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Sammendrag 

Medialisering av byråkratiet er ikke et nytt fenomen. Der tidligere forskning har tatt 

utgangspunkt i tradisjonelle medier som TV, radio og aviser har de norske departementene 

fulgt samfunnets utvikling og utvidet sin informasjonsplattform til sosiale medier. For 

departementene burde mikrobloggen Twitter være en ypperlig plattform å drive 

informasjonsdeling der ministeren ofte får scenetid. Der statsråden naturlig har en plass i 

twittermeldinger vil det oppstå spenning om man opplever et personfokus, der flesteparten av 

meldingene burde handle om departementsspesifikk informasjon. Er dette noe departementene 

tar hensyn til? Hva slags innhold blir lagt ut på Twitter under valgperioder, hvor rollen til 

ministeren ikke bare er å være et ansikt utad for departementet, men også å være en politiker 

som ønsker gjenvalg gjennom partiet sitt. Og om man ser et personfokus, kan dette defineres 

som merkevarebygging eller brukes ministrene som middel for å dele informasjon?  

Oppgavens problemstilling lyder som følger: 

 Driver de mest fremtredende departementene image-bygging på sine twitterprofiler? 

Denne problemstillingen skal besvares gjennom tre forskningsspørsmål om hvorvidt, årsaker 

bak og hvordan departementene driver image-bygging. Spørsmålene som skal besvares er: 1) 

hvorvidt man kan observere et personfokus, 2) om det er en sammenheng mellom dette 

personfokuset og valgår før jeg 3) avslutningsvis ønsker å se nærmere på innholdet 

twittermeldingene som inkluderer ministrene.  

For å svare på forskningsspørsmålene er det utført tre analyser der triangulering av data har gitt 

flere perspektiver på om image-bygging kan gi en bred oversikt over twitterbruken til de fem 

mest fremtredende departementene. Det ble utført to analyser for kvantifisering av tekst (text 

mining), som grunnlag for en Poisson-regresjonsanalyse og en innholdsanalyse. Følgende 5 

departementer ble undersøkt: Utenriksdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, 

Kunnskapsdepartementet, Forsvarsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. 

For å kunne analysere studiens funn ble flere teoretiske perspektiver lagt til grunn. Ettersom 

oppgaven dreier seg rundt flere forskjellige begreper ble det tatt utgangspunkt i teori rettet mot 

Twitter og sosiale medier som tar for seg selv-reklamering og plattform. Følgende teori tar for 

seg forvaltningsrollen (Jacobsen, 2008), personifisering (Figenschou, Karlsen, Kolltveit & 

Thorbjørnsrud, 2017; Van Aelst et al., 2012) og branding (Depaula, Dincelli & Harrison, 2018; 

Scammell, 2015) for å kunne utforske når medier møter byråkratiet.  
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Analysen er som nevnt tredelt, og det er brukt metodetriangulering slik at problemstillingen 

ble belyst ut ifra ulike synsvinkler og dermed bidra til å utvikle en mer helhetlig forståelse av 

temaet. Funnene viser at man kan observere et personfokus på tvers av de fem departementene, 

der Kunnskapsdepartementet skiller seg ut fra de andre. Ved bruk av flere forskjellige metoder 

kan man observere at ministrene får mye sceneplass på departementenes twitterprofiler, der 

man skulle forvente at flertallet av meldingene skulle omhandle departementsspesifikk 

informasjon. Likevel er ikke dette en utelukkende negativ effekt fordi det er naturlig at 

ministrene er en del av twitterinnholdet. Men når man nærmere ser at personfokuserte tweets 

øker med 30% før valgdagen oppstår det en konflikt i forvaltingsrollen. Om man ser nærmere 

på innholdet i twittermeldingene kan man observere at departementene bruker ministrene til å 

fronte departementet og man ser en økning i bruken av å lenke til regjeringens hjemmesider i 

forhold til oppstilte bilder av hva ministeren jobber med. Om man samler metodene kan man 

få et større overblikk over departementenes twitterbruk og kan observere en form for image-

bygging på de mest fremtredende departementene i Norge.  
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1 Innledning 

Departementenes rolle som informasjonsgiver kommer i dag ofte på plattformer som er 

tilgjengelig for befolkningen. Ikke bare gjennom tradisjonelle medier som aviser, radio og TV, 

men gjennom egne plattformer på sosiale medier med profiler for hvert departement, etat og 

direktiv. Ministeren er leder for departementet og er medlem av regjeringskollegiet som tilsier 

at personen har todelt rolle som byråkrat og partipolitiker. Dette skaper spenning da 

ministerrollen tilsier at personen skal være lojal mot sittende regjering i tillegg til å være 

partipolitiker og lojal mot eget parti (Jacobsen, 2008). Dette vil si at ministeren må være en 

lojal departementssjef samtidig som personen har behov for å fronte seg selv og sitt parti når 

det er valg i Norge. Der Knut Dahl Jacobsen (2008) definerte og diskuterte konfliktlinjer i 

byråkratiet for 60 år siden, har det norske byråkratiet vært gjennom mange endringer. Man kan 

tydelig se hvordan statsapparatet justeres seg etter samfunnet som etter internetts 

allmenngjøring satte fart på hvordan man deltar i offentlige diskusjoner, deler informasjon og 

hvordan man tar til oss informasjon, noe som også har blitt observert i andre land (Leston-

Bandeira & Bender, 2013). Sosiale medier som Twitter har en todelt dimensjon som en god 

plattform for å gi informasjon enkelt til befolkningen, men er en plattform som fokuserer på 

selv-reklamering og markedsføring (Murthy, 2013). Der medialiseringen av politikken har hatt 

en rask utvikling, ser man skifter i media hvor fokuset havner på den individuelle politikeren 

heller enn partiet (Van Aelst et al., 2012), så har man også sett denne personifiseringstrend på 

ministre i det norske byråkratiet (Figenschou et al., 2017), så har ikke dette blitt koblet opp mot 

sosiale medier og manglene retningslinjer rundt bruk av sosiale medier for departementene. 

Digitaliseringsdirektoratet (Difi) har noen retningslinjer for embetsverket 

(Digitaliseringsdirektoratet, 2018) og hvor tjenestemennene må følge embetsverkets syv plikter 

utarbeidet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD, 2019). I disse 

retningslinjene er det klare regler for når eller hvor mye man burde fronte ministrene. Målet for 

dette prosjektet er å belyse om det skjer en imagebygging av norske ministre gjennom 

departementenes twitterkontoer ved å se på omfanget av hvor mange innlegg de omtaler deres 

respektive ministre.  

Jeg ønsker i denne oppgaven å gi en helhetlig oversikt over hvordan departementene bruker 

ministrene på sine twitterprofiler. For ordensskyld refereres til de fem departementene på 

Twitter som de mest fremtredende departementene, basert på antall følgere og tweets og som 

diskuteres nærmere under utvalg i kapittel 3. Disse er Utenriksdepartementet, Justis- og 

beredskapsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Forsvarsdepartementet og Helse- og 
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omsorgsdepartementet. Det har vært et mål å avgrense oppgaven til kun twitterbruken i 

departementene slik at problemstillingen kunne operasjonaliseres og besvares gjennom 

forskningsspørsmålene. 

Ved bruk av flere metoder og data som ikke er brukt tidligere for norske departementer ønsker 

jeg å utforske hvordan de fem mest fremtredende departementene bruker ministrene som midler 

for oppmerksomhet på sine twitterprofiler. I denne oppgaven har jeg samlet inn data selv hvor 

jeg har bygget opp og strukturert et unikt datasett for analysene som skal utføres i denne 

oppgaven. Dette innebærer om lag 10 000 observasjoner fra de fem mest fremtredende 

departementene ut ifra antall følgere og tweets, i tillegg til data fra en innholdsanalyse. 

Medielandskapet har bevegd seg fort og inkluderer mange plattformer utenfor tradisjonelle 

medier som avisnyheter, tv og radio, der man også forventer at offentlige instanser også deltar 

på sosiale medier. Ved å trekke personifiseringsteorien over på andre medieplattformer som 

Twitter oppstår det et spenningsforhold. Der den offentlige administrasjonens rolle mot folket 

er å informere åpnes det opp for gråsoner om hva slags innhold man ønsker å presentere på 

sosiale medier som ut ifra navnet handler om å knytte sosiale forhold.  

 

1.1 Bakgrunn 

Sosiale medier er i dag brukt daglig av de aller fleste i befolkningen og brukes flittig av 

offentlige instanser og i politikken. Det er spennende å se hva slags spilleregler byråkratiet må 

forholde seg til når de norske departementene og sosiale medier møtes. Hva skjer når det norske 

byråkratiene jobber gjennom sosiale medier? Departementenes rolle er i utgangspunktet å være 

en informasjonsgiver til folket der sosiale medier i utgangspunktet burde være en god plattform 

å dele informasjon direkte til folket der de oppholder seg (KMD, 2019). Men hva slags innhold 

kan man forvente å se blant departementene, når deres rolle som informasjonsgiver blir knyttet 

sammen med sosiale mediers natur som kan sees på en plattform hvor man sosialiserer over 

nettet via bilder, tekst og filmer. Departementenes kommunikasjonsoppgaver blir definert av 

Statens kommunikasjonspolitikk på denne måten (Regjeringen, 16. oktober 2009): 

 

Hovedoppgavene til departementene er ifølge Den statlige kommunikasjonsplakaten 2009 

å informere innbyggerne slik at de for korrekt og klar informasjon om sine rettigheter, 

plikter og muligheter, samtidig som de skal få et innsyn i statens virksomhet i tillegg til å 

inviteres til å delta (Regjeringen, 16. oktober 2009). 
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Videre har også Difi utarbeidet en veiledning, «Veiledning i sosiale medier for offentlig 

forvaltning», som gjelder for bruken av sosiale medier for offentlig forvaltning hvor de tar 

utgangspunkt i «Den statlige informasjonsplakaten», men legger til at det vil være noe forskjell 

når man bruker sosiale medier (Digitaliseringsdirektoratet, 2018). De har en egen side som har 

retningslinjer for innhold som fokuserer på bildebruk, historiefortelling, klart språk m.m. 

