to study those at the ‘top’ of any 

stratification system, be it in sport, academia, social status, religion, beauty or whatever» 

(Jupp, 2006, s. 2). Denne type intervjuer brukes altså for å innhente informasjon fra noen som 

besitter eksklusiv informasjon som en følge av deres posisjon, som er tilfellet i denne 

sammenheng. I praksis brukes denne intervjumetoden i størst grad i forbindelse med politikk 

og økonomi. Eliteintervjuer er spesielt nyttige når de kan være med på å innhente informasjon 

om intervjuobjektenes personlige bakgrunn, synspunkter og motivasjon (Jupp, 2006, s. 2). I 

tillegg fungerer intervjuobjektene i denne sammenheng ofte som eksperter som kan gi unike 

skildringer om hvordan noe fungerer fra innsiden. Slik informasjon kan legge føringen for 

tolkning og videre utredning. En annen fordel med slike intervjuer er at intervjuobjektene ofte 

sitter på tilgang til nødvendige datakilder, som for eksempel interne rapporter, og muligens 

også tilgang på kontakt med andre personer. Denne type intervjuobjekter kan med andre ord 

åpne mange dører for videre relevant informasjon (Jupp, 2996, s. 2.)  
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Et viktig aspekt å være oppmerksom på ved denne type intervjuer er at intervjuobjektene kan 

ha interesse av å fremme seg selv eller andre slik de selv ønsker. Det er altså viktig å ta 

hensyn til at de som blir intervjuet kan ha tenkt ut hva de ønsker å si på forhånd, og at de 

muligens ønsker å rettferdiggjøre det de driver med (Berry, 2002, s. 680). Dette vil i størst 

grad gjelde situasjoner hvor sensitive temaer berøres.  

 

3.4.2 Semistrukturerte intervjuer 

Semistrukturerte intervjuer er utbredt i samfunnsvitenskapelig forskning, og går under 

kvalitativ intervjumetode hvor forskeren stiller informanter en serie med forhåndsbestemte, 

men åpne spørsmål. (Given, 2008, s. 2). Denne typen intervjuer har som regel som formål å 

sikre seg intervjuobjektets beskrivelse av noe, fremfor hvorfor de har disse oppfatningene 

(Brinkmann, 2013, s. 22). Semistrukturerte intervjuer kjennetegnes ved at de er svært 

fleksible: hvert intervju tilpasses etter hvert som intervjuet går sin naturlige gang (Wilson, 

2014, s. 26). I gjennomføringen av intervjuene kan man gjøre nyttige oppdagelser underveis, 

og dermed hente inn data og opplysninger man ikke hadde tilgang på i forkant av 

intervjusituasjonen. I tillegg kan man som intervjuperson stille tilleggs-og 

oppfølgingsspørsmål tilpasset hvert intervju, slik at man forsikrer seg om at man får dekket 

bestemte punkter. Også intervjuobjektet kan benytte seg av muligheten til å stille spørsmål for 

å oppklare i usikkerheter, som er en annen klar fordel ved denne typen intervjuer (Wilson, 

2014, s. 26).   

 

Det som er utfordrende med semistrukturerte intervjuer er at man kan risikere at det oppstår 

en intervjueffekt hvor intervjuobjektets bakgrunn, alder, kjønn eller lignende påvirker hvor 

mye informasjon vedkommende er villig til å gi fra seg (Wilson, 2014, s. 26). Denne typen 

intervjuer krever også gode forkunnskaper fra intervjupersonens side, da mangel på kunnskap 

kan føre til at det ikke blir stilt detaljerte nok oppfølgingsspørsmål. Mangel på kunnskap hos 

intervjupersonen kan også føre til at intervjuobjektet holder tilbake relevant informasjon, i 

frykt for at det kan oppstå misforståelser. Som intervjuperson må man også unngå å legge ord 

i munnen på intervjuobjektene, samt å gi hint som kan lede informanten (Wilson, 2014, s. 28). 

I tillegg kan de innsamlede dataene være tidskrevende å analysere grunnet behov for 

transkribering og tolkning. Det kan også være vanskelig å generalisere funnene fordi 

gjennomføringen av de forskjellige intervjuene sannsynligvis går noe ulikt for seg (Wilson, 

2014, s. 28).  
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3.4.3 Alternativ løsning: digitalt intervju via spørreskjema 

Våren 2020 skulle vise seg å bli en ganske spesiell tid å skrive masteroppgave i. De 

semistrukturerte intervjuene skulle skje ansikt til ansikt, og skulle etter avtale med 

respondentene bli gjennomført i slutten av mars. 12. mars anbefalte nasjonale 

helsemyndigheter at man ikke skulle bevege seg ut eller ha nærkontakt med andre utenfor 

husstanden med mindre det var helt nødvendig. Med disse anbefalingene til grunn lot det seg 

ikke gjøre å gjennomføre intervjuene slik det var planlagt, og jeg måtte dermed komme opp 

med en alternativ løsning.  

 

Et av alternativene som ble vurdert var å gjennomføre videointervjuer, for eksempel gjennom 

Skype. En fordel med dette er at det gir mulighet til å stille oppfølgingsspørsmål og endre på 

rekkefølgen på spørsmål, slik man også kan i et intervju ansikt til ansikt. På en annen side 

ville videointervjuer sannsynligvis ikke gitt den samme dynamikken som tradisjonelle 

intervjuer. Det er for eksempel ikke like lett å plukke opp ikke-verbal atferd, som 

kroppsspråk, via video. De positive effektene ved semi-strukturerte intervjuer ville altså 

sannsynligvis blitt noe redusert. Gjennomføring av videointervjuer ville i tillegg krevd 

lydopptak, som medførte en teknisk risiko dersom lydkvaliteten skulle bli dårlig eller noe 

annet teknisk utstyr skulle svikte i en tid hvor nødvendig IT-hjelp ikke var rett rundt hjørnet. 

 

Et annet viktig hensyn som måtte tas var brukervennlighet for respondentene, slik at sjansen 

var så stor som mulig for at de fortsatt ville delta selv om det ikke ble noe av den avtalte 

intervjusituasjonen. En av utfordringene knyttet til dette var signering av samtykkeskjemaet. 

Det eneste som kan erstatte signatur på papir er innlogging i Bank-ID, hvor man blant annet 

må oppgi personnummer. Å sende samtykkeskjemaet per post for signering ble vurdert til en 

løsning som ville krevd en del arbeid for respondentene, i tillegg til at dette hadde medført en 

økt risiko for smitte. Det eneste reelle alternativet for innhenting av samtykke var derfor 

digital signering via Bank-ID, som naturligvis også medførte en risiko for at noen 

respondenter ville trekke seg. For å øke sjansene for at respondentene fortsatt ville 

gjennomføre undersøkelsen ønsket jeg å finne en intervjumetode som krevde nokså lite 

anstrengelse fra deltakernes side. Løsningen ble å utforme spørreskjemaer med åpne 

tekstbokser som respondentene ble sendt til direkte etter signering i Bank-ID, som ble vurdert 

til en fleksibel og lettvint løsning for deltakerne. Valget falt på dette alternativet mye fordi 

respondentene da ville slippe å forholde seg til to ulike ting: både signering av samtykke og et 

intervju som ville krevd avtale av et spesifikt tidspunkt. Spørreskjemaene ble utformet slik at 
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de kunne gjennomføres når og hvor som helst, uten tidsbegrensning og på mobiltelefon om 

det var ønskelig.  

 

Det var også andre fordeler ved intervju via spørreskjema som veide opp for at valget falt på 

denne løsningen. Den største fordelen er sannsynligvis at respondentene har full kontroll over 

egne svar og har friheten til å få formidlet det de ønsker, som vil gi mindre rom for tolkning 

og eventuelle misforståelser hos intervjupersonen. Man mister altså i stor grad 

intervjueffekten som kan oppstå i intervjuer ansikt til ansikt. Deltakerne vil heller ikke bli 

leder eller påvirket av intervjupersonen, og man unngår hint som kan påvirke selve 

intervjusituasjonen. En annen fordel med denne metoden er at respondenten ikke har noen 

form for tidsbegrensning, som gir deltakerne mulighet til å kunne tenke seg nøye om og svare 

grundig på hvert enkelt spørsmål. Undersøkelsen kunne besvares når som helst og hvor som 

helst, som forhåpentligvis var med på å øke brukervennligheten for respondentene. 

Spørreskjemaet ble også utformet slik at respondenten kunne lese alle spørsmålene på en 

gang, slik at rekkefølgen på spørsmålene ikke påvirket måten respondentene svarte på. Ved at 

deltakerne logget seg inn med Bank-ID og ble ført direkte videre til spørreskjemaet ble de 

identifisert, og jeg sikret meg dermed at det faktisk var respondentene selv som svarte på 

undersøkelsen.  

 

Selv om mange fordeler veide opp for denne løsningen, finnes det naturligvis også 

utfordringer knyttet til å gjennomføre intervjuer på denne måten. For det første går man glipp 

av en av de største fordelene ved semistrukturerte intervjuer, som er fleksibiliteten og 

muligheten til å tilpasse hvert enkelt intervju etter dets naturlige gang. Man får heller ikke 

mulighet til å stille tilleggs- og oppfølgingsspørsmål, som er et viktig aspekt i semi-

strukturerte intervjuer. Dette gjelder også muligheten til tolkning av kroppsspråk eller annen 

ikke-verbal atferd hos respondentene. I tillegg risikerer man også at det kan oppstå problemer 

eller misforståelser som ville bli oppklart i en vanlig intervjusituasjon. For å minimere denne 

risikoen oppga jeg telefonnummeret mitt i samtykket med informasjon om at de kunne 

kontakte meg om de hadde noen spørsmål. Respondentene hadde også hele tiden tilgang til 

min mailadresse hvor de kunne stille spørsmål. En annen utfordring knyttet til denne metoden 

er at man mister mulighet til å få innsyn i hvilken tilstand respondentene befinner seg i når de 

besvarer undersøkelsen, samt at det var umulig å vite 100% sikkert at det faktisk var den 

avtalte deltakeren som svarte på undersøkelsen og ikke noen andre. Risikoen for sistnevnte er 

derimot nokså liten med tanke på identifiseringen og innloggingen gjennom Bank-ID.  
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En spørreundersøkelse med åpne tekstbokser skiller seg på mange måter fra tradisjonelle 

semistrukturerte intervjuer. I semistrukturerte intervjuer er spørsmålene forhåndsbestemte, 

men åpne. I tillegg vil intervjuet og spørsmålene tilpasses etter hvordan intervjuobjektet 

svarer, og det kan dukke opp nye spørsmål og oppfølgingsspørsmål underveis. Disse 

faktorene mister man i et spørreskjema. Likevel, med hensyn til omstendighetene, tok jeg den 

vurderingen at et nøyaktig og velutformet spørreskjema kunne gi meg den informasjonen jeg 

var på jakt etter. Oppsummert falt valget på denne løsningen grunnet brukervennlighet for 

respondentene og mindre risiko for tekniske utfordringer enn ved valg av videointervju.  

 

3.4.5 Utvalg  

For å finne aktuelle informanter begynte jeg med å lage en oversikt ministre som var relativt 

aktive på Facebook i perioden undersøkelsen tok sted. Deretter søkte jeg opp deres nåværende 

og tidligere politiske rådgivere, og forsøkte å finne kontaktinformasjonen deres. Dette var noe 

utfordrende, men i de fleste tilfellene lyktes jeg med å finne mailadresser de politiske 

rådgiverne kunne kontaktes på. Etter hvert som det viste seg at flere av disse ikke svarte på 

henvendelsene mine, kontaktet jeg også andre politiske rådgivere som kunne sitte på 

kunnskap og informasjon om ministres bruk av sosiale medier og sosiale medier i politisk 

kommunikasjon generelt. Det ble totalt sendt ut 17 forespørsler. Av disse takket fire nei 

grunnet manglende tid eller ressurser, fire takket ja og resten svarte ikke, selv etter en 

påminnelse.  

 

Da jeg innså at jeg ikke fikk gjennomført intervjuene slik jeg hadde planlagt, sendte jeg ut 

mailer til informantene som hadde takket ja og sa at jeg måtte komme tilbake med en annen 

løsning. Endringene i prosjektet krevde ny godkjennelse fra NSD, samt godkjennelse fra 

Nettskjema og TSD. Jeg måtte fått disse godkjennelsene uavhengig av hvilken alternativ 

løsning jeg gikk for. Dette medførte noe ventetid for informantene før de fikk mulighet til å 

svare på undersøkelsen. Til slutt ble tre av de fire planlagte intervjuene gjennomført gjennom 

spørreskjema. Spørreskjemaene inneholdt spørsmål om hva de mente var det viktigste mediet 

for publisitet og kontakt, hvordan ministre jobber med sosiale medier og hvordan 

arbeidsdelingen mellom minister og politisk rådgiver fordeler seg. Det ble også stilt spørsmål 

om hva de mente ministre ønsker å oppnå ved å ta i bruk sosiale medier, og hvilke strategier 

og motiver som kunne ligge bak funnene fra innholdsanalysen.  