Videre trekker de inn at man kan være personlig, men trekker en skillelinje ved å ikke inkludere 

privat innhold. Likevel kan det være forskjell mellom hva som er retningslinjer, hva som blir 

praktisert i virkeligheten og på forskjellige plattformer. Det er derfor interessant å se hvordan 

det profesjonelle byråkratiet bruker sosiale medier og hva slags innhold som blir produsert. Nå 

som man står oppe i en pandemi kommer departementene tydelig frem i sosiale medier, hvor 

offentlig forvaltning har et mandat til å informere befolkningen på plattformer som er lett 

tilgjengelig for dem. Med live-sendinger på Facebook og hyppige twittermeldinger kan dette 

skape tillit blant befolkningen som videre kan etterleve offentlige beslutninger. Samtidig er 

departementet ledet av ministre som i utgangspunktet er partipolitikere som igjen har et behov 

for å fronte seg selv og sitt parti. Denne litt gråmelerte rollen skaper spenning i forholdet der 

ministeren skal fungere som en informasjonsdelene og lojal byråkrat og samtidig være en trofast 

partipolitiker. 

 

Hvorfor Twitter?  

I Norge har nesten 1,2 millioner mennesker en bruker på mikrobloggen Twitter (Ipsos, 2020). 

Det er en viktig forskjell mellom sosiale medier som sosiale nettverk, som f. eks Facebook hvor 

fokuset har vært vennskap og skape forbindelser med andre mennesker. I følge Murthy (2013) 

havner Twitter i landskapet av mikroblogger med flere av egenskapene til sosiale medium. Til 

forskjell fra Facebook har man ikke venner på Twitter, men man følger andre brukere og har 

andre brukere som følger deg. Videre trekker Enjolras (2013) frem at Twitter fremstår mer som 

et nyhetsmedium hvor man oppdaterer seg og sprer nyheter og informasjon hvor man på 

Facebook ønsker å opprettholde sosiale bånd ved å holde kontakt med andre og f. eks gratulere 

hverandre med dagen.  
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På Twitter, kjent for sin blå logo med en hvit fugl, twitrer (kvitrer) man korte tekst meldinger 

med en bokstavgrense på 140 hvor man kan inkludere bilder, GIFs 

(graphics interchange format), lenker, videoer (Murthy, 2013). 

Disse korte meldingene er med på å gi media sin mest 

fremtredende karakter som er sanntidskommentarer eller 

meldinger som kommer kjapt og direkte. Dette skjer ofte ved 

nasjonal underholdning (#melodigrandprix og #nrkmgp), valg 

(#valg, #nrkvalg og #valg2019) eller ved katastrofer 

(#haitiearthquake og #utøya) hvor man lager egne emneknagger (hash-tags (#)) slik at man kan 

følge med på hendelsen direkte i tillegg til å bli inkludert i en større online diskusjon. En fordel 

med de kortfattede meldingene er at leseren ikke trenger å lese igjennom lange tekster for å 

forstå innholdet i meldingen. Man ser at kortfattede meldinger har blitt mer og mer brukt når 

det gjelder nyhetssaker og omfattende politiske hendelser som f. eks «FrP ut av regjering saken 

på 90 sek» (Slettholm, 2020), «Forklart: Tirsdag ble Trump stilt for riksrett. Her er det du 

trenger å vite» (Aftenposten, 2020) eller «Syv ting du må vite om det svenske valget» (Moe, 

2018).   

For selv om det er 3,4 millioner nordmenn som bruker Facebook så er det interessant å se på 

Twitter som en god informasjonskanal for departementene fordi Twitter som 

kommunikasjonsmiddel er en enveiskanal, noe som kan være mer gunstig for den offentlige 

administrasjonen. I tillegg til den begrensende tilgangen man har på facebookdata er disse 

karakteristikkene bakgrunnen for at jeg har valgt å se på twitterdata. Det er ofte meldinger som 

omhandler saker i sanntiden de er skrevet i og de er kortfattede som gjør at man kan ta for seg 

flere meldinger. En annen forskjell på facebook-innlegg og twittermeldinger er at sistnevnte 

ikke har den samme vennskapsrammen rundt seg. Med dette mener jeg at målet med et 

facebook-innlegg står som individuelle innlegg på jakt etter likes og kommentarer til en sak, 

mens på den andre siden fungerer twittermeldinger som hendelsesdrivende meldinger som 

følger politiske trender og temaer. Nå skal det sies at det forekommer twittermeldinger uten 

noen særlig mening eller innhold, men i denne sammenheng fokuserer jeg på departementenes 

twitterkontoer hvor slike ikke-meldinger være færre enn hos vanlige twitterbrukere.   
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1.2 Problemstilling 

Målet for dette prosjektet er å belyse hvorvidt det skjer en imagebygging av norske ministre 

gjennom departementenes twitterkontoer ved å se på omfanget av hvor mange innlegg de 

omtaler deres respektive minister ved bruk av tekstanalyse. Videre skal jeg bruke mine originale 

data får å se om man kan observere en trend der departementene brander ministrene sine på 

Twitter ved å se på noen årsaker til at denne image-byggingen skjer. For å belyse dette temaet 

ønsker jeg å rette blikket mot valgår for å se på under hvilke forutsetninger kan man observere 

en markedsføring av ministrene. Under valg er ikke ministrene kun er et ansikt utad fra 

departementet, men også en politiker som ønsker gjenvalg. Spørsmålet blir derfor om de bruker 

statsapparatet i sitt virke, nærmere bestemt: Blir Twitter en arena for mer personifisering og 

merkevarebygging under valgår? Avslutningsvis ønsker jeg å zoome inn på innholdet i 

departementenes twittermeldinger som inkluderer statsrådene ved å se på hvordan innholdet 

markedsfører ministrene og departementet. Man kan også ta utgangspunkt i at 

kommunikasjonsavdelingen har ansvar for de sosiale mediene og er forpliktet på samme måte 

som byråkrater, men er det slik at de glemmer seg og kjører for mye politikk på departementenes 

twitterprofiler?  

Ut ifra dette ønsker jeg å svare på problemstillingen: «Driver departementene image-bygging 

på sine twitterprofiler» gjennom disse tre forskningsspørsmålene: 

- Kan man observere et personfokus blant de norske departementene på Twitter?  

- Kan man observere en sammenheng mellom personfokuset og valgår? 

- Hvordan driver departementene merkevarebyggingen på plattformen når man ser på 

innhold i twittermeldingene? 

Dette er sentralt å se på fordi tanken bak en image-bygging eller merkevarebygging i sosiale 

medier gjennom departementenes kanaler skaper et spenningsforhold mellom den tradisjonelle 

oppfatningen om et informerende statsorgan og den reelle moderne tendensen ved å sette et 

ansikt på noen som ofte virker fjernt fra befolkningen. Derfor ønsker jeg å stille spørsmålene 

om hvorvidt, hvordan og hvorfor man driver med image-bygging på Twitter. Det er også disse 

tre forskningsspørsmålene om personfokus på twitterkontoer, årsaker til image-bygging og 

innholdet i twittermeldingene som strukturere oppgaven videre, gjennom metode og 

analysekapitlene.  

Dette innledningskapitlet har introdusert spenningsmomentet i oppgaven og bakgrunnen for å 

velge Twitter koblet sammen med departementenes rolle på sosiale medier. Oppgavens 



13 

 

avgrensinger er skissert samt at problemstilling og forskningsspørsmål er presentert. I den neste 

delen av oppgaven knyttes disse momentene sammen med relevant teori. 
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2 Teori 

2.1 Byråkratiets rolle  

Som nevnt i innledningsvis finnes det noen moderne retningslinjer der man prøver å etablere 

byråkratiets rolle på nettet. Videre er det relevant å trekke inn byråkratiets rolle i lys av Jacobsen 

(2008) krav om lojalitet, nøytralitet og faglig uavhengighet, der han legger vekt på den spesielle 

rollen ministeren innehar hvor en av konfliktlinjene består av at man skal være politisk lojal til 

sittende regjering samtidig som man skal opprettholde en partipolitisk nøytralitet. Man kan 

trekke dette videre ved at konflikten bak lojalitet og nøytralitet av tjenestemennene i 

departementene forventes å treffe alle ansatte, inkludert kommunikasjonsansatte som på mange 

måter faller mellom barken og veden, under politisk ledelse og over fagavdelingene (Karlsen, 

Kolltveit & Stoltenberg, 2018). Som det kommer frem i embetsverkets syv plikter fra 

Kommunal- moderniseringsdepartementet (KMD), skal embetsverket jobbe for ministeren som 

en departementssjef og ikke som politiker, hvor embetsverket ikke skal bidra til partipolitisk 

virksomhet eller fungere som arena for valgkamp (KMD, 2019). Ut ifra dette kan man etablere 

at rollen som minister og likeså som embetsmenn, innebærer en hårfin balanse mellom lojalitet 

og nøytralitet som i møte med sosiale medier kan bli utfordret. Der KMDs retningslinjer trekker 

frem nøytralitet legger de også ved balansegangen der embetsverket ikke skal dirkete delta i 

valgkamp og partiarbeid, men samtidig bistå ministeren i arbeid som kan være nært knyttet 

dette, som f. eks tilrettelegging av reiser av partipolitisk karakter (KMD, 2019). Med denne 

rolleforståelsen kan man nå bevege oss videre inn i teorien som omfavner møte mellom medier, 

politikk og offentlig administrasjon.  

 

2.2 Tidligere forskning på sosiale medier 

Sosiale medier eller social network sites er plattformer som er en del av hverdagen vår, og er 

også en del av den politiske sfæren (Depaula et al., 2018). Mange forskere trekker frem at 

sosiale medier er et nytt fenomen og at det interaktive internettet (web 2.0) som ble utviklet på 

2000-tallet, med plattformer som MySpace (2003), Facebook (2004), YouTube (2005), Twitter 

(2006), og senere Instagram (2010) og Snapchat (2011) satte i gang en økt hyppighet av 

spredning av informasjon og dannelsen av nettverk på tvers av husstander, land og verdensdeler 

(Enjolras, 2013). Videre trekker Leston-Bandeira og Bender (2013) frem at bruken av sosiale 

medier har økt kraftig ikke bare blant befolkningen, men også blant byråkrater og politikere, da 

sosiale medier også er gode plattformer for synlighet og åpenhet. Videre er det skrevet en 

mengde litteratur som knytter sosiale medier og statsvitenskapelige tema hvor Kalsnes og 
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Larsson (2015) i sitt bokkapittel (s. 222) i Makt, medier og politikk kommer med en 

smørbrødliste over tidligere forskning: makt (Hindman 2009, Norris 2000), politisk deltakelse 

(Chadwick 2013, Lilleker et al. 2011), mobilisering (Bennet og Segerberg 2012, Tufekci og 

Wilson 2012), offentlighet (Habermas 2002), nettverk (Benkler 2006, van Dijck og Poll 2013), 

innovasjon (Karlsen 2010) og overvåking (Morozov 2012). Videre trekker de også frem at 

tidligere forskning på sosiale medier handler om politisk kommunikasjon, ofte mellom 

politikere og befolkningen, eller mellom statlige organer og publikum. Dette er interessant, da 

sosiale medier har vært med på å skifte måten man kommuniserer og utveksler informasjon i 

samfunnet, og kanskje spesielt der byråkrati og befolkningen møtes (Enjolras, 2013). 

Man kan se at sosiale medier blir brukt i politikken, av politikere og politiske aktører, men man 

kan også se at mange statlige organer bruker plattformene i større og mindre grad. Fokuset i 

oppgaven vil være på hvordan departementene bruker ministrene på sine twitterprofiler og vil 

i dette avsnittet koble statsvitenskap og kommunikasjonskunnskap rundt sosiale medier, med 

fokus på departementenes twitterbruk. De norske departementene bruker både Twitter, 

Facebook og YouTube for å spre relevant informasjon, nyheter om forskning, tiltak og aktuell 

politikk, og oppgaven fokuserer kun på Twitter.  

 

Twitter 

I sin bok om Twitter samler Murthy (2013) teorier som knytter sammen plattformen og 

samfunnet. Han knytter sammen ny og eldre forskning som fokuserer på selvpromotering som 

et viktig aspekt for individer og organisasjoner på Twitter. Plattformen kan virke som en måte 

å kommunisere på med elementer for selv-reklamering, som også gjøres av private og statlige 

organisasjoner (Nitins og Burgess, referert i Murthy (2013, s. 294)). Han legger videre til at 

tweets kan være en måte for kommunikasjon som i seg selv inneholder metoder for å «promote 

the propagator of a tweet to a lager audience» (Murthy, 2013, s. 31). Dette kan være gjennom 

Twitter sine funksjoner som å inkludere populære emneknagger, antall retweets eller tagging 

av personprofiler, men også gjennom innholdet, noe som jeg ønsker å vise i denne oppgaven.  

Depaula et al. (2018). argumenterer også for innholdet i en melding på sosiale medier kan 

inneholde metoder for å promotere avsenderen, hvor de inkluderer dette som en kategori i deres 

typifisering av kommunikasjon fra statlige regionale organer på Facebook (Depaula et al., 

2018). Jeg bygger på deres rammeverk for å se om departementene driver med branding, som 

blir sett nærmere på senere. 
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De to mest brukte sosiale mediene i Norge er Twitter og Facebook (Enjolras, 2013) hvor Twitter 

ofte har blitt hyppigere brukt når det kommer til politisk kommunikasjon i sanntid ved f. eks. 

under kriser som 22. juli 2011 (NRK, 2016) eller naturkatastrofer som Haiti jordskjelvet i 2010 

(Whitcomb, 2010). Det finnes noe forskning om twitterbruk i Norge hvor man har fokus på 

valgkamp (Karlsen, Enjolras, Chadwick & Stromer-Galley, 2016; Larsson & Moe, 2014), 

partier og partiledere (Hallvard & Anders Olof, 2012; Kalnes, 2009; Karlsen, 2013), kriser 

(Grydeland, 2012). Ettersom tidligere norsk forskning har vært knyttet opp mot valg og med en 

kvantitativ retning ønsker jeg med denne oppgaven å bruke en blandet metode ved bruk av en 

kvantitativ analyse og kvalitativ innholdsanalyse.  

Videre har det også vært fokus på departementer og ministerens twitterbruk i andre land, som 

Storbritannia (Jackson & Lilleker, 2011) og USA (Golbeck, Grimes & Rogers, 2010). Dette 

fokuset på statsapparatet har beveget seg inn i begreper som personifisering, presidentialization, 

branding og merkevarebygging. Under vil jeg prøve å samle begrepene og skape en felles og 

passende definisjon for denne oppgaven.  

 

2.3 Forskning om personifisering og branding 

Tidligere forskning har kalt et fokus på ledere i politikken for personifisering når det kommer 

til politikere og partier (Kriesi, 2012; Mazzoleni & Schulz, 1999; Van Aelst et al., 2012), men 

det har også blitt knyttet til ministre og byråkratier de siste årene (Figenschou, Karlsen, 

Kolltveit & Schillemans, 2019; Figenschou et al., 2017). Videre har det også blitt skrevet 

forskning som ønsker å skape et rammeverk som fokuserer på medieinnholdet knyttet til statlige 

organer (Depaula et al., 2018). 

Innenfor begrepet personifisering er det skrevet en del som knyttes til politisk kommunikasjon 

og som har sprunget ut av medialiseringen av politikken (Mazzoleni & Schulz, 1999). 

Medialisering handler om at politiske aktører har adaptert medie-logikken som har sine egne 

regler om timing, språk og formater, og hvor media kan påvirke hvem (eller hva) som skal være 

med i overskriftene i noe Mazzoleni og Schulz (1999) kaller for medialisert deltakelse. Dette 

kan gå begge veier hvor politiske aktører også strategisk engasjerer seg i medienes agenda, som 

ofte kan forklares av push- og pull-krefter (Figenschou et al., 2019). Figenschou et al. (2019) 

referer pull-krefter som metoder moderne media bruker for å presse politiske aktører til å 

adaptere til media logikken, ofte fra eller via nyhetsmediene. Pull-krefter handler om hvordan 
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politiske aktører bevist bruker media-logikken aktivt eller passivt, ofte i deres favør 

(Figenschou et al., 2019).  

Man kan knytte medialisering som en prosess som i forskjellig grad har påvirket byråkratier til 

å unytte seg av medie-logikken, der det har blitt nødvendig for den offentlige administrasjonen 

å være oppdatert i den økende bruken av sosiale medier. I sin artikkel trekker Mazzoleni og 

Schulz frem at man kan se den kommersielle logikken som ofte er knyttet til nyhetsmediene 

hos politiske aktører, kanskje spesielt under valgkampanjer der man ser hvordan de adresserer 

offentligheten. Selv om forfatterne snakker om politikere eller partier, så kan man tenke seg at 

dette kan overføres til byråkratiet der man også kan se denne media-logikken blant 

departementene (Figenschou et al., 2019), men også på sosiale medier hvor nesten alle 

departementene har en Twitterprofil. Om dette har dukket opp på grunn av et indre eller ytre 

press skal ikke diskuteres i denne oppgaven, men man kan se fra Difis veiledning at 

departementene har fulgt trenden om en tilstedeværelse på sosiale medier. 

Van Aelst et al. (2012) definerer personifiserings som et skifte der fokuset ikke lenger ligger på 

partiene og organisasjonene, men på kandidatene og lederne. Det finnes mange vitenskapelige 

artikler som tar for seg fenomenet hvor Kriesi (2011) og Van Aelst m.fl. (2012) legger vekt på 

i sine artikler er at det ofte ikke er et felles sett med operasjonaliseringer, rammeverk eller 

konseptuell klarhet rundt fenomenet selv om man har observert fenomenet på tvers av vestlige 

land. Det har ofte gitt blandede resultater grunnet ulike politiske institusjonelle strukturer, har 

vokst frem på forskjellige tidspunkt, er målt på forskjellige perioder eller at man har ofte hatt 

et mål om å generalisere på tvers av land. Kriesi (2011) trekker også frem presidentialisering 

tesen som et søsterfenomen av personifisering med sitt opphav i USA som handler om å fronte 

politiske partier og presidentkandidater undervalgkamp, og skiller seg fra personifisering som 

handler mer om en personlig kapital i form av ferdigheter, holdninger osv. Likevel kan man se 

denne type personifisering i parlamentariske og semi-president systemer med et større fokus på 

politiske toppledere (Passarelli, 2015). Kriesi (2012) legger deretter til at selv om man kan 

observere dette i flere europeiske land, så kan han ikke finne en trend mot personifisering i sin 

undersøkelse under de nasjonale valgene i seks land, med utgangspunkt i aviser. Nå skal ikke 

denne oppgaven handle om politiske aktører under valg, men heller se på slags innhold som 

produseres under valgår og få en oversikt av aspektene rundt definisjonen personifisering. 

Likevel trekker også van a at selv om flere forskere peker mot en økning i fenomenet så viser 

empiriske funn i Europa blandede resultater. Der  Van Aelst et al. (2012) og Kriesi (2012) 

trekker frem mangel på empiriske bevis i Europa så har Figenschou et al. (2017) i Norge trukket 
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frem at det er et personfokus på de norske ministrene i media. Nå skal ikke denne oppgaven 

handle om politiske aktører under valg eller tradisjonelle medier, men heller se på slags innhold 

som produseres under valgår og få en oversikt av aspektene rundt definisjonen personifisering 

på Twitter. 