 



 

 59  

3.5 Metodiske utfordringer  

3.5.1 Validitet  

Det er vanlig å omtale validitet som gyldighet: kan man trekke gyldige slutninger fra det man 

har som formål å undersøke? Validitet handler altså i stor grad om undersøkelsen faktisk 

utforsker det den er ment til å utforske (Gentikow, 2005, s. 59). Valide argumenter baserer 

seg på korrekte premisser, og er velfunderte og overbevisende (Gentikow, 2005, s. 60). Med 

andre ord er man avhengig av at datamaterialet svarer på problemstillingen man ønsker å 

belyse. For å sikre dette var jeg opptatt av finne teori og litteratur som underbygget at de fem 

funksjonene som ble valgt ut faktisk var de mest sentrale innenfor sosiale medier i politisk 

kommunikasjon, noe teorien og litteraturen som er presentert bekrefter. Deretter 

operasjonaliserte jeg de fem begrepene med utgangspunkt i det teoretiske grunnlaget.  

 

Det kan være vanskelig å skulle si noe om hvorfor noe er som det er ved å kun benytte seg av 

innholdsanalyse (Bryman, 2016, s. 305). En innholdsanalyse kan si noe om tendenser og hvor 

ofte noe forekommer, men det vil være utfordrende å skulle trekke slutninger på grunnlag av 

dette alene. For å øke validiteten i denne undersøkelsen ble det derfor gjennomført intervjuer 

av politiske rådgivere som et supplement til innholdsanalysen. Slik kan man både si noe om 

hva norske ministre publiserer på Facebook, og forhåpentligvis noe om hvorfor de publiserer 

som de gjør.  

 

En svakhet ved undersøkelsen er at noen av kategoriene var mer utfordrende å 

operasjonalisere enn andre. For eksempel ville kategorien kommunisere sagt mer om 

interaksjon med andre brukere om også innleggenes kommentarfelt hadde blitt analysert, som 

ville vært med på å øke undersøkelsens validitet. Dette var en metodologisk mulighet, men 

det ville vært svært ressurskrevende da noen av ministrene potensielt kan få flere hundre 

kommentarer på innleggene sine. En annen utfordring med kodingen er at kategoriene ikke er 

gjensidig utelukkende, og at flere av dem til en viss grad kan flyte over i hverandre. For å 

motvirke denne effekten utarbeidet jeg så konkrete kategorier som mulig, men det kunne 

likevel i noen tilfeller oppstå usikkerhet knyttet til dette.   

 

3.5.2 Reliabilitet 

«Reliabilitet betyr pålitelighet og troverdighet. Man må kunne stole på både datamaterialet og 

resultatene av analysen, og det må ikke forekomme feil i målingen eller undersøkelsen 
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forøvrig» (Gentikow, 2005, s. 57). Gentikow (2005) understreker også at «Eventuelle 

urimeligheter og inkonsistenser i funnene må heller ikke feies under teppet, men tvert i mot 

overkommuniseres og gjerne drøftes» (s. 58).  

 

I kvantitative undersøkelser bør analysen være etterprøvbar. Dette innebærer at en annen 

forsker skal kunne gjennomføre samme undersøkelse og oppnå samme resultater. 

Observasjonen av fenomenet må altså være relativt stabil (Gentikow, 2005, s. 58). Slike krav 

kan være vanskelig å oppfylle i kvalitative studier. Årsaken er at undersøkelsene i mange 

tilfeller handler om sosial praksis som er betinget av kontekst. Prosessen gjennomføres ikke 

under kontrollerte betingelser med standardiserte spørsmål (Gentikow, 2005, s. 58). Det er 

likevel ikke slik at kvalitative empiriske studier alltid er upålitelige. For eksempel kan det 

være nyttig å se på hvilke fortolkninger forskeren har foretatt seg underveis i prosessen. Det 

bør derimot stilles krav til at undersøkelsen har blitt gjennomført på en så presis og korrekt 

måte som mulig (Gentikow, 2005, s. 59).  

 

Kvalitative studier baserer seg i stor grad på subjektiv tolkning, og det kan derfor være 

vanskelig å si noe om reliabiliteten i forskningen. Det er nærmest umulig å utforme 

kodingsmanualer som ikke vil innebære noen form for tolkning fra forskerens side. Dette vil 

være spesielt utfordrende om man ønsker å analysere latent fremfor manifest innhold 

(Bryman, 2016, s. 305). Eksempelvis vil det legges til rette for subjektiv tolkning i større grad 

om man skal telle forekomsten av noe positivt eller negativt fremfor om man ønsker å telle 

forekomsten av enkeltord. Dette vil kunne gå utover analysens reliabilitet, og det vil være 

desto viktigere å utarbeide et nøyaktig kodingsskjema som legger opp til lite subjektiv 

tolkning. Selv om kategoriene i oppgavens innholdsanalyse er operasjonalisert nøyaktig, vil 

det likevel legges opp til tolkning fra datainnsamlerens side. I og med at denne analysen er 

basert på min fortolkning vil den aldri kunne bli fullstendig objektiv, noe jeg er bevisst på at 

er en svakhet når det kommer til oppgavens reliabilitet. Jeg har forsøkt å øke reliabiliteten ved 

å gjøre rede for fremgangsmåte og hvordan jeg har kommet frem til og tolket de ulike 

kategoriene i detalj. 

 

3.5.3 Stabilitetstest 

For å teste reliabilitet kan man foreta uavhengige målinger av samme materiale, og deretter 

undersøke graden av samsvar. Dette kan komme i form av en stabilitetstest, som foregår slik 

at den samme forskeren gjennomfører målinger av deler av det samme materialet på ulike 
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tidspunkt. Dersom resultatene i stor grad blir de samme sier man at undersøkelsen har høy 

stabilitet, som viser at det er tilfredsstillende intrasubjektivitet i målingen (Hellevik, 2011, s. 

184). For å teste innholdsanalysens reliabilitet ble det derfor gjennomført en re-koding av en 

tilfeldig trukket minister på et annet tidspunkt enn den første kodingen. Begge kodingene ble 

gjennomført av undertegnede. For å måle graden av samsvar mellom kodingene ble det 

statistiske målet Cohens Kappa brukt, som måler andelen klassifiseringer der kodingene er 

enige. Cohens Kappa går fra -1 til +1, hvor +1 er perfekt samsvar (Mchugh, 2012, s. 276).  

 

Totalt 19 innlegg ble re-kodet, i disse ble det funnet 23 funksjoner. Av disse samsvarte 21 i de 

to kodingene, mens det ble identifisert to avvik. Etter å ha trukket fra samsvar som kan 

skyldes tilfeldigheter endte Cohens Kappa tilslutt på 0,905. Altså viser denne beregningen at 

det vil være samsvar i 90,5% av tilfellene, som er i tråd med høy reliabilitet. 

 

Alternativt kunne en ekvivalenstest blitt gjennomført, som går ut på at målingen blir 

gjennomført av en eller flere forskere (Hellevik, 2011, s. 184). Re-kodingen kunne med fordel 

blitt gjennomført av en annen datainnsamler, da dette ville gitt et mer nøyaktig mål på 

undersøkelsens reliabilitet. Om analysens variabler hadde hatt få kategorier som var gjensidig 

utelukkende ville man forventet høy reliabilitet, og det ville krevd få ressurser å trene opp en 

annen datainnsamler til å gjennomføre re-kodingen. Denne innholdsanalysens variabler har 

derimot opp til seks kategorier, som betyr at det ville vært nødvendig med grundig opplæring 

og trening for at en annen datainnsamler skulle satt seg inn i kodingsprosedyren (Mchugh, 

2012, s. 277). Grunnet mangel på ressurser og tid lot ikke dette seg gjøre, som er en svakhet 

ved re-kodingen. Om re-kodingen hadde blitt gjennomført av en annen datainnsamler hadde 

sannsynligvis Cohens Kappa blitt noe redusert.   
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4. Analyse 

I analysedelen vil jeg først presentere de mest fremtredende funksjonene og rollene 

innholdsanalysen viser at kommer til uttrykk i ministrenes Facebook-innlegg, før jeg gjør rede 

for de mest utbredte kombinasjonene av funksjon og rolle. Videre vil jeg gjennomføre en 

grundigere analyse av hver funksjon og rolle hver for seg, samtidig som jeg ser nærmere på 

hva som kan ligge til grunn for disse funnene. Innholdsanalysen skal kartlegge hvilke 

funksjoner og roller som er mest utbredt i ministrenes bruk av Facebook, mens intervjuer av 

politiske rådgivere og en kommunikasjonsrådgiver skal fungere som et supplement til 

innholdsanalysen. Intervjuene skal ta sikte på å si noe om hvilke motiver og strategier som 

kan ligge bak bruken. Med motiver og strategier menes hva som er målet med å publisere 

innlegg hvor de ulike funksjonene og rollene kommer til uttrykk. Funnene vil bli diskutert 

underveis, og diskusjonen vil ta utgangspunkt i tidligere forskning og denne oppgavens 

undersøkelser og funn. Til slutt vil jeg komme med en oppsummering og konklusjon, for så å 

kommentere hva som kunne vært interessant å forske på videre.  

 

4.1 Resultater av innholdsanalysen 

Tabell 2: Prosent innlegg som inneholdt rollene minister, partipolitiker, regjeringsmedlem, 

personlig rolle og utydelig rolle 

Minister Partipolitiker Regjerings-

medlem 

Personlig 

rolle 

Utydelig rolle 

67 28,5 8 6,5 5 

 

N: 140 

 

Tabell 3: Prosent innlegg som inneholdt funksjonene informere, markedsføre, mobilisere, 

utydelig funksjon og sette agendaen, 

 

N: 140 

 

Informere Markedsføre Mobilisere Utydelig 

funksjon 

Kommunisere Sette 

agendaen 

63 33 13,5 12 7 0 
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Funnene i innholdsanalysen viser at informere er den klart mest utbredte funksjonen i 

ministrenes Facebook-innlegg. Den ble funnet i 88 av de 140 innleggene, som utgjør 63% av 

innleggene. Med det er den nesten dobbelt så hyppig utbredt som nest mest fremtredende 

funksjonen, markedsføre, som ble funnet i 46 av innleggene. Disse to funksjonene skiller seg 

fra de andre når det kommer til omfang, som viser at ministrene i innholdsanalysen først og 

fremst bruker Facebook til å informere og markedsføre. Videre ble funksjonen mobilisere 

funnet i 19 innlegg, 17 innlegg ble kodet til å ha utydelig funksjon, mens 0 av 140 innlegg ble 

kodet til å inneholde funksjonen sette agendaen.  

 

Når det kommer til hvilke roller som var mest fremtredende, skilte rollen som minister seg ut: 

den ble funnet i 94 av 140 innlegg, som utgjør mer enn 67% av innleggene i analysen. Videre 

ble det i de 140 innleggene funnet 40 innlegg med rollen som partipolitiker. Dette utgjør 

28,5% av innleggene, som viser at også rollen som partipolitiker er utbredt i ministres innhold 

på Facebook. Utover dette ble 11 innlegg kodet til regjeringsmedlem, 9 innlegg til personlig 

og 7 innlegg hadde utydelig rolle.  

 

Tabell 4: Antall innlegg med kombinasjonen av ulike roller og funksjoner 

 

N: 140 

 

Resultatene fra innholdsanalysen viser også at minister og informere er den klart mest 

fremtredende kombinasjonen av funksjon og rolle. Denne kombinasjonen ble funnet i mer enn 

halvparten av innleggene, og ble funnet i dobbelt så mange innlegg som nest mest utbredte 

kombinasjon, partipolitiker og markedsføre. Videre skilte kombinasjonene minister og 

  

Minister 

 

Partipolitiker 

Regjerings-

medlem 

 

Personlig 

 

Utydelig rolle 

Informere 72 17 10 0 2 

Markedsføre 25 34 5 0 0 

Mobilisere 18 3 0 0 0 

Utydelig 

budskap 

1 1 0 9 7 

Kommunisere 8 6 0 0 1 

Sette agendaen 0 0 0 0 0 
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markedsføre, minister og mobilisere og partipolitiker og informere seg ut som fremtredende. 

Funnene viser en klar tendens til at rollen som minister i all hovedsak blir brukt i forbindelse 

med spredning av informasjon, mens rollen som partipolitiker blir brukt i forbindelse med 

markedsføring.  

 

4.2 Analyse av rolle 
Rollene som blir behandlet i analysen er minister, partipolitiker, regjeringsmedlem og 

personlig rolle. Hver rolle vil bli analysert for seg. Jeg vil først gjøre rede for rollens 

utbredelse, og deretter se nærmere på hvilke funksjoner man ser i kombinasjon med de ulike 

rollene. Videre vil jeg relatere funnene i innholdsanalysen til tidligere forskning og 

informantenes svar.  

 

4.2.3 Minister 

Rollen som minister kom til uttrykk i 94 av 140 innlegg, som utgjør 67% av innleggene.  

Av innleggene som ble kodet til minister, ble 72 av disse også kodet til informere. Videre ble 

åtte innlegg ble kodet til kommunisere, 25 til markedsføre og 18 til mobilisere. Ett innlegg ble 

kodet til utydelig funksjon. Dette viser at når ministrene uttalte seg som statsråder eller på 

vegne av departementet, ble dette i mer enn halvparten av tilfellene gjort for å informere. Det 

funnet som skilte seg mest ut ved denne rollen var den høye graden av kombinasjonen 

minister og informere. Selv om dette ikke er identifisert i tidligere forskning, var det et nokså 

forventet funn. Som nevnt tidligere er man som minister knyttet til et helt konkret fagområde 

man er øverste leder og ansvarlig for. I Norge skal offentlig informasjon være transparent, 

åpen og tilgjengelig (Figenschou m.fl., 2017, s. 416). Dette kan være med på å forklare 

hvorfor det ble funnet en såpass høy kombinasjon av minister og informere. Å vise hva man 

har oppnådd som minister og i regjering, kan også bli sett på som en indirekte promotering og 

markedsføring av partiet fordi det viser til handlingsdyktighet. Mange av innleggene som ble 

kodet til minister, handlet om rollen som minister og hva rollen innebærer. Som nevnt har 

endringer i den politiske dynamikken ført til at velgere ikke lenger stemmer på politiske 

partier, men på enkeltpersoner (Figenschou m.fl., 2017, s. 414). I tillegg er det kjent at 

enkeltpersoner gir mer oppmerksomhet enn eksperter, byråkrater og departementer. At 

innleggene inneholdt mye informasjon om rollen som minister var dermed ikke et veldig 

overraskende funn, og det er ikke usannsynlig at informasjon om hva ministeren jobber med 
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og oppnår er et strategisk trekk fra de politiske rådgivernes side (Figenschou m.fl., 2017, s. 

420).  

 

I følge informantene i undersøkelsen er det helt naturlig at ministre publiserer mye innhold 

knyttet til departementets saksområder. En av informantene forklarer at «som statsråd gjør du 

veldig mye, også mye som ikke fanges opp av tradisjonelle medier. Sosiale medier er bra for å 

vise hva statsråden gjør og prioriterer i sitt arbeid, samt mer personlige sider». Generelt er 

informantene enige om at denne tendensen følger med rollen som minister. En av de politiske 

rådgiverne forklarer fenomenet på følgende måte: 

 

Jeg tror det er så enkelt at det er naturlig at man bruker så mye av tiden i sosiale 

medier til å først og fremst snakke om ting man selv bruker tid på. Det er et fåtall av 

statsråder som har tid til å delta i samfunnsdebatten på områder der man ikke selv har 

konstitusjonelt ansvar. Det betyr ikke at man ikke er opptatt av andre saker, men man 

skal ikke blande seg inn i andre statsråders ansvarsområder.  

 

En av informantene forteller også at «For øvrig er man som statsråd i en «boble» der egen 

sektor og eget fagområde blir veldig dominerende, og det er ikke helt unaturlig at man bruker 

mye av tiden i sosiale medier til å først og fremst snakke om ting man selv bruker tid på». 

Enkelt sagt er det nokså naturlig at man som minister publiserer mye informasjon knyttet til 

tilhørende saks- og ansvarsområde. Som nevnt har departementene et viktig 

informasjonsmandat, i tillegg til at ministrene sitter på mye kunnskap og informasjon de har 

fått gjennom rollen som departementsleder. At de ønsker å dele av denne informasjonen er 

ikke overraskende. Samtidig får de også vist at de engasjerer seg for sitt faglige område, samt 

at de besitter relevant kunnskap. Dette kan være med på å øke befolkningens tillit til deg som 

minister.  

 

4.2.4 Partipolitiker 

Av de 140 innleggene som er inkludert i analysen, ble 40 kodet til partipolitiker. Dette utgjør 

nesten 29% av innleggene. Av innleggene som ble kodet til partipolitiker, ble 34 også kodet 

til markedsføre. Dette utgjør 85% av innleggene. Videre ble 17 av innleggene kodet til 

informere, 6 til kommunisere, 3 til mobilisere. Ett av innleggene hadde utydelig budskap. 

Man ser altså en klar sammenheng mellom rollen partipolitiker og funksjonen markedsføre. 

At det skulle være en sammenheng mellom markedsføring og partipolitisk innhold var noe 
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forventet i forkant av analysen. Som nevnt tidligere ble det fort tydelig at ministrene i mange 

tilfeller brukte informasjon til å fremme departementet, partiet eller regjeringen. Dette var 

også fremtredende i denne sammenheng: i mange av innleggene ble informasjon om hva 

partiet hadde oppnådd brukt som markedsføring. En av de politiske rådgiverne i 

undersøkelsen mener det er naturlig at ministre publiserer mye innhold som kan relateres til 

partiet: 

 

De fleste politikere har en sterk lojalitet til partiet, og motivasjonen for å drive politikk 

handler mye om å få til gode resultater for partiet, både politiske gjennomslag og i 

valg. Statsråden har fått sin tillit av partiet (de er plukket ut av partiets leder) og svarer 

både til statsministeren og partiet. Så ja, strategien er å bygge parti, bygge partiprofil 

og sørge for at partiet får oppmerksomhet.  

 

På spørsmål om det ligger en bevisst strategi bak å publisere mye partipolitisk innhold, svarte 

en av informantene følgende: «Ja, statsråder er politikere og det er avgjørende å koble 

arbeidet som statsråd til rollen som partipolitiker, for å høste politisk gevinst ved resultater 

de oppnår i regjering». Også dette peker på at ministrene bruker informasjon om hva de har 

oppnådd innenfor departementets saksområde for å markedsføre seg selv og partiet. 

Informanten skriver også at «Partiene lager i mange tilfeller saker/grafikker/oppslag som er 

enkle for statsråder å dele – også på områder der statsråden selv ikke har konstitusjonelt 

ansvar, men som gjerne er i tråd med partiets kjente kjernesaker». Det er kjent at politiske 

partier har kommunikasjonsansatte som jobber med innhold på sosiale medier. Slik 

informanten trekker frem, er det naturlig at ministrene publiserer grafikker, bilder og innlegg 

som opprinnelig er publisert av partiene selv da disse er enkle å dele.  

 

4.2.5 Regjeringsmedlem 

Av de 140 innleggene i analysen, ble 11 kodet til regjeringsmedlem. Dette utgjør 8% av 

innleggene, som betyr at denne rollen skilte seg ut som den minst utbredte med nokså stor 

margin. 10 av disse innleggene ble kodet til å ha funksjonen informere, mens 5 innlegg ble 

kodet til markedsfør». Som minister har man som nevnt et sett med ulike roller. For hver av 

disse rollene har man ulike publikum, som igjen er med på å skape ulikt innhold. Resultatene 

fra innholdsanalysen viser at ministrene i utvalget prioriterer å fremme partiet og rollen som 

minister fremfor regjeringen og rollen som regjeringsmedlem. Det er nærliggende å tro at 

såpass sentrale medlemmer av regjeringen ønsket å fremme regjeringssamarbeidet i større 
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grad. I tillegg ble funksjonen informere funnet i dobbelt så mange innlegg som markedsføre, 

som antyder at ministrene sprer informasjon om regjeringen i større grad enn de markedsfører 

den. En av informantene trekker frem at en forklaring på dette «.. kan være at statsrådene er 

mest opptatt av å fortelle hva regjeringen har oppnådd på deres eget område, eller det deres 

parti kommuniserer om hva regjeringen har oppnådd (som kan fremstå som 

partiinformasjon)». Videre skriver informanten at dette også muligens kan forklares med at 

partiene i regjeringen ikke har jobbet så mye med å lage delbar informasjon om hva 

regjeringen har oppnådd på ulike områder, men at det overlates til partiene eller de enkeltvise 

ministrene. Dette stemmer godt overens med hva som ble funnet i innleggene som ble 

behandlet i analysen. Innleggene som ble kodet til minister og partipolitiker hadde i mange 

tilfeller bilder og grafikk med navnet på departementet eller partiets logo. En av de politiske 

rådgiverne i undersøkelsen forteller at kommunikasjonsavdelingen i departementene ikke har 

noe med statsrådenes personlige politikerprofiler å gjøre, men at de har ansvar for 

departementets profiler på sosiale medier. En ting som gikk igjen i mange av ministrenes 

innlegg var innhold delt fra departementets profil, noe informanten også bekrefter at 

forekommer. Slik en av de andre informantene nevner, lager også partiene grafikker og 

oppslag som er enkle for ministrene å dele. En forklaring på at det deles lite innhold knyttet til 

rollen som regjeringsmedlem kan altså være at det ikke produseres innhold som kan deles i 

sosiale medier i like stor grad som hos partiene og departementene.  

 

Heller ikke i denne sammenheng kommer man fra at ministre i stor grad blir knyttet til sine 

ansvarsområder, og at innhold som i utgangspunktet er knyttet til regjeringens arbeid vil bli 

knyttet opp mot departementet. En av informantene er også inne på dette, og skriver følgende: 

 

Ofte tror jeg statsråder blir veldig opptatt av hva de driver med i sitt eget departement, 

og at koordineringen av kommunikasjon på tvers først og fremst foregår i forbindelse 

med store saker, slik som når statsbudsjettet legges frem. Ellers styres hverdagen i stor 

grad av det som skjer i eget departement, og det er et stort ønske om å få det ut.  

 

4.2.6 Personlige innlegg 

Av 140 innlegg i innholdsanalysen ble 9 kodet til personlig innlegg, altså innlegg med ikke-

politisk innhold som fokuserte på ministeren som privatperson. Alle innleggene som ble kodet 

til personlige innlegg hadde utydelig budskap. Totalt ble 6,5% av innleggene i analysen kodet 

til personlig. Figenschou m.fl. (2017) avdekket i sin artikkel at kommunikasjonsansatte i 
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departementene mente det var noe rom for at ministrene kunne ha en personlig stil. Til tross 

for dette ble det i denne innholdsanalysen funnet svært få rent personlige innlegg.  

 

Et spesielt overraskende funn var at ingen av de personlige innleggene ble kodet til å ha 

markedsføre som funksjon. Som nevnt har forskning vist at innsyn i politikeres privatliv har 

positive følger når det kommer til image. Det var derfor noe forventet å finne flere personlige 

innlegg med ikke-politisk innhold hvor det var tydelig at ministeren ønsket å fremme eller 

markedsføre seg selv. Det må likevel påpekes at selv om det ikke ble identifisert noen innlegg 

med kombinasjonen personlig og markedsføre, er ikke dette ensbetydende med at ministrene 

ikke ønsket å bygge image ved å fremstille seg selv som privatpersoner. Innlegget under 

illustrerer dette: 

 

 

 
 

I dette innlegget viser Iselin Nybø frem inngangsdøren sin, og uttrykker glede for at hun skal 

være hjemme den gjeldende helgen. Innlegget ble kodet til personlig rolle fordi innholdet er 

ikke-politisk, samtidig som hun byr på deler av privatlivet ved å vise frem inngangsdøren sin 

og fremmer at hun har frihelg. Selv om innlegget over ikke ble kodet til markedsføre, er det 
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likevel viktig å merke seg at dette ikke er ensbetydende med at Nybø ikke bygger image eller 

markedsfører. Likevel må det igjen understrekes at det er stor sannsynlighet for at personlige 

innlegg i mange tilfeller publiseres for å fremstille ministrene som uformelle og gjøre 

avstanden mellom dem og velgerne mindre, som igjen har positiv effekt på 

brukerengasjementet. Det kan også tenkes at en indirekte form for imagebygging er et bevisst 

strategisk grep, da det kan bli sett på som upopulært å fremme seg selv for åpenbart og i for 

stor grad.  