Fenomenet blir videre utvidet  av Van Aelst et al. (2012) i sin artikkel ved bruk av tidligere 

forskning som en prosess der de skaper en modell som deler personifisering inn i to dimensjoner 

(individuell og privat personifisering) med to sub-dimensjoner hver. Dette er med på å skape 

flere aspekter bak begrepet slik at man kan bruke begrepet med større presisjon i forskning. I 

denne oppgaven vil individuell personifisering være mer aktuelt i den kvantitative delen av 

analysen da dette fokuserer på den individuelle politikeren som den sentrale aktøren på den 

politiske arenaen, som inkluderer deres ideer, kapasiteter og politikk (Figenschou et al., 2019). 

Her endrer man blikket fra partiet til individuelle politikere eller fra regjeringen til individuelle 

regjeringsmedlemmer/parlamentsmedlemmer. Individuelle politikere havner i sentrum av 

mediedekningen, mens partier og statlige institusjoner er mindre relevant. Dette konkretiserer 

også hva jeg ønsker å se på i denne oppgaven der man kan se eller observere et større fokus på 

den individuelle ministeren i twittermeldinger fra departementene. Videre trekker forfatterne 

frem at dette ofte gjøres via en kvantitativ analyse hvor man undersøker personfokus-rate i 

datamateriale (Van Aelst et al., 2012). Det betyr likevel ikke at det ikke blir tatt opp andre 

politiske saker i mediene, i dette tilfelle twittermeldinger, eller at personifiseringen har tatt over 

profilene til departementene. Og forskning tyder på at nyhetssaker som inkluderer politikere 

oftere handler mer om saken, enn nyhetssaker som handler om partier (Van Aelst et al., 2012).   

Videre vil privat personifisering understreke det jeg ønsker å se på når jeg skal utføre den 

kvalitative delen av oppgaven da denne type handler om et skifte i media hvor politikeren ikke 

lenger er en offentlig rolle, men til en rolle som et privat individ, distinkt fra deres offentlige 

person. Denne formen er mer kompleks å definere, men har blitt definert som at mediafokuset 

handler om personlige karaktertrekk og privatlivet til den individuelle kandidaten/politikeren 

(Van Aelst et al., 2012). Videre mener jeg at det kan gi mer substansielle resultater å trekke 

dimensjonen inn under den kvalitative delen, selv om Van Aelst et. al. (2012) mener at dette 

skal kunne kodes, så ville krevd for mye tid, hjelp og ressurser i min oppgave da 

karaktertrekkene de lister opp i sin artikkel er omfattende. Forfatterne trekker også frem flere 

måter å forske på personifisering, som jeg vil ta i bruk i denne oppgaven og vil trekke frem i 

kapittel 3 under metode.  
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Når man skal definere branding på norsk kommer ofte synonymer opp som promotering, 

reklame, å drive markedsføring for noe eller det som er mer passende i denne oppgaven 

merkevarebygging. Scammell (2015) trekker frem at branding er et vidt begrep og er ofte 

knyttet til politisk merkevarebygging i samfunnsvitenskapen i forhold til valgkamp og partier. 

Videre trekker han frem at det finnes konsensus rundt tre branding-dimensjoner der et brand 

utruster (objektet, i dette tilfellet ministeren) med en symbolsk verdi, påvirker forbrukerens valg 

og er et resultat av leverandør-forbruker interaksjon (Scammell, 2015). Denne definisjonen 

legger jeg til grunn når jeg i denne oppgaven bruker branding eller merkevarebygging. Videre 

kan man diskutere om merkevarebygging kan bli lagt under personifisering eller kan stå som et 

eget produkt eller fenomen. Ut ifra Scammell (2015) sin definisjon om branding kan man se 

likheter knyttet til symbolsk verdi og diskusjonen rundt pull- og pullkrefter i forhold til 

påvirkning utenfra og innenfra. På den andre siden kan man se hva som skiller fenomenet 

personifisering fra branding ved at personifisering har vært en trend som har utviklet seg over 

tid og med et utgangspunkt i politikere, partier og valg. Branding er ofte organisatoriske mål 

sprunget ut fra den private sfæren og organisasjoners ønske om å skape en felles identitet eller 

brand og man kan se at myndigheter også utnytter de samme strategiene (Depaula et al., 2018). 

Likevel er de begge koblet sammen der man ønsker å finne et felles objekt eller person som 

knytter organisasjonen eller offentlige organer sammen. Branding kan være med på å bygge 

opp under personifisering der merkevarebygging knyttet opp mot politisk kommunikasjon også 

er med på å personifisere byråkratiet.  

 

2.4 Konseptualisering 

For å få en forståelse av hvordan departementene brander ministrene på Twitter ønsker jeg å 

skape et rammeverk jeg kan bruke slik at man bedre kan se hvordan departementene driver med 

merkevarebygging på Twitter. Jeg har tatt utgangspunkt i Depaula et al. (2018) artikkel: 

“Toward a typology of government social media communication: Democratic goals, symbolic 

acts and self-presentation”. I korthet tar denne artikkelen for seg å samle og typifisere statlig 

kommunikasjon gjennom sosiale medier. De ønsker å klassifisere facebookmeldinger ved bruk 

av 12 spesifiserte kategorier og diskuterer videre deres potensielle formålet bak disse måtene å 

kommunisere på. De ønsker å lage et rammeverk for forskjellige måter å drive politisk 

kommunikasjon via sosiale medier, hvor branding og markedsføring er en del av kategoriene.  
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2.4.1 Kategoriene 

De introduserer to forskjellige hovedkategorier, en som knyttes opp mot demokratiske mål som 

staten har og den som jeg skal bruke i denne oppgaven som handler om symbolsk og 

presentasjonsutveksling (Depaula et al., 2018). Under kategorien symbolsk og 

presentasjonsutveksling har de fire underkategorier som skal være selve rammeverket når jeg 

selv skal kategorisere departementenes tweets. Det skal legges til at flere aspekter rundt 

kategoriene glir litt over i hverandre, noe som forfatterne erkjenner. Ettersom deres 

underkategorier ikke skal brukes på regionale statsorganer så ønsker jeg å gjøre de noe klarere 

ved å legge til andre kilder, eller gå dypere i deres kilder for å få en bedre forståelse av hva de 

legger i sine kategorier når det skal overføres til de norske departementene. Likevel vil det være 

noen momenter som kommer til å overlappe hverandre.  

 

2.4.1.1 Fordelaktig presentasjon og politisk posisjonering 

Denne underkategorien handler om å skape et idealisert bilde av individer eller organisasjoner 

bak en profil, i dette tilfellet av ministre. Denne kategorien går ut på inntrykkspåvirkning hvor 

man har en intensjon for å påvirke publikums inntrykk og kategorien kobles opp mot strategisk 

kommunikasjon. Man ønsker å se på intensjonen bak det å skape et favorabelt inntrykk eller 

bilde, hvor forfatterne mener at sosiale medier er designet til å fremkalle eller forme andres 

attributter/egenskaper etter aktørens spilleregler (Depaula et al., 2018). Dette kan skapes 

gjennom verbal eller ikke-verbal kommunikasjon som skal være med på å skape et spesifikt 

bilde. Disse blir identifisert med fem attributter lagt frem av Jones og Pittman referert i Depaula 

et al. (2018) når man driver med strategisk 

selvpresentasjon. Tiltalene oppnås gjennom 

meldinger som skryter av eller snakker opp sine 

kvaliteter; kompetanse er oppnås gjennom 

selvpromotering; og kredibilitet oppnås gjennom 

eksemplifisering av spesifikke fakta. Disse 

attributtene streves etter i den forstand at aktøren 

ønsker å skape forskjellige inntrykk eller bilder for 

publikum slik at de liker personen eller tenker at personen er kompetent for forskjellige 

oppgaver eller uttalelser. Ut ifra dette lager forfatterne kategorien fordelaktig presentasjon 

Jones og Pittmans (1982) fem 

attributter: å være tiltalende, 

farlig/drive med risiko, ha kompetanse, 

kredibilitet og hjelpeløshet. 

Forfatterne forventer ikke at de 

kommer til å søke mot fare/risiko eller 

hjelpeløshet da disse ikke passer inn i 

statlig kommunikasjon til folket 

(Depaula et al., 2018, p. 100). 
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som søker attributtene tiltalende, kompetanse og kredibilitet. Denne type strategisk 

kommunikasjon handler i utgangspunktet ikke å skape et falskt bilde av ministeren eller usann 

kommunikasjon, men man kan i utgangspunktet unnlate eller legge vekt på en viss type innhold.  

Videre trekker forfatterne frem at det har blitt nokså allment å fremme politiske interesser på 

sosiale meder og trekker frem et eksempel fra USA og en fra EU, hvor flere av deres sosiale 

medier innlegg kun handler om å fremme interessene til institusjonen (Depaula et al., 2018). 

Dette kan man finne blant departementene i Norge som i tillegg til å legge ut informasjon, kan 

kommunisere regjeringens politikk innenfor departementenes ansvarsområder. Det vil jo være 

naturlig for departementene og legge ut saker knyttet opp mot statsrådene, hvor man noen 

ganger må uttrykke et politisk standpunkt eller identitet, da ofte i samsvar med den sittende 

regjering. Så for å skille dette fra underkategorien fordelaktig presentasjon, legger forfatterne 

til politisk posisjonering for å skape en nyanse og skille mellom denne type branding. Denne 

tar utgangspunkt i noe av det samme som forrige kategori, men handler om politikk hvor man 

støtter eller tar avstand fra politiske saker, kommer med uttalelser eller på andre måter uttrykker 

sin (eller sittende regjerings) politiske mening. 