 

Eksisterende forskning er viser at mediene i høy grad fremstiller enkeltpersoner som mer 

interessante enn abstrakte saker og interesser (Rogstad, 2015, s. 126), som er en følge av 

medialiseringen og personifiseringen av politikken. I tillegg ønsker også politikerne selv å 

fremstå som uformelle og autentiske (Enli, 2015, s. 5-6). Å dele mer av privatlivet påvirker 

brukerengasjement positivt i form av flere likerklikk, kommentarer og delinger. Dette kom 

som nevnt blant annet frem i Obamas kampanje fra 2012, hvor bildene som inneholdt 

personlige elementer fikk flere likerklikk enn bildene uten (Metz m.fl., 2019, s. 5). For å 

oppnå synlighet på sosiale medier er det som nevnt nødvendig å knekke koden for sosiale 

mediers -logikk: man må forstå hva som gir økt oppmerksomhet og synlighet. Sosiale 

mediers-logikk kan også påvirke hva de tradisjonelle mediene er opptatte av, som igjen øker 

viktigheten av å forstå mekanismene bak logikken. I dette hybride mediesystemet er de 

tradisjonelle og de sosiale mediene avhengig av hverandre, og bruker hverandre til egen 

fordel (Kalnes og Larsson, 2015, s. 229). Også de kommunikasjonsansatte i Figenschou m.fl. 

(2017) analyse mente at det var rom for en personlig stil hos ministrene (s. 421). Med denne 

informasjonen til grunn, var det noe overraskende at ikke flere innlegg inneholdt personlige 

aspekter. Enli (2015) trekker frem at politikere er svært opptatte av å vise at det er de selv 

som står bak innleggene som publiseres på deres sosiale medier (s. 10), som gir grunn til å tro 

at forekomsten av personlige innlegg skulle vært større enn det som ble identifisert i analysen.  

 

På en annen side er det også kjent at de tradisjonelle mediene har mottatt kritikk for å rette 

fokus mot enkeltpersoner og det politiske spillet. Kanskje det er slik at politikere bruker 

sosiale medier som en motvekt til de tradisjonelle medienes personorienterte fokus, slik Enli 

(2015) er inne på (s. 5). I likhet med denne oppgavens innholdsanalyse ble det også i 

Rogstads (2015) undersøkelse av norske partilederes bruk av Facebook først og fremst 

identifisert en ren politisk uttrykksmåte (s. 125). Dette gjaldt både før og etter valget, selv om 

stilen ble noe mer personlig i etterkant av valget. Rogstads funn viser også at innleggene bar 
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lite preg av personlig og muntlig tone, som ellers er vanlig på sosiale medier. Dette 

representerer på mange måter et paradoks: mens det nærmest kreves at politikere byr på 

privatlivet som følge av de positive effektene dette gir, publiserer de samtidig i størst grad 

innhold av politisk art i det mest personlige mediet.  

 

Kan det kanskje tenkes at ministrene er bevisste på at fokus på personlighet og privatliv kan 

gå utover sak og politikk? Som minister er man som nevnt tett knyttet opp til spesifikke 

saksområder, da man er øverste leder og ansvarlig for sitt departement. Å publisere innhold 

fra privatlivet kan bli sett på som populært, men det kan også tenkes at man som minister kan 

risikere å bli oppfattet som lite troverdig dersom en for stor andel av innleggene inneholder 

personlige elementer. Selv om det ble funnet relativt få innlegg med personlig innhold, er 

informantene i undersøkelsen nokså enige om de positive effektene ved å vise ministrenes 

personlige sider på sosiale medier. En av de politiske rådgiverne i undersøkelsen skriver at 

«sosiale medier er bra for å vise hva statsråden gjør og prioriterer i sitt arbeid, samt mer 

personlige sider». Det ble også trukket frem følgende av en av de politiske rådgiverne: 

 

Jeg tror mange statsråder – min egen inkludert – opplever at det er lettere å få respons 

på «lystbetonte» statusoppdateringer som gir et inntrykk av statsråden som person – 

og slike poster kan bidra til å skape en profil. Jeg tror derfor flere statsråder har en god 

del poster av denne typen, og bruker da særlig Instagram til dette, men også Facebook.  

 

Til tross for dette ble det altså publisert få innlegg med personlig innhold i perioden 

innholdsanalysen tar for seg. En mulig forklaring kan være, som en av informantene opplyser 

om, at Instagram blir hyppigere brukt til å dele ministrenes personlige sider.  

 

4.3 Analyse av funksjon 

De fem funksjonene analysen behandler er informere, markedsføre, mobilisere, kommunisere 

og sette agendaen. Jeg vil analysere hver funksjon for seg. Først vil jeg gjøre rede for 

funksjonens omfang, og deretter vise hvordan de kommer frem i innleggene som er behandlet 

i analysen. Videre vil jeg relatere disse funnene til tidligere forskning, før jeg til slutt viser 

hva informantene i undersøkelsen har å si om funnene og hvordan tendensene kan forklares. 

Dette skal forhåpentligvis si noe om hvilke motiver og strategier som ligger bak ministres 

bruk av sosiale medier. 
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4.3.1 Informere 

88 av totalt 140 innlegg inneholdt funksjonen informere. Dette utgjør nesten 63% av 

innleggene som er inkludert i analysen. I disse 88 innleggene ble det identifisert 17 innlegg 

med rollen partipolitiker, 72 innlegg med rollen minister, 10 innlegg med rollen 

regjeringsmedlem og 2 innlegg med utydelig avsender. Med andre ord ble 82% av innleggene 

som ble kodet til informere også kodet til minister, som tyder på at funksjonen informere i all 

hovedsak ble brukt i forbindelse med ministerrollen, departementet eller departementets 

saksområder. Dette viser også at ministrene informerte i mer enn halvparten av innleggene de 

publiserte i tiden innholdsanalysen har undersøkt, som gjør informere til den klart mest 

fremtredende av funksjonene som er inkludert i denne analysen. Det ble fort tydelig at 

ministrene i mange av innleggene brukte informasjon for å fremme hva regjeringen, eget parti 

eller eget departement hadde klart å oppnå eller ønsket å endre. Følgende innlegg er et 

eksempel dette: 

 

 
 

I dette innlegget informerer daværende samferdselsminister Jon Georg Dale om at regjeringen 

foreslår å gjøre det mulig å bruke bilskilt med amerikansk størrelse i Norge, med en lenke til 

saken på regjeringen.no. Selv om Dale i utgangspunktet kun opplyser om at det snart vil bli 
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klart for amerikanske bilskilt i Norge, er det også tydelig at han bruker denne informasjonen 

til å fremme regjeringens arbeid. Den siste setningen i innlegget, «Å ha bil som hobby skal 

ikkje straffast, vi skal legge til rette for det», er en nokså klar indikasjon på dette».  

 

Selv om spredning av informasjon i stor grad ble brukt til å vise til resultater, var det også 

mange innlegg som kun inneholdt informasjon og opplysninger om ministerens saksområder 

uten at denne informasjonen ble brukt til å fremme regjeringen eller partiets arbeid og 

resultater. Dette kan tyde på at ministrene har et ønske om å opplyse folket og holde de 

oppdatert på informasjon knyttet til deres saksområde. Funksjonen informere ble i all 

hovedsak brukt til disse to tingene: å fremme resultater og spre informasjon for å opplyse.  

 

Med ministerrollen følger overordnet ansvar for et saksområde og et departement. Dette betyr 

at man som politiker blir koblet til et konkret fagområde, som gjør at ministerrollen på mange 

måter skiller seg fra andre politiske roller. Det vil derfor være nokså naturlig at ministrene 

sprer informasjon og opplysninger om saksområdet de selv er ansvarlige for. 

I tillegg til dette skal offentlig informasjon i Norge være transparent, åpen og tilgjengelig 

(Figenschou m.fl., 2017, s. 416). Spredning av opplysninger via ministrenes Facebook-sider 

kan bidra til at informasjon når ut til flere målgrupper, som kan være en motivasjon for å 

publisere innhold som har tilknytning til departementets saksområder. På sosiale medier er det 

som nevnt mulig å finne informasjon om hva brukere er opptatte av og påvirkes av (Van 

Dijck og Poell, 2013, s. 9). Dette gjør at man kan skreddersy innhold ut i fra bestemte 

målgruppers preferanser, som kan gjøre spredningen av informasjon svært effektiv.  

 

En stor konsekvens av sosiale medier er at spredning av informasjon ikke lenger er forbeholdt 

journalister. Alle brukere i sosiale medier kan spre sine budskap, også politikere (Klinger og 

Svendsson, 2015, s. 1248). Det er nærliggende å tro at politikere, inkludert ministre, benytter 

seg av denne sjansen til å spre egne budskap. De tradisjonelle mediene har som nevnt tidligere 

fått noe kritikk for deres personorienterte fokus i politikken. Enli (2015) hevder politikere ser 

på sosiale medier som en motvekt til de tradisjonelle mediene, og at de dermed kan bruke sine 

plattformer på sosiale medier til å flytte fokuset over på politikk, sak og fag (s. 5). Dette kan 

være med på å forklare hvorfor ministrene i all hovedsak bruker Facebook til å informere: 

kanskje gjør de det for å flytte fokus over på det de faktisk driver med i jobbsammenheng, og 

ikke hva de bruker fritiden på? 
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Flere av bidragene presentert i teoridelen trekker frem muligheten til å spre opplysninger og 

nå ut med et budskap som en av de aller mest sentrale funksjonene sosiale medier har i 

politikken. Bode og Dalrymple (2016) avdekket blant annet i sin undersøkelse at Twitter-

brukeres hovedmotivasjon til å bruke Twitter som plattform var for å samle informasjon om 

politikere og partier (s. 323). Også Depaula, Dincelli og Harrisons (2018) funn viser at sosiale 

medier i hovedsak ble brukt til innhenting av informasjon (s. 98-99). Dette viser at brukere av 

sosiale medier faktisk bruker disse plattformene som informasjonskilde, som gjør dem svært 

ideelle for politisk kommunikasjon. Med bakgrunn i dette var det ikke overraskende å finne at 

ministrene først og fremst brukte Facebook til å spre informasjon. 

 

Også informantene i undersøkelsen mener at muligheten til å spre informasjon er noe av det 

viktigste sosiale medier kan by på i politisk kommunikasjon. Kommunikasjonsrådgiveren i 

undersøkelsen trakk frem denne funksjonen, sammen med muligheten til å kommunisere med 

velgere, som den aller mest sentrale. På spørsmål om hva man først og fremst vil oppnå med å 

bruke sosiale medier, svarer en av de politiske rådgiverne følgende: «I de fleste tilfeller er 

hovedhensikten å bidra til økt synlighet på egne vegne og vegne av partiet. Det vil si å spre 

informasjon om politiske initiativ, aktiviteter og budskap både overfor velgere og potensielle 

velgere, og overfor partimedlemmer». 

 

 Som nevnt inneholdt mange av innleggene som ble kodet til informere ren informasjon om 

ministrenes saksområder, uten at denne informasjonen ble brukt til å fremme regjeringen eller 

partiet. En av informantene trekker frem at en minister blir fort oppslukt i sitt felt, noe 

vedkommende ser på som helt naturlig. Videre skriver informanten at ministre sitter på mye 

informasjon de selv mener er god, og som de har lyst å dele videre med andre. Dette kan være 

med på å forklare hvorfor innlegg med ren informasjon om ministerens saksområde var 

såpass utbredt.  

 

4.3.2 Markedsføre  

Funksjonen markedsføre ble funnet i 46 av 140 innlegg, som tilsvarer nesten 33% av 

innleggene. I 34 av disse innleggene ble rollen kodet til partipolitiker, 25 innlegg ble kodet til 

minister, 5 innlegg ble kodet til regjeringsmedlem. Ingen innlegg ble kodet til markedsføre og 

personlig innlegg. Innleggene som ble kodet til markedsføre hadde heller aldri utydelig rolle. 

Dette antyder at funksjonen markedsføre først og fremst blir brukt til å fremme seg selv som 

partipolitiker eller minister, eller å fremme tilhørende parti eller departement.  
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Et funn det er verdt å merke seg er at svært mange innlegg med denne funksjonen ble kodet til 

flere roller, altså at rollene overlappet hverandre i stor grad. I innlegg med funksjonen 

markedsføre ble det altså nevnt eller identifisert flere roller enn i innlegg med de andre 

funksjonene. En spesielt sterk tendens var at når ministeren for eksempel fremmet hva 

departementet eller regjeringen hadde oppnådd, ble dette koblet til ministerens tilhørende 

parti og hva partiet hadde gjort for å påvirke dette utfallet. Innlegget under er et eksempel på 

et innlegg som ble kodet til markedsføre som funksjon og minister, partipolitiker og 

regjeringsmedlem som rolle: 
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Her opplyser Bent Høie om at regjeringen fyller seks år, og viser resultatene av det Høyre har 

fått til i regjering. I dette innlegget trekker han frem at helsekøene har blitt kortere, som faller 

under hans ansvarsområde som helseminister. Det kommer altså frem hele tre roller i dette 

innlegget, som kan tyde på at man ønsker å trekke linjer til flere roller når man som minister 

bruker markedsføring som funksjon på sosiale medier.  

 

Det virker som at ministrene generelt er opptatte av å fremme hva de selv, regjeringen eller 

partiet har fått til. Dette gjaldt også i innleggene hvor det ikke ble funnet direkte former for 

markedsføring. Som nevnt tidligere brukte ministrene i mange tilfeller informasjon til å 

fremme hva regjeringen eller partiet hadde oppnådd, ofte i forbindelse med departementets 

saksområde. I Strömbäcks (2008b) undersøkelse kom det som nevnt frem at over halvparten 

av respondentene mente at det var viktigere å bli omtalt positivt i mediene enn å jobbe hardt 

som politiker (s. 402). Dette kan også videreføres til sosiale medier, hvor man som politiker 

har mulighet til å fremstille seg selv og sitt arbeid så positivt som man bare ønsker.  

 

Det var ikke særlig overraskende å finne et slikt omfang av funksjonen markedsføre i 

innholdsanalysen. De siste årene har man sett et økt behov for oppmerksomhet og synlighet 

blant politiske aktører, slik Enli (2015) påpeker (s. 8). Dette har gitt et økt fokus på å bygge 
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image, som bekrefter hvor sentralt det er å markedsføre seg selv i politikken. I innleggene 

som ble kodet til markedsføre var det derimot nokså få tilfeller av direkte bygging av 

personlig image, mens innlegg med informasjon om hva regjeringen eller partiet hadde 

oppnådd var utbredt i mye større grad. Pull-krefter omhandler som nevnt hvordan politikere 

og partier «selvmedialiserer» seg selv, og bruker medielogikk for å oppnå egne mål. At 

politikken har blitt medialisert betyr dermed ikke automatisk at politikere har mistet makt til 

mediene, men at de også kan bruke disse til sin egen fordel. Det faktum at ministrene bruker 

Facebook til å markedsføre partiet eller regjeringen i så stor grad som innholdsanalysen har 

funnet, viser hvordan de strategisk utnytter medietjenester, slik blant annet Blumler og Esser 

(2019) fremhever viktigheten av (s. 855). Også Depaula m.fl. (2018) er blant dem som mener 

at sosiale medier er et svært nyttig verktøy for politikere om de ønsker å markedsføre og 

promotere seg selv eller partiet (s. 100). I tillegg til dette trekker Skovsgaard og Van Dalen 

(2013) frem at plattformer på sosiale medier også er en rimelig og effektiv kanal for 

markedsføring og promotering (s. 750). Eksisterende forskning er med andre ord nokså 

tydelig på at markedsføring via sosiale medier er en utbredt funksjon i politisk 

kommunikasjon. At ministrene bruker Facebook til markedsføring var dermed et lite 

overraskende funn.  

 

Kommunikasjonsrådgiveren i undersøkelsen skriver følgende om muligheten til å 

markedsføre via sosiale medier: «Politikk handler om publisitet – jeg tror svaret er så enkelt». 

En av de politiske rådgiverne trekker også frem muligheten sosiale medier gir til publisitet, og 

fremhever at man selv kan sette lys på saker som ikke lykkes å få publisitet i de tradisjonelle 

mediene. Vedkommende skriver blant annet at «Her kan man velge selv hva som sies, og 

hvordan det legges frem». Informantene bekrefter med andre ord hva tidligere forskning har 

avdekket om markedsføring i sosiale medier i politisk kommunikasjon.  

 

4.3.3 Mobilisere  

Av de totalt 140 innleggene ble 19 kodet til mobilisere, som utgjør litt mer enn 13% av 

innleggene. Av disse 19 innleggene ble 18 kodet minister og 3 kodet til partipolitiker. Denne 

tendensen viser altså en klar sammenheng mellom rollen som minister og funksjonen 

mobilisere. Et overraskende funn var at ministrene i svært få tilfeller oppfordret mottakerne til 

å gjøre noe som hadde positive følger for ministeren, regjeringen eller vedkommendes parti. 

Det var for eksempel få innlegg som inneholdt oppfordringer til å stemme på ministrenes 

tilhørende parti ved det kommende valget. De aller fleste innleggene som ble kodet til denne 
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funksjonen inneholdt derimot oppfordringer til å gjøre noe som ikke hadde noe direkte med 

politikk å gjøre. Innlegget under er et eksempel på dette:  
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I dette innlegget forteller Dag Inge Ulstein om forholdene for jenter i Liberia og Sierra Leone, 

etterfulgt av emneknaggen #Jentedaghverdag. Innlegget er publisert i forbindelse med 

jentedagen, og lenker også til et innlegg publisert av Norad med to emneknagger: 

#DayOfTheGirl og #Jentedagen. I tillegg skriver han «Alt som holder jenter nede – og utenfor 

samfunnet MÅ vi bare fortsette å kjempe imot!». Hensikten med innlegget er å opplyse om 

situasjonen for jenter i disse landene og påvirke mottakerne til å gjøre noe med situasjonen. 

Dette, samt at det ble spredt kampanjer i form av emneknagger, gjorde at innlegget ble kodet 

til mobilisere og informere. I de aller fleste innleggene som ble kodet til mobilisere, 

oppfordret ministrene andre til å gjøre noe positivt for noen andre enn dem selv.  

 

Også funnene knyttet til denne funksjonen representerer et aldri så lite paradoks. Skulle man 

ikke tro at muligheten til å mobilisere og påvirke er en av hovedmotivasjonene bak å bruke 

sosiale medier i politikken? Og at dermed denne funksjonen skulle vært mer utbredt? På 

samme måte som man antar at ministre og politikere generelt ønsker å sette agendaen i det 

meste de gjør, kan man også anta at de ønsker å mobilisere og påvirke folks handlinger når de 

publiserer innhold på sine sosiale medier. Når en minister for eksempel markedsfører hva 

vedkommendes parti har fått til i regjering, er dette i de aller fleste tilfeller for å påvirke 

mottakeren til å få en bedre holdning til partiet, og i siste instans stemme på partiet ved valg. 

Selv om 19 av 140 innlegg inneholdt en form for direkte mobilisering, betyr ikke dette at 

ministrene ikke indirekte mobiliserte i de 121 resterende innleggene. En annen mulig 

forklaring på hvorfor kun 13% av innleggene inneholdt mobilisering, er perioden 

innholdsanalysen tar for seg. Om innholdsanalysen hadde blitt gjennomført i en periode tett 

opp mot valg, ville sannsynligvis denne funksjonen vært mer fremtredende.  

 

Lilleeker og Vedel (2013) mener at mobilisering er en av de viktigste mulighetene internett 

gir i politisk kommunikasjon, først og fremst fordi denne formen for mobilisering både er 

rimelig og effektiv (s. 2). Også Kalsnes og Larsson (2015) trekker frem at mobilisering via 

sosiale medier kan skape og påvirke kollektive handlinger (s. 226). En av de politiske 

rådgiverne i undersøkelsen påpeker viktigheten av å være synlig på sosiale medier: «En 

statsråd som er usynlig på sosiale medier er også i stadig større grad usynlig i den offentlige 

debatten. Det bidrar ikke til nye velgere, og gir over tid vanskeligheter med å forsvare egen 

statsrådposisjon overfor tillitsvalgte medlemmer i eget parti». En minister vil med andre ord 

ha utfordringer med å mobilisere dersom vedkommende er helt eller delvis usynlig på sosiale 

medier. En annen informant trekker frem at «Den største fordelen med Facebook er mengden 
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brukere, muligheten for annonsering og muligheten for deling i grupper av interesserte (for 

eksempel partimedlemmer) som kan spre budskapet videre». Sosiale medier, og i dette tilfellet 

Facebook, gir med andre ord gode muligheter til mobilisering i politisk kommunikasjon.  

 

Tidligere forskning tyder på at sosiale medier uten tvil er nyttig når det kommer til 

mobilisering i politisk kommunikasjon, noe også informantene i undersøkelsen bekrefter. Det 

virker derimot som at denne mobiliseringen som regel viser seg i indirekte former, noe også 

innholdsanalysen tyder på da kun 13% av innleggene inneholdt direkte mobilisering. En 

forklaring på at mine funn avviker fra tidligere forskning, er at kodingen er gjennomført på en 

måte som ikke inkluderer indirekte mobilisering. Man skal med andre ord være forsiktig med 

å konkludere med at ministre i liten grad bruker Facebook til å mobilisere. Det denne 

innholdsanalysen faktisk kan slå fast var at det var liten forekomst av mobilisering i form av 

direkte oppfordringer til å gjøre noe.  

 

4.3.4 Kommunisere 

Det ble identifisert 10 innlegg med funksjonen kommunisere. Dette utgjør litt over 7% av 

innleggene. Seks av innleggene med denne funksjonen ble kodet til partipolitiker, åtte av 

innleggene ble kodet til minister og ett innlegg hadde utydelig rolle. Det ble altså ikke funnet 

noen innlegg med funksjonen kommunisere kombinert med regjeringsmedlem eller personlig 

rolle. Disse funnene viser altså at når ministrene brukte funksjonen kommunisere, ble dette i 

all hovedsak gjort i rollen som minister, partipolitiker eller en kombinasjon av disse. Det må 

nevnes at om analysen hadde vært utvidet til også å se på interaksjon i innleggenes 

kommentarfelt, hadde denne funksjonen sannsynligvis vært noe mer utbredt i analysen. Selv 

om det sjeldent forekom, noterte jeg meg underveis at ministrene noen ganger svarte andre 

Facebook-brukere i kommentarfeltene.  

 

En nokså tydelig tendens i innleggene som ble kodet til kommunisere, var at 

kommunikasjonen ofte ble brukt til å fremme en sak eller et poeng. Innlegget under viser 

denne dynamikken: 
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I dette innlegget skriver Sylvi Listhaug at «Eldre fortjener å bli sett, inkludert og ivaretatt. 

Enig?». I innlegget viser hun til at FrP allerede i 1990 fremmet forslag om eldreombud, som 

er et hint til at FrP var tidlig på banen for å sikre eldres rettigheter. Det er høy sannsynlighet 

for at de aller fleste er enige i Listhaugs påstand om at eldre fortjener å bli ivaretatt. Hensikten 

med spørsmålet på slutten av innlegget er sannsynligvis å få mottakerne til å innse at de er 

enige med FrP, samt å poengtere at FrP har vært tidlig ute i denne saken. Dette innlegget er 

altså et eksempel på hvordan ministrene fikk frem poeng ved å bruke kommunikasjon, noe 

som var svært utbredt i innlegg med denne funksjonen.  

 

Det var noe utfordrende å gjøre seg opp forventninger til utbredelsen av denne funksjonen. På 

en side hevder flere forskningsbidrag at denne funksjonen er den aller mest sentrale 

muligheten sosiale medier gir i politisk kommunikasjon (Kalsnes, 2016, s. 4, Lilleker og 

Vedel, 2013, s. 2). Også respondentene i Skovsgaard og Van Dalens (2013) undersøkelse 

trakk frem viktigheten av å kommunisere direkte med velgere (s. 750). Depaula, Dincelli og 

Harrison (2018) er også blant dem som trekker frem muligheten til toveis-kommunikasjon 
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som en av de viktigste funksjonene ved sosiale medier i politisk kommunikasjon (s. 100), noe 

Skovsgaard og Van Dalen (2013) også støtter opp om. I den eksisterende forskningen på feltet 

råder det altså ingen tvil om hvor viktige muligheter sosiale medier gir i politisk 

kommunikasjon. Likevel viser studier at dette er vanskelig å gjennomføre i praksis: studier 

har vist at politikere bruker sosiale medier noe halvhjertet når det kommer til interaksjon og 

dialog (Kalsnes, 2016, s. 2). Også studiet av sveitsiske partier fant at sosiale medier først og 

fremst brukes som informasjonskanal, og ikke til kommunikasjon (Klinger, 2013, s. 730). 

Med disse opplysningene til grunn var det på mange måter ikke særlig overraskende at heller 

ikke norske ministre kommuniserer med potensielle velgere i særlig stor grad på Facebook. 

Likevel er det bemerkelsesverdig at politikere, og ministre i dette tilfellet, ikke benytter seg av 

sjansen til å kommunisere mer med velgere når dette faktisk blir trukket frem som den mest 

unike muligheten sosiale medier gir i politisk kommunikasjon. 

 

Som Kalsnes (2016 påpeker, er dette et paradoks. Muligheten til dialog og interaksjon er 

kanskje det aspektet ved sosiale medier som bidrar mest til at de skiller seg fra andre 

medieplattformer. Likevel er det ikke vanskelig å forstå at det for noen av ministrene ville 

vært svært utfordrende å skulle følge opp diskusjoner i kommentarfeltet. Eksempelvis hadde 

Sylvi Listhaug i tiden som minister på det meste over 160.000 følgere på Facebook. Innlegg 

publisert på Facebook er ikke forbeholdt de som følger siden hennes, som betyr at også 

brukere som ikke følger henne kan se innleggene hun publiserer. Dette betyr at hun potensielt 

når ut til svært mange, som i stor grad også gjelder for andre ministre. 