 

2.4.1.2 Symbolske handlinger og signaler 

Depaula et al. (2018) legger vekt på at tegn, symboler, ord og andre uttrykk for menneskelig 

språk har forskjellige nivåer for referanser knyttet til deres mening. Med dette mener forfatterne 

at det kan ligge mer i teksten enn selve denoteringen til meldingen, hvor menneskelig 

kommunikasjon inneholder “metainformasjon” som kan klargjøre intensjonen og funksjonen 

relatert til en enkel denotativ verdi i en melding (Depaula et al., 2018). Dette kan for eksempel 

være sarkasme, hvor tonen i meldingen kan bety noe annet enn selve betegnelsen i teksten. I 

tillegg kan meldinger og symboler i seg selv bli brukt for en form for social grooming for å 

skape et forhold til hverandre, hvor man i tillegg til å komme med informasjon viser en form 

for høflighet/hverdagslighet som kan skape et slags bånd til hverandre i et sosialt 

hierarki.  Forfatterne trekker videre frem at dette også kan bli sett på som signaler som individer 

og grupper sender til hverandre for vise sosiale kvaliteter (Depaula et al., 2018). Ofte kan denne 

type kommunikasjon i organisasjoner ta form som symbolske aktiviteter i form av logoer og 

andre visuelle bilder, ritualer, humor og annen organisasjonskultur. De mener at dette er en 

form for delt-mening som oppstår innad i den organisasjon hvor akkurat disse symbolske 
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kvalitetene er med på å opprettholde en organisasjonsidentitet, i tillegg til å lage meninger 

mellom aktørene og omgivelsene (Depaula et al., 2018).  

Og det er akkurat her man finner sosiale medier som gode plattformer for social grooming og 

symbolske kvaliteter. Depaula et al. (2018) argumenterer for at på disse plattformene skapes 

det profiler med sosiale ønskverdige kvaliteter, som signaliserer bestemte kvaliteter til 

publikum og deres forbindelser. Sosiale medier er plattformer for symbolske handlinger hvor 

man demonstrerer sympati eller enighet mot andre som deler de samme meningene, som f. eks 

å endre profilbilde med teksten je suis charlie (Mary Bowerman, 2015) eller som inkluderer 

regnbueflagg for å støtte homofiles rettigheter der man har egne siden hvor man kan bruke slike 

filter1. Dette har vist seg å være mer vanlig på Facebook, hvor man kan sette på et filter på sitt 

eget profilbilde, men det brukes på Twitter og (Griggs, 2019). Videre legger de vekt på at 

symboler ikke bare trenger å være verbale eller visuelt, men at den visuelle symbolikken er 

viktig når det gjelder identitet, politikk og spesielt i formaliteter til sosiale medier (Depaula et 

al., 2018). Sistnevnte er vel det vi kan forvente i de norske departementene hvor ministerposten 

ofte består av mange formelle settinger. Derfor er det viktig å legge vekt på det denotative 

verbale, visuelle og metakommunikasjonen i sammenheng. Under symbolikk kan dette handle 

om å legge vekt på småprating (small-talk), utvekslingen av kulturelle referanser og bruken av 

bilder som ikke bare er eksplisitt politisk eller politisk relatert. Denne kategorien og fordelaktig 

presentasjon kan gli noe over i hverandre da begge fokuserer på visuell symbolikk. I tillegg kan 

symbolske handlinger også kunne flyte over i politisk posisjonering da noen symboler kan ha 

en politisk mening.  

Forfatterne trekker videre inn Judith Donaths signal theory (2007), når man ønsker å oppnå 

egenskaper som pålitelighet så kan visse signaler øke noens troverdighet. Ved å sette seg (eller 

andre personer) inn i en kontekst, gjerne med de «riktige» menneskene, forsterker dette deres 

sosiale oppfatning. Dette bygger også på at brukeren bak profilen har et ønske om å bli fremstilt 

på en spesiell måte ovenfor et publikum, og der publikum ser på hvordan profilen presenterer 

seg for omgivelsene (Donath, 2007). Dette er noe som man kan ta utgangspunkt i også stemmer 

for de norske departementene som i utgangspunktet har en høy pålitelighet. Donath (2007) 

trekker også frem av sosiale medier kan være med på å forsterke dette ytterligere ved å skape 

et bilde av at personen (ministeren) menger seg eller jobber med andre prominente mennesker 

 
1 https://rainbowfilter.io/ 
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(Donath, 2007). Troverdighet er en egenskap som utelukkende ikke bare er for denne 

kategorien, men glir noe over i neste kategori som er: branding og markedsføring. 

 

2.4.1.3 Branding og markedsføring 

Den siste underkategorien som baserer seg på en klassisk definisjon av markedsføring der man 

ønsker å skape en utveksling mellom publikum og organisasjonens mål som tilfredsstiller 

begge. Forfatterne legger videre vekt på at implementeringen av dette ikke er alltid like enkelt 

(Depaula et al., 2018). Dette skjer ofte gjennom en kompleks prosess ved å skape en 

organisatorisk identitet og merke, sammen med bruken av overtalende retorisk taktikk som 

fokuserer på et salgsmål eller andre fordelaktige mål. Dette er et nokså markedsøkonomisksyn 

på markedsføring, men kan allikevel overføres 

til statlige organer som departementer på den 

måten at de har en felles identitet der de skaper 

politikk på vegne av sittende regjering. 

Forfatterne trekker frem at branding og 

markedsføring av statens organer har fått 

ufordelaktig rykte i USA og har vært knyttet 

opp mot ineffektivitet og propaganda, og har en 

generelt negativ oppfatning. Dette er noe forskjellig fra Norge hvor egne 

kommunikasjonsansatte for statlige instanser har blitt mer vanlig og er en voksende gruppe 

blant statlige organer (Karlsen et al., 2018). Sosiale medier er gode plattformer for 

markedsføring ikke bare for individer og organisasjoner, men hvor departementer og andre 

statlige organer kan brande og fremme deres saker og tjenester til følgerne sine. Dette kommer 

ofte frem som objektiv informasjon om tjenester, informasjon eller produkter som produseres 

av organet. Depaula et al. (2018) knytter det opp mot en slags reklamering av organet, og kan 

komme i form av reklameplakat eller film. Videre handler dette om å kontinuerlig eller 

konsekvent fremme tjenester og informasjon med en intensjon om at publikum skal tiltrekkes 

og ta opp deres informasjon.  

I Norge har man snakket om troverdighet i politisk markedsføring når det kommer til image-

bygging av politikere (Jenssen & Aalberg, 2007). Til dels kan dette sammenlignes noe i denne 

oppgaven. Om man ser bort ifra parti-politikken så trekker Jenssen og Aalberg frem at 

Skepsisen i USA kommer frem fra en lov i 

1913 som forbød føderale organer fra å 

ansette PR eksperter. PR-agenter som har 

ansvar for publisitet har fått rykte som spin-

doctors som kun ønsker å skape et falskt 

fordelaktig bilde (Depaula et al., 2018, p. 

101).  
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troverdighet ofte er knyttet til en person og image, men at dette ikke skal komme i veien for det 

politiske budskapet, noe som i dette tilfellet ville være regjeringens politikk. For å skille mellom 

troverdighet i symbolske sammenhenger, ønsker jeg å koble denne type troverdighet opp mot 

at departementet bruker ministerens troverdighet til å markedsføre selg selv, regjeringens 

politikk eller ministeren i seg selv. Denne kategorien glir også noe over i fordelaktig 

presentasjon da man må skille mellom bilder eller filmer som legger vekt på markedsføring 

eller trekker på ministerens karaktertrekk.  

 

Forventninger 

Ut ifra teorien over kan man antyde noen konkrete forventninger satt opp mot 

forskningsspørsmålene i kapittel 1.2. Om hvorvidt departementene har et personfokus på sine 

twitterprofiler kan man ta utgangspunkt i Van Aelst et. al. (2012) sin teori om individuell 

personifiseringen forvente at de norske ministrene får mest scenetid på departementenes 

Twitterkontoer, mens på den andre siden vil man også forvente at blir plattformen brukt som 

en informasjonsplass for publikum satt i lys av embetsverkets plikt til faglighet (KMD, 2019). 

Forskningsspørsmålet blir da hvorvidt og i hvilken grad departementenes twittermeldinger 

inneholder ministerens navn, brukernavn eller tittel som viser ministerens synlighet (Van Aelst 

et al., 2012). Videre vil man ut ifra ministerollens karakter forvente å se mer til individuell 

personifisering, enn privat personifisering.  

Fra Depaulas et al. rammeverk med utvalgte kategorier og piloten kan man forvente at 

departementet bruker ministeren som leder for organet flittig til å reklamere og spiller på 

ministerens attributter. Forskningsspørsmålet om innhold handler om hvordan departementene 

brander ministrene når man ser på innholdet i twittermeldingene. Videre burde man observere 

noe forskjell mellom departementene når det gjelder kategorier hvor man f. eks kan ta 

utgangspunkt i at Forsvarsdepartementet fokuserer mye på symbolikk, mens man generelt blant 

departementene burde forvente at fordelaktig presentasjon bør være en større kategori da det 

går mer i ministerens oppgave å være en frontfigur for departementet. I tillegg burde man 

forvente noen forskjeller i innhold på forskjellige år, spesielt når det er valgår da ministrene kan 

tjene politisk på dette, selv om det bryter med embetsverkets nøytralitet (KMD, 2019).  

I utgangspunktet er Twitter ifølge Murthy (2013) en god plattform for selv-reklamering og 

koblet sammen med en organisasjons ønske om å skape et felles brand (Scammell, 2015) kan 
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et fokus på ministerbruk være en god mediestrategi. Videre vil man ut ifra KMDs retningslinjer 

og plikter for embetsverket (KMD, 2019) forvente at departementene ikke driver en form for 

valgkamp i form av personfokus på deres twitterprofiler, selv om Figenschou et al. (2017) 

artikkel kan tyde på det motsatte.  