 

På en annen side var det forventet å se flere oppfordringer til å diskutere og dele meninger i 

kommentarfeltet. Som Figenschou m.fl. (2019) påpeker utgjør mediene en potensielt svært 

verdifull informasjonskilde for politikere (s. 379). Om politikere kan finne relevant 

informasjon om blant annet offentlige meninger via de tradisjonelle mediene, skulle man tro 

at de også gjorde det via sosiale medier. Ved å stille spørsmål i innleggene sine, som for 

eksempel «hva mener du?», kan politikere få direkte svar på akkurat det de lurer på, som 

potensielt kan gi tilgang på informasjon og meninger de ikke hadde funnet andre steder. Slike 

spørsmål krever ikke nødvendigvis noen som helst form for oppfølging i kommentarfeltet, og 

kunne vært en nyttig kilde til informasjon fra potensielle velgere. Ikke minst kunne dette også 

ført til økt synlighet og oppmerksomhet som en følge av større engasjement. Svarene fra 

informantene stemmer godt overens med hva tidligere forskning har funnet. En av 

informantene skriver blant annet dette:  
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Jeg tenker å spre informasjon og kommunikasjon med kjernevelgeren er det viktigste 

med sosiale medier. Sosiale medier gir oss en plattform der vi kan snakke direkte med 

noen, samtidig som vi har hundre present kontroll over budskapet og vinkelen. Det er 

veldig unikt.  

 

Mens denne informanten trakk frem kommunikasjon med kjernevelgeren som noe av det aller 

mest sentrale ved sosiale medier, var de to andre informantene nokså enige om at spredning 

av informasjon og markedsføring var de viktigste mulighetene ved sosiale medier. En av de to 

andre informantene skrev likevel at «Mulighet for interaksjon kan være nyttig både på 

Facebook og andre plattformer, men begrenses av mengden «støy» på Facebook». 

En av de politiske rådgiverne poengterte også at «De tradisjonelle mediene (aviser, nettaviser, 

radio og TV) er de viktigste mediene for ekstern kommunikasjon, mens sosiale medier er helt 

avgjørende for intern». En av informantene trakk også Facebook frem som det mediet som 

treffer bredest, og nevnte også at det er en viktig kanal for kommunikasjon, spesielt rettet mot 

egne støttespillere. Det rådet med andre ord enighet blant informantene om at sosiale medier 

er nyttige verktøy når det kommer til kommunikasjon med velgere.   

 

4.3.5 Sette agendaen 

Ingen av innleggene i innholdsanalysen inneholdt funksjonen sette agendaen. Å sette 

agendaen vil i denne sammenheng innebære direkte forsøk på å påvirke medienes dagsorden 

eller utfordre deres definisjonsmakt. Selv om det var noe forventet at dette ikke ville være 

utbredt i stor grad, var det likevel overraskende at ikke ministrene i noen av de 140 

innleggene for eksempel kritiserte mediene (utfordret deres definisjonsmakt) eller skrev noe 

konkret rettet direkte mot mediene (direkte forsøk på å påvirke medienes dagsorden). 

Selv om denne funksjonen ikke ble identifisert i noen av de 140 innleggene som er inkludert i 

innholdsanalysen, er ikke dette ensbetydende med at ministre ikke forsøker å sette agendaen 

via sosiale medier. Tvert i mot er sosiale medier som nevnt en plattform hvor man kan nå ut 

til svært mange og få økt medieoppmerksomhet, noe mange politiske aktører er klar over og 

sannsynligvis utnytter. Dette funnet antyder heller at ministrene i undersøkelsen ikke forsøker 

å sette agendaen på en direkte, tydelig og konkret måte, men heller bruker informasjon og 

markedsføring til å forsøke å påvirke hva pressen og innbyggerne er opptatt av.  
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Funnene fra Enlis (2015) undersøkelse viser at norske toppolitikere opplevde at sosiale 

medier åpnet opp muligheten for en effektiv dagsordensetting hvor de kunne publisere saker 

de ønsket at norsk presse skulle dekke (s. 13). En av de politiske rådgiverne trekker også frem 

at Facebook «.. er et veldig praktisk medium for å få frem sider av saker som ikke dekkes av 

de tradisjonelle mediene, eller saker man ikke lykkes å få publisitet om i de tradisjonelle 

mediene. Her kan man velge selv hva som sies, og hvordan det legges frem». Dette handler 

om å påvirke hva folk er opptatt av, og å sette agendaen. Med dette til grunn var det forventet 

å finne noen, om ikke få, direkte forsøk på å kuppe medienes oppmerksomhet. Også Kalsnes 

(2016) trekker frem muligheten til å unngå medienes filter som en av hovedgrunnene til at 

politikere bruker sosiale medier (s. 4).   

 

Det er nærliggende å tro at de fleste som driver med politisk kommunikasjon ønsker å sette 

agendaen på en eller annen måte, også gjennom sine egne profiler på sosiale medier. Som 

nevnt kan man nå ut til svært mange samtidig ved å for eksempel publisere et innlegg på 

Facebook. Om innleggets budskap eller historie har nyhetsverdi eller er interessant nok, kan 

dette bli plukket opp av journalister, som igjen kan føre til at man påvirker dagsordenen, hva 

de tradisjonelle mediene skriver om og i siste instans innbyggernes meninger, holdninger og 

verdier. Allern, Ihlen og Skogerbø (2015) mener som nevnt at politikk handler om styringen 

av samfunnet, samarbeid, konflikt, verdier og interesser, og at alle forsøk på å påvirke disse 

områdene kalles politisk kommunikasjon (s. 13). I følge denne forståelsen av begrepet handler 

politisk kommunikasjon i all hovedsak om å forsøke å påvirke, og det er dermed rimelig å 

anta at alle som driver med politisk kommunikasjon, også ønsker å sette agendaen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 84  

5. Avsluttende diskusjon 

Ministrenes roller har ulike publikum, som er med på å skape ulike mål for kommunikasjon. 

Som nevnt innledningsvis, uttalte Solberg i forbindelse med Listhaugs innlegg om 

båtmigranter at «Alle partier får drive sin valgkamp, på sine saker», og «det er ikke slik at vi 

kan drive sensur av alle partiers saker». (Larsen, 2019). Likevel uttalte både statsministeren, 

Grande og Ropstad at innlegget ikke var i tråd med det de omtaler som regjeringas politikk. Å 

skulle balansere mellom disse ulike rollene skaper en utfordring for ministre som ikke gjelder 

i like stor grad for andre politikere. Denne oppgavens formål har vært å kartlegge hvilke 

funksjoner og roller som kommer til uttrykk i ministres bruk av Facebook, og se nærmere på 

hvilke motiver og strategier som kan ligge bak bruken. Medialiseringen av politikken har ført 

til at politiske aktører har måttet tilpasse seg mediene som institusjon: mediene har overtatt 

noe av kontrollen, men politikere kan også bruke mediene til sin fordel. Dette forholdet bærer 

på mange måter preg av gjensidig avhengighet: begge parter må tilpasse seg hverandre, 

samtidig som de strategisk bruker hverandre. Ved å ta i bruk sosiale medier kan politikere 

publisere innhold uten pressens filter, samtidig som de kan nå ut til et potensielt enormt 

publikum. Som Metz m.fl. (2019) understreker, mister man som politiker automatisk noe 

kontroll over hvordan man blir fremstilt for potensielle velgere om man ikke deltar på sosiale 

medier (s. 12).  

 

Som nevnt har ministre en nokså kompleks rollesammensetning: de er ledere av sine 

respektive departementer med tilhørende ansvarsområder, samtidig som de er partipolitikere 

og medlemmer av regjeringen. I tillegg disse formelle rollene har man de siste årene sett et 

økt personorientert fokus i politikken, som har åpnet opp for at man som politiker kan dele av 

privatlivet i større grad. Dette har tilført en rolle hvor personlig innhold er i fokus. Til tross 

for at ministre besitter denne unike rollesammensetningen, er det gjort lite forskning på 

hvordan ministre uttrykker seg i sine sosiale medier. For å si noe om hvilke funksjoner som er 

mest fremtredende i norske ministres bruk av Facebook, har jeg tatt utgangspunkt i det 

Kalsnes og Larsson (2015) mener er de fem mest typiske funksjonene sosiale medier har i 

politisk kommunikasjon: informere, markedsføre, mobilisere, kommunisere og sette 

agendaen.  
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5.1 Hovedfunn 

Når det kommer til hvilke funksjoner og roller som er mest utbredt i ministrenes bruk av 

Facebook, er det noen som skiller seg ut som mer fremtredende enn andre. Funksjonen 

informere ble funnet i 63% av innleggene i analysen, og er med det den mest utbredte 

funksjonen i ministrenes Facebook-innlegg. Også rollen som minister var sterkt representert, 

og ble funnet i 67% av innleggene.  Flere av forskningsbidragene som er blitt presentert i 

denne oppgaven har funnet at sosiale medier hyppig brukes til å innhente informasjon (Bode 

og Dalrymple 2016, Depaula, Dincelli og Harrisons 2018). Det er dermed ikke unaturlig at 

ministre ønsker å spre informasjon på disse plattformene, som kan sies å være en av 

hovedmotivasjonene bak å publisere informasjon på Facebook. Innholdsanalysen avdekket 

også at kombinasjonen av funksjonen informere og rollen som minister var svært utbredt. 

Dette var nokså forventet i forkant av undersøkelsen, og kan forklares med at ministrene er 

sterkt knyttet til sine fagområder, og besitter kunnskap og informasjon de ønsker å dele med 

befolkningen. Å spre informasjon kan også være et tegn på at man som minister sitter på 

sentral kunnskap og er oppdatert på sitt fagfelt, som kan være med på å øke befolkningens 

tillit til deg som minister. En av informantene i undersøkelsen bekrefter også at sosiale medier 

er nyttig for å vise hva ministeren prioriterer i sitt arbeid, noe som sjelden plukkes opp av de 

tradisjonelle mediene. En annen mulig motivasjon bak å informere om departementets 

politikk – og saksområder er at man som minister får vist at man engasjerer seg for sitt 

fagfelt, som også kan være med på å øke tillit hos potensielle velgere.  

 

Det ble funnet partipolitisk innhold i nesten en tredjedel av innleggene. Markedsføre var den 

nest mest utbredte funksjonen, og ble også funnet i en tredjedel av innleggene. Ikke 

overraskende ble denne funksjonen funnet i flest innlegg hvor ministeren også uttalte seg som 

partipolitiker. Politikere har i de aller fleste tilfeller en sterk tilknytning til partiet, noe som 

også gjelder for ministre. Hovedmotivasjonen bak å drive med politikk er, som en av 

informantene er inne på, i de aller fleste tilfeller å oppnå gode resultater og politiske 

gjennomslag for partiet. Det var derfor ikke overraskende å finne at ministrene brukte 

Facebook hyppig til å markedsføre partiene sine. Sosiale medier er som nevnt rimelige og 

effektive kanaler for markedsføring, som er en nokså åpenbar motivasjon bak å bruke disse 

tjenestene i politisk kommunikasjon. En av informantene var inne på viktigheten av å koble 

arbeidet som statsråd til rollen som partipolitiker, for å høste politisk gevinst ved resultater de 

oppnår i regjering. Innholdsanalysen viser at dette er et utbredt strategisk grep på ministrenes 

Facebook-sider.  
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Når det kommer til rollen som regjeringsmedlem, var denne lite utbredt sammenlignet med de 

andre formelle rollene, og ble kun funnet i 8% av innleggene. Dette kan forklares med at 

ministrene er mer opptatte av å fremme hva de har fått til i saker tilknyttet departementets 

områder, og ikke hva regjeringen som helhet har oppnådd. Som en av informantene nevner, 

kan en annen mulig forklaring på dette være at det ikke lages like mye delbar informasjon om 

hva regjeringen har oppnådd. Rollen som privatperson ble funnet i 6,5% av innleggene, som 

betyr at denne rollen var relativt lite utbredt. I tillegg ble alle disse innleggene kodet til 

utydelig budskap, som ved første øyekast kan tyde på at ministrene ikke bruker denne rollen 

til å fremme eller markedsføre seg selv. Fokus på politikeres privatliv og personlighet har vist 

seg å gi økt oppmerksomhet og synlighet. Ut i fra tidligere forskning skulle man tro at 

ministrene ønsket å fremme seg selv som privatpersoner fordi dette har vist seg å påvirke 

brukerengasjementet i positiv forstand (Metz m.fl., 2019, s. 5). Også en av informantene i 

undersøkelsen trakk frem at lystbetonte innlegg som ga inntrykk av ministeren som person 

fikk mer respons enn innlegg som i hovedsak fokuserte på sak. På en annen side har de 

tradisjonelle mediene som nevnt fått kritikk for å fremme et personorientert fokus fremfor 

fokus på sak og politikk. Enli (2015) mener at politikere kan bruke sosiale medier for å rette 

fokuset tilbake på politikken (s. 5), noe som også kan gjelde for ministrene i innholdsanalysen 

da de publiserer svært mye innhold knyttet til departementets saksområder. 

 

Forskning og eksisterende litteratur trekker frem muligheten til å kommunisere direkte med 

potensielle velgere som en av de aller mest sentrale funksjonene ved Facebook (Kalsnes 2016, 

Lilleker og Vedel 2013, Skovsgaard og Van Dalen 2013). Det har likevel vist seg at denne 

formen for kommunikasjon er vanskelig å gjennomføre i praksis (Kalsnes 2016), noe som 

også gjelder for utvalget ministre i innholdsanalysen da det ble kun identifisert 

kommunikasjon i 7% av innleggene. Studier har som nevnt vist at politikere bruker sosiale 

medier nokså halvhjertet når det kommer til interaksjon og dialog, og at disse plattformene i 

større grad brukes til spredning av informasjon og budskap. Med bakgrunn i dette var det ikke 

overraskende å finne at ministrene i utvalget ikke kommuniserte i særlig stor grad. Likevel er 

det, slik Kalsnes (2016) er inne på, et paradoks at ministrene ikke benytter seg av den unike 

muligheten for dialog og interaksjon som sosiale medier gir, slik også en av informantene i 

undersøkelsen trakk frem.  

 

Selv om det var forventet at noen funksjoner og roller skulle være mer fremtredende enn 

andre, var det likevel forventet at alle skulle være representert i større eller mindre grad. 
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Funksjonen sette agendaen ble ikke funnet i noen av innleggene, mens funksjonen mobilisere 

kun ble funnet i 13% av innleggene. Man skulle på forhånd tro at disse funksjonene skulle 

være nokså utbredt, da muligheten til å påvirke dagsordenen og mobilisere er viktige 

elementer i politisk kommunikasjon og politikken generelt. Likevel betyr ikke disse funnene, 

som jeg har vært inne på tidligere, at ministrene sjelden setter agendaen og mobiliserer i sin 

bruk av Facebook. Funnene antyder heller at det er identifisert få tilfeller av direkte 

agendasetting og mobilisering i perioden innholdsanalysen tar for seg, noe som også gjelder 

for funksjonen kommunisere. 

 

5.2 Refleksjoner og videre forskning 
Det er mye som kunne vært gjort annerledes dersom tid og ressurser hadde strukket til. Som 

nevnt ble relativt få innlegg kodet til mobilisering og sette agendaen. Disse funksjonene 

finnes sannsynligvis i flere innlegg enn det analysen plukket opp, som skyldes at disse 

funksjonene som regel kommer i indirekte former. For å øke oppgavens reliabilitet har 

funksjonene blitt kategorisert til å inkludere direkte former av mobilisering og agendasetting. 

Med mer tid ville det vært interessant å kategorisere disse funksjonene på måte som hadde 

inkludert bredere og mer indirekte former av funksjonene. Samtidig hadde dette ført til økt 

tolkning fra koderens side, som ikke var gjennomførbart i denne omgang. Når det kommer til 

funksjonen kommunisere hadde det vært interessant å også inkludere innleggenes 

kommentarfelt, hvor den «virkelige» kommunikasjonen som regel finner sted. Også dette ble 

for tid- og ressurskrevende i denne omgang. Innholdsanalysen har som nevnt ikke behandlet 

gjensidig utelukkende kategorier, mye grunnet at mange innlegg inneholdt flere funksjoner og 

roller. I ettertid kunne det vært interessant å identifisere og skille mellom hoved- og 

underbudskap, noe som også hadde krevd mer tid og ressurser enn tilgjengelig. Til videre 

forskning kunne det vært interessant å sammenligne deres bruk av sosiale medier med for 

eksempel stortingspolitikere, for å se om det utspiller seg noen forskjell i bruken. Det må også 

nevnes at rollen som partipolitiker sannsynligvis hadde utmerket seg i større grad dersom 

undersøkelsen tok for seg en periode i forbindelse med valgkamp. Det kunne dermed vært 

interessant å gjennomføre en tilsvarende innholdsanalyse i en periode i forbindelse med valg. 

 

Denne oppgaven har kartlagt ministres bruk av Facebook og forklart hvilke motiver og 

strategier som kan ligge til grunn for bruken som er identifisert. Det som skiller ministre fra 

andre politiske aktører, er deres komplekse rollesammensetning, som presisert tidligere. De 
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ulike rollene har ulike publikum, som skaper ulike mål for kommunikasjon. Ministre må 

derfor forholde seg til problemstillinger andre politiske aktører ikke trenger å ta stilling til i 

like stor grad: vil et stort omfang av partipolitisk innhold på sosiale medier svekke 

befolkningens tillit til ministeren? Kan man som minister publisere innhold som omhandler 

partiets hjertesaker, men er stikk i strid med «regjeringens politikk»? Hvilken rolle høster 

man mest politisk gevinst av å fremme på sosiale medier? Disse spørsmålene har ikke vært 

gjenstand for direkte forskning i denne oppgaven, men de belyser et viktig og interessant tema 

det mangler noe kunnskap rundt. Denne oppgaven er et første skritt for eventuell videre 

forskning på feltet: et felt som fortjener oppmerksomhet og interesse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 89  

Litteraturliste 

Aalberg, T. Elvestad, E. & Skogerbø, E. (2015). Politisk kommunikasjon i norsk 

samfunnsvitenskap. I Allern, S. Ihlen, Ø. Skogerbø, E (Red.), Makt, Medier og Politikk: 

Norsk politisk kommunikasjon (s. 49-63). Oslo: Universitetsforlaget.  

 

Allern, S. Ihlen, Ø. & Skogerbø, E. (2015). Introduksjon. I Allern, S. Ihlen, Ø. Skogerbø, E 

(Red.), Makt, Medier og Politikk: Norsk politisk kommunikasjon (s. 219-231). Oslo: 

Universitetsforlaget.  

 

Bergh, J. Karlsen, R. (2017). Politisk dagsorden og sakseierskap ved stortingsvalget 2017. 

Hentet fra https://www.sv.uio.no/isv/forskning/prosjekter/valgforskning/aktuelle-

saker/politisk-dagsorden-og-best-politikk-ssb.pdf 

 

Berry, J. (2002). Validity and Reliability Issues In Elite Interviewing. PS: Political Science & 

Politics, 35(4), 679-682. doi: https://doi-org.ezproxy.uio.no/10.1017/S1049096502001166  

 

Blumler, J., & Esser, F. (2019). Mediatization as a combination of push and pull forces: 

Examples during the 2015 UK general election campaign. Journalism, 20(7), 855-872. 

 

Bode, L., & Dalrymple, K. (2016). Politics in 140 Characters or Less: Campaign 

Communication, Network Interaction, and Political Participation on Twitter. Journal of 

Political Marketing, 15(4), 311-332. 

 

Bratberg, Ø. (2017). Tekstanalyse for samfunnsvitere. (2. utg.). Oslo: Cappelen Damm. 

 

Brinkmann, S. (2013). Qualitative interviewing (Understanding qualitative research). Oxford: 

Oxford University Press. 

 

Bryman, A. (2016). Social Research Methods (4. utg.). Oxford: Oxford University Press.  

 



 

 90  

Carlsen, H. Holm-Nilsen, S. Kalajdzic, P. Poppe, A.  Skei, L. & Thommesen, L. (2019, 1. 

september). Reagerer på Listhaugs siste Facebook-innlegg. Hentet fra 

https://www.nrk.no/norge/reagerer-pa-listhaugs-facebook-innlegg-1.14683196 

 

Deacon, D., & Stanyer, J. (2014). Mediatization: Key concept or conceptual 

bandwagon? 36(7), 1032-1044. 

 

Depaula, N., Dincelli, E., & Harrison, T. (2018). Toward a typology of government social 

media communication: Democratic goals, symbolic acts and self-presentation. Government 

Information Quarterly, 35(1), 98-108. 

 

Elnan, T.S. (2015, 25. juni). 24 tweets som viser hvordan Twitter kuppet #minregjering. 

Aftenposten. Hentet fra https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/bq5l/24-tweets-som-

viser-hvordan-twitter-kuppet-minregjering 

 

Enli, G. (2015). Politisk logikk eller medielogikk? - Norske partilederes strategier, 

imagebygging og autentisitet i sosiale medier. Norsk Medietidsskrift, (03), 1-19. 

 

Figenschou, T., Karlsen, R., Kolltveit, K., & Schillemans, T. (2019). Mounting media 

pressure: Push and pull forces influencing agendas, resource allocation and decision-making 

in public bureaucracies. European Journal of Communication, 34(4), 377- 

394. https://doi.org/10.1177/0267323119861513 

 

Figenschou, T., Karlsen, R., Kolltveit, K., & Thorbjørnsrud, K. (2017). Serving the Media 

Ministers: A Mixed Methods Study on the Personalization of Ministerial 

Communication. The International Journal of Press/Politics, 22(4), 411-430. 

 

Figenschou, T. (2019). Social bureaucracy? The integration of social media into government 

communication. Communications, 0(0), Communications, 11/22/2019, Vol.0(0). 

 

Flick, U. (2014). Mapping the field. In Flick, U. The SAGE handbook of qualitative data 

analysis (pp. 3-18). London: SAGE Publications Ltd. https://dx-doi-

org.ezproxy.uio.no/10.4135/9781446282243.n1 

 



 

 91  

Gentikow, B. (2005). Hvordan utforsker man medieerfaringer? Kvalitativ metode. 

Kristiansand: IJ-forlaget. 

 

Given, L. M. (2008). The SAGE encyclopedia of qualitative research methods (Vols. 1-0). 

Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc. doi: 

https://dx.doi.org/10.4135/9781412963909.n420  

 

Grut, S. (2018, 6. november). Nå kan du søke i norske politikeres innlegg på sosiale medier. 

Hentet fra https://nrkbeta.no/2018/11/06/na-kan-du-soke-i-norske-politikeres-innlegg-pa-

sosiale-medier/ 

 

Hellevik, O. (2011). Forskningsmetode i sosiologi og statsvitenskap (7.utg). Oslo: 

Universitetsforlaget 

 

Holmefjord, H. (2019, 9. juli). Ipsos SoMe-tracker Q2'19. Hentet fra 

https://www.ipsos.com/nb-no/ipsos-some-tracker-q219 

 

Ihlen, Ø., Skogerbø, E., & Allern, S. (2015). På jakt etter norsk politisk kommunikasjon - 

Kommentarartikkel. Norsk Medietidsskrift, (03), 1-13. 

 

Jupp, V. (2006). The SAGE dictionary of social research methods (Vols. 1-0). London, : 

SAGE Publications, Ltd doi: https://dx.doi.org/10.4135/9780857020116.n60  

 

Kalsnes, B. & Larsson, A. (2015). Med makt til å like? Sosiale medier og politisk 

kommunikasjon. I S. Allern, Ø. Ihlen & E. Skogerbø (Red.), Makt, medier og politikk: Norsk 

politisk kommunikasjon (s. 219 – 231). Oslo: Universitetsforlaget 

 

Kalsnes, B. (2016). The Social Media Paradox Explained: Comparing Political Parties’ 

Facebook Strategy Versus Practice. Social Media Society, 2(2), Social Media Society, 19 

April 2016, Vol.2(2). 

 

Klinger, U. (2013). MASTERING THE ART OF SOCIAL MEDIA: Swiss parties, the 2011 

national election and digital challenges. Information, Communication & Society: Social 

Media and Election Campaigns - Key Tendencies and Ways Forward, 16(5), 717-736. 



 

 92  

 

Larsen, M.H. (2019, 2. september). Statsministeren om omdiskuterte Frp-utspill: - det er ikke 

regjeringens politikk. Hentet fra 

https://www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/statsministeren-om-omdiskuterte-frp-utspill-

det-er-ikke-regjeringens-politikk-1.1578063 

 

Lilleker, D., & Vedel, T. (2013). The Internet in Campaigns and Elections. The Oxford 

Handbook of Internet Studies, The Oxford Handbook of Internet Studies. 

 

Mcgregor, S. (2018). Personalization, social media, and voting: Effects of candidate self-

personalization on vote intention. New Media & Society, 20(3), 1139-1160. 