Dette kapitlet har tatt for seg teori som etablerer embetsverkets rolle og hvilke konflikter som 

kan oppstå innad i departementet. Forskning og teorier rundt sosiale medier og Twitter har vist 

hva som har blitt forsket på og sin fremtreden i politikken og byråkratiet. Videre har 

personifiseringsteorien blitt trukket inn, diskutert og knyttet sammen med teori rundt branding 

og markedsføring. I neste kapittel skal vi se på hvordan disse skal implementeres i et kombinert 

design ved bruk av kvantitative og kvalitative metoder.   
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3 Metode  

3.1 Kombinert design 

I denne oppgaven skal jeg bruke et eksplorativt sekvensdesign hvor jeg først gjør en innsamling 

av kvantitative data for så en innsamling av kvalitative data, med hovedfokus på den 

kvantitative metoden, slik at man forklare eller utdype funnene i denne oppgaven (Bryman, 

2016). Denne type design med en triangulering av data gjør at man kan få en bredere forståelse 

rundt image-bygging, enn kun en kvantitativ analyse kan gi, og i dette tilfellet vil en 

innholdsanalyse, i tillegg til en kvantifisering av data og regresjonsanalyse, gi en utvidet eller 

utdypet forståelse av departementenes twitterbruk. Allikevel er det viktig å skape en 

systematisk forklaring for begge metodene slik at man ikke skaper en kumulative mangler i 

forskningsdesignet (Bryman, 2016). Styrker, svakheter og generalisering ved metoden og 

datamateriale vil diskuteres på slutten av dette kapitlet. 

 

Utvalg av departementer 

Før jeg kommer inn på analysen ønsker jeg å trekke frem utvalget av departementer. Jeg valgte 

de departementene som hadde flest følgere og som kvitrer jevnlig da det er ganske stor forskjell 

på hvor mye og ofte departementene kvitret i tillegg til hvor mange følgere departementene har. 

Mange departementer har ikke kvitret på mange år, har få følgere og innholdet i meldingene er 

bare det samme, f.eks. jobbsøknader. Jeg valgt de fem mest fremtredende departementene på 

Twitter fordi det ikke vil være hensiktsmessig å inkludere profiler som ikke er aktive, med 

mindre jeg kun skulle isolert sett på tweets fra 2010. Når man har et slikt utvalg er det viktig å 

ta opp diskusjonen om utvalget er representativt da ujevnheter kan svekke dette (Hellevik, 

1991). Ved å velge departementene på et tallmessig forhold øker effektiviteten, da inkludering 

av alle departementene ville ført til høye kostnader i forhold til tidsplanen og spesielt med tanke 

på den kvalitative analysen som ikke kan gjøres maskinelt. I tillegg øker det også sikkerheten 

da enhetene er ordnet i strata ut ifra deres egenskaper, i dette tilfelle følgere og antall tweets 

som fører til et lite, men proporsjonalt stratifisert utvalg som kan gi et bilde av personfokus 

bland departementene. En fordel med sannsynlighetsutvelging er at avvikene som forkommer 

ofte er et resultat av tilfeldige variasjoner enn systematiske eller tilfeldige feil man kan få ved 

eks. skjønnsmessig utvelging.  

I Norge er det noen departementer som mer enn andre uttrykker sine politiske mening, og når 

det gjelder politisk posisjonering, har man for eksempel Statsministerens kontor, som er direkte 
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knyttet mot den sittende statsministeren og har som oppgave å bistå statsministeren i å lede og 

styre regjeringen og vil i utgangspunktet være nært knyttet opp mot parti-politikk. På grunnlag 

av dette vil jeg ikke ha med dette departementet, selv om det er bland de fremtredende 

departementene i antall følgere og tweets. Videre har Utenriksdepartementet to twitterkontoer, 

en på norsk og en på engelsk, der jeg har valgt å ekskludere den engelske da den vil gjøre 

utvalget skjevt og vanskeligere å kvantifisere teksten da man må ta høyde for to språk.  

 

Mengde tweets 

I den kvantitative delen brukte jeg 2000 tweets fra hvert departement fordelt over ti år (2010 til 

2020), hvor omlag 10 000 tweets vil kunne gi en god oversikt over individuell personifisering 

over tid (Van Aelst et al., 2012). Det ville ikke være gunstig å inkludere mer enn 2000 fra hvert 

departement da dette er den øverste grensen på publiserte tweets for mange av departementene. 

I tillegg startet de fleste departementene med Twitter i 2009, utenom Utenriksdepartementet 

som begynte sin i 2015, men hvor de likevel er det departementet som med flest 

twittermeldinger. Både vanlig twittermeldinger og retweets ble inkludert i oppgaven. 

 

Tabell 1: Topp fem fulgte departementer på Twitter i Norge per. 23.01.20 

Departement  Følgere  Kontonavn  Tweets  

Utenriksdepartementet  41,4 k  @Utenriksdept  8359  

Justis- og 

beredskapsdepartementet  

33,4 k  @Justisdep  2225  

Kunnskapsdepartementet  27,3 k   @Kunnskapsdep  2899  

Forsvarsdepartementet  20,9 k   @Forsvarsdep  2356  

Helse- og 

omsorgsdepartementet  

20,7 k  @helse_og_omsorg  2656  

  

For den kvalitative analysen observerte jeg at departementene har over hundre innlegg innenfor 

for de utvalgte årene (2017 og 2019) utenom Kunnskapsdepartementet (se figur 9 i kapittel 

3.2.2). Bryman (2016) trekker frem at dersom utvalget er nokså like trenger man ikke et like 
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stort utvalg og de fem departementene kan være ganske like på sosiale medier. På den andre 

siden vil det likevel være viktig å ha et større utvalg da twittermeldinger tenderer å være noe 

kortere da teksten ikke kan gå over 140 karakterer. Der forfatterne har analysert 2893 facebook-

innlegg har jeg ikke muligheten til dette, men vil argumentere for at 500 twittermeldinger (50 

per departement, for 2 år) kan være med på å belyse tema. Jeg valgte 50 tweets per år fordi 

Kunnskapsdepartementet ikke har så mange meldinger i 2019, med kun 29 tweets. Likevel er 

ikke utvalget representativt fordi det baserer seg på topp tweets for min twitterprofil, som ifølge 

Twitter er de mest populære basert på deling, nøkkelord og andre faktorer i plattformens 

algoritme (Twitter/Help-Center). Det betyr at det er jeg som mottaker får opp disse 

twittermeldingene basert på Twitters algoritme og mine preferanser. Selv om det ikke er et 

tilfeldig utvalg kan disse twittermeldingene si noe om hva mottakere eller potensielle velgere i 

min gruppe mottar fra Twitter. Departementene har ikke kontroll over denne algoritmen, der 

Twitter skal jobbe som et mellomledd hvor de ønsker å gi relevante twittermeldinger for 

velgeren og samtidig dele relevante meldinger fra departementet slik at det treffer riktig gruppe. 

I følge Enjolras (2013) er det flest unge voksne som bruker Twitter mest i Norge hvor personer 

over 45 år er fraværende. Nærmere bestemt er det mennesker i aldersgruppen 18-29 år som 

bruker Twitter mest i Norge (Sperstad, 2020), noe gjør at mine utvalgte tweets kan være nokså 

representativt for en gruppe velgere som bruker Twitter mest. 

 

Kvantifisering av tekst 

For å svare på mitt første forskningsspørsmål knyttet til individuell personifisering og hvorvidt 

departementene har et personfokus ønsker jeg å gjøre en kvantifisering av tekstmateriale, dvs. 

twittermeldingene. I følge Van Aelst et al. (2012) kan man utforske individuell personifisering 

ved å sammenligne personbenevnelser opp mot andre ord, som i denne oppgaven vil være 

ministerbenevnelser (navn, brukernavn og titler) opp mot andre ord som brukes i 

twittermeldingene. Kvantifisering av tekst kan gjøres maskinelt på flere måter og jeg vil i denne 

oppgaven bruke termfrekvens-invers dokumentfrekvens eller tf-idf (Silge & Robinson, 2017). 

For å se hvor betydelig et ord kan være er å se på termfrekvensen (tf) i kombinasjon med invers 

dokumentfrekvens (idf), hvor man legger mer vekt på mindre brukte ord, og mindre vekt på de 

mest brukte (Silge & Robinson, 2017). Ved å koble sammen disse metodene (tf-idf) kan man 

få frekvensen til ord justert for hvor lite det er brukt. Denne kombinerte metoden brukes ofte 

på en kolleksjon av dokumenter, noe som er ypperlig i denne sammenheng hvor datamaterialet 
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består av mange twittermeldinger på tvers av departementer. Dette gjøres ved å regne ut 

termfrekvensen og dokumentfrekvensen forså multiplisere resultatene gjennom pakken 

tidyverse, se formel under (Manning, Schütze & Raghavan, 2008): 

 

(𝑇𝐹 =  (
𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑚 𝑡 𝑎𝑝𝑝𝑒𝑎𝑟𝑠 𝑖𝑛 𝑎 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑠 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡
)) × (𝐼𝐷𝐹(𝑡) = log𝑒 (

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠

𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑡𝑒𝑟𝑚 𝑡
)) 

 

Silge og Robinson (2017) trekker frem at denne metoden ikke har et like solid teoretisk 

fundament, likevel kan det fremdeles være et effektivt verktøy når man ønsker å kvantifisere 

viktige ord på tvers av dokumentsamlinger, i tillegg til at det har vært et flittig brukt 

hjelpemiddel i datavitenskap. Det vil på den andre siden være opp til forskeren å tillegge en 

mening eller verdi i ordet, da programmet ikke har en definisjon på dette. Hovedfokuset med 

denne analysen er å finne de viktige ordene for hvert departement, som i denne delen av 

oppgaven vil det være ministernavn, -brukernavn eller -titler som viktige ord. Dette er en måte 

å måle tilstedeværelsen av individuell personifisering og som ifølge Van Aelst et al. (2012) har 

blitt brukt i tidligere forskning.  Jeg ønsker å se gjennom en kvantifisering av tekst der en 

tilstedeværelse av ministernavn, brukernavn og titler kan tyde på et ministerfokus blant 

departementene. Videre har mange innenfor statsvitenskapen brukt word scores når man bruker 

tekst som data, men vil ikke bli brukt i denne oppgaven da man baserer designet på frekvenser 

innad i en referanse tekst satt opp mot en virgin tekst og forutsetter at tekstene har en viss lengde 

noe mine twittermeldingene ikke har. 