 

Mchugh, M. (2012). Interrater reliability: The kappa statistic. Biochemia Medica, 276-282. 

 

McNair, B. (2018). An Introduction to Political Communication. London: Routledge. https://doi-

org.ezproxy.uio.no/10.4324/9781315750293 

 

Pilkington, E. & Michel, A. (2012, 17. februar). Obama, Facebook and the power of 

friendship: the 2012 data election. Hentet fra 

https://www.theguardian.com/world/2012/feb/17/obama-digital-data-machine-facebook-

election 

 

Regjeringen. (2019, 6. desember). Hva er statsforvaltningen? Hentet fra 

https://www.regjeringen.no/no/tema/statlig-forvaltning/forvaltningsutvikling/hva-er-

statsforvaltningen/id2397949/  

  

Ryghaug, M. (2002). Å bringe tekster i tale - mulige metodiske innfallsvinkler til tekstanalyse 

i statsvitenskap. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, 18(4), 303-327. 

 

Skovsgaard, M. & Van Dalen, A. (2013). DODGING THE GATEKEEPERS? Social media in 

the campaign mix during the 2011 Danish elections. Information, Communication & Society, 

16(5), 737-756. https://doi.org/10.1080/1369118X.2013.783876  

 



 

 93  

Strömbäck, J., & Esser, F. (2014). Introduction: Making sense of the mediatization of 

politics. Journalism Practice: Mediatization of Politics: Facets of Media Logic, 8(3), 245-

257. 

 

Strömbäck, J. (2008a). Four Phases of Mediatization: An Analysis of the Mediatization of 

Politics. The International Journal of Press/Politics, 13(3), 228-246. 

 

Strömbäck, J. (2008b). Medialisering och makt: En analys av mediernas politiska 

påverkan. Statsvetenskaplig Tidskrift, 110(4), 385-405. 

 

Van Dijck, J.& Poell, T. (2013). Understanding Social Media Logic. Media and 

Communication, 1(1), 2-14 

 

Wilson, C. (2014). Semi-structured interviews. I Interviews Techniques for UX Practioners. 

https://doi.org/10.1016/B978-0-12-410393-1.00002-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 94  

Vedlegg 

1. Informanter 

1. Politisk rådgiver ansatt hos en minister 

2. Politisk rådgiver som tidligere har vært ansatt hos en minister 

3. Kommunikasjonsrådgiver i stortingssekretariat  

 

2. Utvalg innholdsanalyse 

Monica Mæland: Kommunal-og samferdselsminister 

Iselin Nybø: Forsknings- og høyere utdanningsminister 

Dag Inge Ulstein: Utviklingsminister 

Sylvi Listhaug: Eldre- og folkehelseminister 

Bent Høie: Helse- og omsorgsminister 

Ola Elvestuen: Klima- og miljøminister 

Olaug Bollestad: Mat-og landbruksminister 

Jon Georg Dale: Samferdselsminister 

 

3. Tabeller 

 

Tabell 5: Viktige saker ved Stortingsvalget i 2017 blant ulike partiers velgere. Prosentandel 

som nevner saken som viktig.  
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Tabell 6: Sakseierskap på ni saksområder i 2013 og 2017. Prosent som mener at partiet har 

best politikk (sakseierskap). 
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4. Kodebok 

 

Funksjon Kategorisering 

 

Informere 

Kringkaste eget budskap 

Komme med et generelt budskap 

Gi opplysninger 

Spre informasjon 

Opplyse 

 

 

Markedsføre 

Fronte parti, regjering eller departement på en positiv måte 

Spre negativt innhold om meningsmotstander eller 

konkurrent 

Bygge image 

 

 

Kommunisere 

Oppfordre til diskusjon 

Stille direkte spørsmål til brukere (inkluderer ikke tagging 

av andre, «kjenner du noen som blir glad for dette?» og 

lignende) 

 

 

Mobilisere 

Direkte oppfordring til mottakere til å gjøre noe 

Spre kampanje, for eksempel i form av emneknagg 

(#minregjering) 

Oppfordre til å tagge andre, og like og dele innlegg 

Stille oppfordrende spørsmål, for eksempel «har du husket 

å bruke stemmeretten din?» 

 

Sette 

agendaen 

Direkte forsøk på å påvirke medienes dagsorden 

Komme mediene i forkjøpet 

Utfordre medienes definisjonsmakt 

 

 

 

 



 

 97  

 

 

 

Rolle Verbal og visuell kategorisering 

 

 

Partipolitiker 

Verbalt: 

Nevner eget parti. 

Nevner andre partier eller meningsmotstandere som en motsetning til eget 

parti. 

Henvise til partiets hjemmeside. 

Skriver om saker som er innenfor partiets sakseierskap. 

Visuelt: 

Partiets logo på bilde, video eller link. 

Bilde av eller med partileder. 

Link til eget partis hjemmeside. 

 

Leder av 

departement 

Verbalt: 

Nevner departementet 

Skriver om innhold som tydelig tilhører sitt departement 

Henviser til departementets hjemmeside 

Visuelt: 

Riksløven i kombinasjon med område som tilhører departementet 

Tittel på departement på bilder eller i videoer 

 

Regjerings-

medlem  

Verbalt: 

Nevner regjeringen 

Nevner opposisjon i forbindelse med egen regjering, som for eksempel 

«de rødgrønne» 

Henvise til regjeringens hjemmeside 

Visuelt: 

Riksløven i kombinasjon med innhold som har med regjeringen å gjøre 

Bilde av dokumenter med regjeringens «logo» 

 

Personlig 

rolle 

 

 

Ikke-politisk innhold 

Fokus på ministeren som privatperson 

Fokus på ministerens personlighet 

Innhold fra familie, hjem og ministerens private sfære.  
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Kategorisering av ministerpostene, hentet fra Regjeringens hjemmeside 

 

Departement Beskrivelse av departementenes ansvarsområder 

Eldre-og 

folkehelseminister 

 

Eldre- og folkehelseministeren har ansvaret for politikken 

knyttet til kommunale pleie- og omsorgstjenester, 

folkehelseområdet som omfatter blant annet helsefremmende 

og forebyggende arbeid både innen fysisk og psykisk helse, 

sosial ulikhet i helse, ernæring og mattrygghet, alkohol-, 

narkotika- og tobakksforebygging og smittevern. 

Kommunal- og 

moderniseringsminister  

 

Kommunal- og moderniseringsministeren har ansvar for 

forvaltningspolitikk, kommuneøkonomi, lokalforvaltning og 

valggjennomføring, planlegging, bolig- og bygningspolitikk, 

kart- og geodatapolitikken, regional- og distriktspolitikk, 

politikken overfor samer og nasjonale minoriteter, statlig 

arbeidsgiverpolitikk, statlig bygg- og eiendomsforvaltning og 

kontakten med Kongehuset. 

Utviklingsminister 

 

Utviklingsministeren har ansvaret for det utviklingspolitiske 

arbeidet i alle regioner utenfor OSSE-området, Midtøsten, 

Nord-Afrika og Afghanistan. I tillegg har han ansvaret for 

utviklingssamarbeidet med FN-systemet, Verdensbanken, de 

regionale utviklingsbankene og øvrige globale fond og 

programmer. Han har videre ansvaret for Norad, Norsk senter 

for utvekslingssamarbeid (Norec) og Norfund. 

Forsknings- og høyere 

utdanningsminister 

 

Forsknings- og høyere utdanningsminister har ansvar for å 

gjennomføre regjeringens politikk knyttet til forskning og 

høyere utdanning. 

 

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehager, 

grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, 

fagskoleutdanning, høyere utdanning, voksnes læring og 

kompetansepolitikk. 

Helse- og 

omsorgsminister 

Helse- og omsorgsministeren har ansvar for politikken knyttet 

til sykehus, legemiddelområdet, kommunale helse- og 
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 omsorgstjenester, rus og psykisk helsevern, og 

folkehelsepolitikken. 

Klima- og miljøminister 

 

Departementet skal utvikle og gjennomføre egne tiltak og være 

pådriver overfor ulike sektormyndigheter. Departementet har 

ansvar for å samordne regjeringens klima-og miljøpolitiske mål 

og sørge for resultatoppfølging av klima- og miljøpolitikken. 

Internasjonalt klima- og miljøsamarbeid er en forutsetning for å 

kunne møte de regionale og globale miljøutfordringene.  

Landbruks- og 

matminister 

 

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovedansvaret for 

mat- og landbrukspolitikken. Det omfatter arealforvaltning, 

jord- og skogbruk, husdyrhold, reindrift og utvikling av nye 

næringer med utgangspunkt i landbruket.  

 

Landbrukspolitikken omfattar arealforvalting, jord- og 

skogbruk, husdyrhald, reindrift og utvikling av nye næringar 

med utgangspunkt i landbruket. Landbrukspolitikken skal sikre 

ressursgrunnlaget for landbruksproduksjon, utvikle 

kunnskapsgrunnlaget og medverke til verdiskaping og 

sysselsetting i heile landet med utgangspunkt i landbruket og 

landbruksbaserte produkt. Sentrale rammevilkår for mat- og 

landbrukspolitikken er den generelle økonomiske politikken, 

marknaden og handelspolitikken som følgje av WTO-avtalen 

og EØS-avtalen, og Stortinget si behandling av proposisjonar 

og meldingar til Stortinget.  

Samferdselsminister 

 

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for 

rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, vei- og 

jernbanesektoren, for riksveiferjene, kystforvaltningen og 

havne- og sjøtransportpolitikken.  

 
Samferdselsdepartementet har overordnet ansvar for: Post, 

luftfart, riksveier, jernbane, riksveiferjer, kystforvaltning, 

havne- og sjøtransportpolitikk. Kjerneoppgavene til 

Samferdselsdepartementet er langtidsplanlegging, utredning, 
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analyse, lover, forskrifter, konsesjoner og budsjettarbeid på 

disse områdene.  

 

Partienes sakseierskap 

 

Høyre Skole, utdanning, skatter og avgifter 

FrP Innvandring  

Venstre Skole, utdanning, miljø og klima 

KrF Barn og familie 

 

5. Spørreskjema 

 

1. Hva tenker du er det viktigste mediet for publisitet og kontakt? Sosiale medier, eller andre 

kanaler i større grad? (Eks. etablerte/tradisjonelle medier, kronikkskriving o.l.). 

 

2. Hvordan er denne fordelingen? Brukes det store ressurser og mye tid på arbeid med sosiale 

medier fremfor andre kanaler? Blir sosiale medier prioritert i stor grad? 

 

3. Har du inntrykk av at sosiale medier har overtatt for andre kanaler? 

Tenker du at Facebook skiller seg fra andre sosiale medier? Med tanke på interaksjon osv. 

 

4. Hva tror du er motivasjonen bak å bruke Facebook fremfor andre sosiale medier? 

 

5. Hvordan er arbeidsdelingen mellom minister og politisk rådgiver når det kommer til sosiale 

medier? 

 

6. Gjennomgår ministeren det som publiseres? Publiserer ministeren innhold uten at politisk 

rådgiver gjennomgår det? Eller må dette avklares med rådgiver først? 

 

7. Hvordan er arbeidsdelingen mellom den politiske ledelsen og departementet? Er det sånn at 

de politiske rådgiverne bistår ministrene, og kommunikasjonsrådgivere har ansvar for 

departementets kommunikasjon på sosiale medier? Finnes det et samarbeid der, eller er det i 

større grad fordelte arbeidsoppgaver? 
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8. Hva tenker du man først og fremst vil oppnå med å bruke sosiale medier? Spre 

informasjon? Sette seg selv i et godt lys? Kommunisere med kjernevelgere? Og hva tenker du 

kan være motivasjonen bak dette? 

 

9. Hvilke grupper tenker du det er viktig å nå ut til via sosiale medier? Hva kan være 

motivasjonen bak dette? 

 

10. Mine foreløpige funn viser at ministrene først og fremst bruker Facebook til å spre 

informasjon og markedsføre seg selv. Hva tenker du kan være motivasjonen bak dette? 

 

11. Mine foreløpige funn viser at ministre først og fremst poster innhold som er knyttet til 

rollen som minister. Tror du det ligger en bevisst strategi bak dette? Hva tror du er 

motivasjonen bak å publisere mye om dette? 

 

12. Funnene mine viser også at de poster mye partipolitisk innhold. Tror du det ligger en 

bevisst strategi bak dette? Hva tror du er motivasjonen bak å publisere mye om dette? 

 

13. Min foreløpige innholdsanalyse finner at det postes minst om innhold knyttet til 

regjeringen og hva regjeringen har oppnådd. Hva tror du kan være grunnen til dette? 

 

14. Har du noe du vil legge til? Er det noe du ønsker å oppklare? 