Vider skal jeg bruke vektet log odds rate i pakken tidylo (Silge, 2019) som implementerer 

metoden Monroe, Colaresi, Quinn og Monroe (2008) kaller et Dirichlet prior som er basert på 

en enkel bayesiank modell ved å spesifisere et prior ved bruk av konjugeringen for multinomisk 

fordeling som er sannsynlighetsfordelingen til hvor mange ganger et utfall oppstår, som i dette 

tilfellet spesifikke ord. Denne pakken bruker distribusjonen av elementer på tvers av et 

dokumentsett for å lage et Dirichlet prior og kan kun ha korrekt distribusjon når parameterne er 

større enn null, noe man har i dette tilfellet ved bruk av tekst som kun har positive verdier 

(Monroe et al., 2008). Log odds rate er raten for oddsen for at utfall skjer eller ikke skjer, og 

brukes ofte i logistisk regresjon når man har binær avhengig variabel. Vektede log odds rate er 

noe forskjellige, da log odds rate alene ikke tar høyde for spredning da man ikke teller hvert 

element (ord) like mange ganger. Jeg inkluderer denne metoden fordi det er en måte å 
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identifisere viktige ord som skiller tweets fra hverandre og videre gir den meg verdier man kan 

tolke noe ut ifra, da jeg ønsker å sammenligne frekvenser på tvers departementene og år. Dette 

er fremdeles en ny metode så man må ta høyde for feil i pakken og det er har vært noe uenigheter 

bak metoden i pakken, men sammenlignet med log odds rater regnet ut hver for seg (finnes i 

kapittel 7. Vedlegg, figur 46, 47 og 48) kan man se likheter når man ønsker å se hvilke ord som 

har mest sannsynlighet for å komme fra de forskjellige departementene. Jeg vil likevel bruke 

pakken for å belyse personfokus bland departementene ytterligere ved å enkelt kunne 

sammenligne departementene og på tvers av år. 

 

Generaliserte lineære modeller 

For å svare på mitt andre forskningsspørsmål om det er en sammenheng mellom valgår og 

ministerfokus ønsker jeg å bruke en Poisson-regresjon for å se om man kan observere en trend 

eller personfokus blant de norske departementene. I sin artikkel om personifisering trekker også 

Van Aelst et al. (2012) frem at man kan sammenligne personbenevnelser opp mot antall artikler, 

som i denne oppgaven byttes ut med 

twittermeldinger. En Possion modell er 

en av flere generalisert lineære modeller 

(GLM) og er et sett med sannsynlighets 

metoder som sikter mot å forklare et 

lineært forhold mellom den uavhengige 

og avhengige variabelen med ett nummer 

eller en helverdi. I GLM modeller er det 

gjennomsnittet av den uavhengige 

variabelen som er transformert og disse 

modellene er ofte estimert ved bruk av 

maximum likelihood (ML) som er en av 

de mest vanlige metodene man bruker 

når man ønsker å estimere parametere i statistiske modeller (Ward & Ahlquist, 2018). Denne 

teknikken kalkulerer sannsynlighetsverdier for parameterne i modellen av en populasjon gitt i 

dataen man observerer. ML er en mer generell metode som kan brukes i mange forskjellige 

modeller. Diskusjonen rundt bruken av denne metoden istedenfor minste kvadraters metode 

eller ordinary least square (OLS) tas opp i slutten av dette kapitlet. Jeg bruker Poissonmodellen 

fordi den er laget for tellinger av hendelser i et gitt tidsrom. Den omkoder slik at den avhengig 

Ward og Ahlquist (2018) trekker frem at det 

finnes modeller med samme akronymet GLM 

der generalisert lineær modell (generalized 

linear model) ikke bør forvekslet med 1) 

generell lineær modell (general linear model) 

som er en generalisert matrise av standard OLS 

basert lineær regresjon til en situasjon av et 

utfall, 2) generell lineær metode (general linear 

methods) som er en samling av metoder for løse 

forskjellige ligninger og 3) generalisert minste 

kvadraters metode (generalized least squares) 

som brukes som en generalisering av minste 

kvadrert metode (ordanary least sqares) når 

residuaene er korrelerte (Ward & Ahlquist 

2018, s. 135).  
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variabel blir klokkeformet og uten satte grenser slik at man kan beregne sannsynligheter for 

ulike utfall. Poisson-fordelingen er resultatet av statistisk teori som forteller hva 

sannsynligheten er for ulike verdier. Det er på grunn av dette Poisson-regresjonen også kalles 

for log-lineær modell (Ward & Ahlquist, 2018). 

 

Opptellingsdata 

Jeg skal bruke opptellingsdata (count-data). Disse er vanlige i statsvitenskapelig forskning og 

kan være alt fra en opptelling av statskupp i et land eller område eller utnevning av rapportører 

i EU-parlamentet (Ward & Ahlquist, 2018). I dette tilfellet er jeg interessert i hvor mange 

ganger ministre blir nevnt i tweets på tvers av år og departementer. Figur 1 og 2 under 

understreker dette der man kan se to ting: at man ikke har en normalfordeling, noe som sier at 

OLS ikke vil fungere, og at departementer er en god kandidat for når man senere skal predikere 

antall ministerbenevnelser da gjennomsnittet ser ut til å variere mellom departementer.   

 

Figur 1: Varierende gjennomsnitt mellom departementene 

 

 

Man kan også se på den univariate fordelingen der gjennomsnittet (mean) er noe lavere enn 

variansen (var) som kan tyde på noe overspredning (Ward & Ahlquist, 2018), noe som vil bli 

tatt opp i senere i kapitlet under goodness of fit, men vil ikke være et problem.  
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Figur 2: Skjev fordeling av data 

 

Videre er den avhengige variabelen en opptelling innenfor et vindu, som i denne oppgaven er 

hver uke, hvor data består av ikke-negative heltall og skiller seg fra grupperte binære eller 

kategoriske data der opptellingsdata er diskrete og bundet nedenfra (linjen kan ikke krysse eller 

gå under null) (Ward & Ahlquist, 2018). Videre inneholder diskrete data verdier som er atskilt 

og forskjellige som kan 1) telles og 2) delt opp i mindre grupper. Det kan man gjøre her da hver 

opptelling er en unik ministerverdi og kan deles opp i mindre grupper som vil være 

departementer.  

Jeg vil bruke en opptellingsvariabel som avhengig variabel som koder Y = 1 når 

twittermeldingen nevner ministeren ved navn eller brukernavn og Y = 0 når den ikke gjør det 

og summert opp med antall nevninger av minister som gjør den kontinuerlig. Når man har en 

binære tilfelle/hendelse, som i denne oppgaven er Y = 1 (minister nevnt) og Y = 0 (minister 

ikke nevnt), men ikke noe informasjon på hendelses nivået kan man observere og telle tilfellene 

i en tidsperiode man er interessert i, som i denne oppgaven er eksponeringsvinduet. I denne 

oppgaven jeg har to eksponeringsvinduet med stortingsvalg i 2013 og 2017, hvor vinduet på en 

uke som teller opp alle hendelser; positive som negative. Poisson-regresjon er mer fleksibelt 

når man ikke har en normal distribusjon fordi man kan kun observere nummeret av tilfeller 

(benevnelser av ministre) som forekommer innenfor et observerbart vindu (uker).  

I eksponeringsvinduet (t, t + h = uke) hvor tilfellet vil skje mellom to tidsrom (t), regner man 

ut ankomstraten som er et logtransformert gjennomsnitt av tilfeller innenfor 

eksponeringsvinduet (λ = gjennomsnittlig antall av tilfeller i et eksponeringsvindu), hvor 
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sannsynligheten av et tilfelle skjer i tidsintervallet er hλ og om det ikke skjer 1- hλ (Ward & 

Ahlquist, 2018). Som fører til denne ligningen av modellestimater: 

 

E(𝑦𝑖) ≡ ℎλ𝑖 = ℎ × 𝑒𝑥𝑝(𝑎 + 𝛽 × 𝑥𝑖) 

 

Likevel vil jeg diskutere det åpne tidsparametret vårt (h) slik at man ikke over- eller 

underestimerer verdiene i modellen. Dette vil bli diskutert under utformingen av det 

kvantitative designet.  

 

 

Innholdsanalyse 

For å svare på mitt tredje forskningsspørsmål om hvordan departementene driver med 

merkevarebygging på sine twitterprofiler er målet med innholdsanalysen å gi et nøyaktig og 

saklig bilde av departementenes innhold på Twitter (Bratberg, 2017). En innholdsanalyse av 

twittermeldingene kan gi en deskriptiv statistikk som kan avsløre trekk i teksten, som i denne 

oppgaven vil være former for branding (Depaula et al., 2018). Ved å skape et detaljert teoretisk 

rammeverk med tydelige operasjonelle kategorier kan man få en oversikt over innholdet i 

departementenes twittermeldinger og om de driver med image-bygging. Ved å se hvordan 

departementene formulerer seg i forhold til sine ministre kan man med forhåndsdefinerte 

kategorier prøve å måle forekomsten av forskjellige typer å drive selv-promotering eller 

branding. Det er derfor viktig at operasjonaliseringen av kategoriene fungerer som variabler og 

hver twittermelding kan tolkes og kodes ut ifra disse (Bratberg, 2017). Dette gjøres ved å 

klargjøre og avgrense kodingsenhetene slik at de kan gi en god instruks om hva som skal måles 

og hvordan dette gjøres, slik at etterprøvbarhet er mulig. Ved å bruke et etablert rammeverk 

minsker man rommet for skjønn da man har et noe mer standardisert materiale. Rammeverket 

fra Depaula et al. (2018) der de bruker facebook-innlegg fra amerikanske lokale myndigheter 

kan si noe som universale utformingen og at det er overførbart til andre land og andre statlige 

aktører. Når man driver kategoriseringsarbeidet kan man stå ovenfor tolkningsvurderingen hvor 

konkrete kategorier er med på å etterprøve kategoriene med samme utfall. Det er derfor viktig 

med tydelige kategorier slik at man kan måle branding i teksten. Jeg ønsker med denne 
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innholdsanalysen å trekke noen slutninger rundt hvordan departementene driver image-bygging 

på sine Twitterkontoer.  

 

Bilder og tekst 

Bilder og filmer er flittig brukt i sosiale medier og gir korte tekster med informasjon liv og de 

kan gi et visuelt større bilde av ministerrollen man ellers ikke ser mye av arbeidsoppgavene. 

Det som er viktig å tenke på når man inkluderer bilder og filmsnutter er den sosiale konteksten 

de er i og om de kan gi informasjon om det man er på utkikk etter (Bryman, 2016). I denne 

sammenhengen vil bildene og filmene ofte være nært knyttet til teksten og viser ministrene i 

offentlige sammenkomster eller informasjons kampanjer hvor de bruker ministerens navn eller 

ansikt. Bildene og filmsnuttene i denne oppgaven er mer illustrative og ikke i sentrum for 

tolkningen og gir mening når de er tilknyttet teksten og gir en visuell illustrasjon av det viktige 

arbeidet ministrene driver med. Som man kan se senere kan bildene og filmene være måter å 

brande en minister ved bruk av deres person. Man må vurdere om bildet eller filmen sier noe 

om virkeligheten og ikke skjuler realiteten, noe man finner lite av på departementenes 

twitterkontoer da bildene er ofte tatt for å illustrere hva ministeren driver med i profesjonelle 

settinger og i kontekst av teksten i twittermeldingen. Nå skal det også legges til at det er 

twittermeldinger som inneholder ministerens navn og et mindre substansielt illustrasjonsbilde, 

men det vil ikke være en del av tolkningen da det ikke bringer noe til innholdsanalysen. Som 

med mange bilder og filmer kan man se at de ofte har et narrativ, noe som jeg ønsker å 

kategorisere uten å tolke for mye i selve bildene da dette igjen ikke er hovedfokuset i analysen.  
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3.2 Fremgangsmåte 

3.2.1 Utforming av kvantitative designet 

Nedlastning av tweets  

Jeg har i denne oppgaven samlet inn og laget et originalt datasett, hvor jeg har strukturert data 

slik at den skal passe til analysene gjennom oppgaven. For å få tilgang til twittermeldinger må 

du ha en twitterkonto hvor du registrerer deg som en utvikler. Deretter legger man inn en søknad 

om tilgang hvor du forklarer hva du skal bruke dataen til. Får du denne godkjent får du tilgang 

til to API nøkler i tillegg til to tilgangsbevis det er viktig å ta være på og som må holdes privat 

i forhold til at informasjonen ikke skal deles videre i følge til Twitters egne retningslinjer 

(Twitter/Developer).   

En API (application programming interface) eller et programgrensesnitt kan forklares som en 

funksjon som tar min etterspørsel, i dette tilfelle tilgang på twittermeldinger, forteller dette til 

Twitters system hva jeg vil ha og gjøre med det, før det returnerer et svar tilbake til meg. 

Ettersom deling av informasjon har blitt tatt under strengere restriksjoner måtte jeg i dette 

tilfelle legge inn en søknad for å få tilgang til private API nøkler som samler informasjon til det 

formålet jeg skal bruke det til (read and write) (Twitter/Developer). Dette er ikke mulig for 

andre sosiale medier som Facebook hvor personlige data ikke kan lastes ned av en privatperson. 

Det finnes nettsider som har tilgang på data fra sosiale medier, men dette er kun overfladiske 

data, innebærer flere restriksjoner og krever penger og medlemskap. 

 

3.2.1.1 Gjennomføring av kvantitative delen 

Her ønsker man å se etter en individuell personifisering når de høyest frekventerte ordene i 

twittermeldingen inneholder navnet, tittel eller brukernavn til statsråden. Dette kan utforskes 

på flere områder hvor man i første omgang kan se hvor mange ganger ministeren blir nevnt 

innenfor sitt departement, som i utgangspunktet vil være en naturlig del av departementenes 

tilstedeværelse på sosiale medier. Ettersom ministeren er departementets leder og skal stå for 

det politiske i departementet, så det vil forståelig være flere innlegg som handler om hva 

ministeren gjør og uttaler seg om på vegne av departementet. Jeg starter med å illustrere hvor 

mange ganger ministrenes navn, brukernavn eller tittel blir nevnt med en enkel ordtelling, hvor 

kun Helse- og omsorgsdepartementet trekkes frem. Denne måten å splitte teksten inn i egne 
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verdier kalles for tokenization før man transformer verdiene inn en datastruktur (Silge & 

Robinson, 2017). 

  

Figur 3: Mest brukte ord i Helse- og omsorgsdepartementet 

 

 

Ved å ta et eksempel fra Helse- og omsorgsdepartementet kan man fra denne tabellen observere 

Bent Høie bli nevnt flest ganger med stor margin. Man kan videre observere flere ord som ikke 

gir noen substansiell mening, som må, sier osv. Derfor er man nødt til å forbehandle 

(preprocess) twittermeldingene slik at man kan transformere dataen til numeriske tall slik at 

analysen blir mindre komplisert (Denny & Spirling, 2018). Denny og Spirling (2018) legger 

vekt på at det er viktig å være bevisst på hvilken rekkefølge man forbehandler teksten i. Hvis 

man gjør trinnene i forskjellig rekkefølge, blir også utfallet annerledes. Ved å ha et teoretisk 

system kan dette være med på å øke reliabiliteten i datamaterialet og gjøre det enklere å 

etterprøve resultatene. Jeg valgte å følge rekkefølgen P-L-S-W-I hvor Denny og Spirling (2018) 

legger vekt på at man kan ekskludere noen av trinnene om de ikke gir substansiell eller analytisk 

mening. Derfor ble ikke 3 (n-gram Inclusion) inkluderte da dette ikke er en del av oppgaven og 

N (fjerning av tall) da tall i denne sammenhengen kan gi substansiell informasjon, f. eks 

twittermeldinger om jagerflyene F35, eller når departementene trekker frem faktabasert 

statistikk. Det ble heller ikke brukt stemming (S) eller forkorting av ordene, som gjør at samme 

ord med ulike bøyninger telles som ett ord. Ikke-stemming betyr at man behandler ordene som 
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om de var ulike, og ettersom det blir brukt norske ord var ikke denne forkortingen vellykket, da 

den i utgangspunktet er myntet på engelsk språk.  

Videre ble tegnsettingen, ekstra mellomrom og symboler fjernet som oppstår når man laster de 

ned og inn i R Studio. R Studio er en programvare som kan laste ned og manipulere data slik at 

man kan beskrive data ved bruk av statistikk regnet ut i programmet. Etter dette konverterte jeg 

alle bokstavene til små bokstaver slik at opptellingen av ord ikke blir avhengig av store eller 

små bokstaver. Her det viktig å gå over teksten slik at ord som i utgangspunktet har en annen 

betydning med stor bokstav ikke forsvinner i behandlingen. Dette kan for eksempel være 

forskjellen mellom Rose (navnet) og rose (blomsten), som er et frekventert eksempel på engelsk 

(Denny & Spirling, 2018). I denne oppgaven vil ikke dette være like farlig da man ikke har like 

mange av disse på norsk, men forkommer som f. eks «bakke» fra navnet til Frank Bakke Jensen 

(For en fullstendig oversikt over ministrene som er inkludert i denne oppgaven se figur 17 i 

Vedlegg). Det er derfor viktig å sjekke av teksten slik at man oppdager andre 

uoverensstemmelser. Det funnet andre tilfeller med en linje som telte opp “...” og hadde ikke 

noe med tegn eller tegnsetting og gjøre. Det viste seg at det var slik programmet telte og 

konverterte emojiis, som ble fjernet, som igjen understreker nødvendigheten ved å gå igjennom 

teksten manuelt og ikke legge alt opp til maskinen. Etter dette luket jeg ut ikke-ord som ofte 

blir kalt for stopp-ord (stopwords) som nevnt tidligere og til slutt ord som ikke gir mening som 

rt (retweets) som i denne sammenhengen ikke gir noen substansiell mening (Silge & Robinson, 

2017). Man kunne inkludert dette om man ønsket å se på retweets i forhold til de andre 

twittermeldingene. 

Etter dette kunne man bruke det ryddige datamaterialet for å skape tf-idf og vektede log odds 

på tvers av departementer, der resultatene blir lagt frem i analysekapittel 4.1. Jeg velger å 

beholde emneknagger da det kan være interessant å se om ord eller navn blir nevnt som 

emneknagger eller en del av teksten.  

 

Regresjonsdata 

For å lage regresjonsdataen ble jeg nødt til å gå tilbake til et grunndatasett fra min originale data 

hvor teksten ikke var tokenized etter ord hvor en linje besto av en twittermelding og 

originaltekst, da man i regresjonen er mer interessert i hver twittermelding per rad. Denne 

dataen ser på hvor mange ganger en minister har blitt nevnt i twittermeldinger på tvers av fem 
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departementers twitterprofiler, sagt på en annen måte blir det i praksis brukt en ordbok for å 

identifisere ministerbenevnelser, for så videre aggregere datasettet og tilrettelegge det for en 

regresjon. Under er en oversikt over beskrivende data der man kan se gjennomsnittet, totale 

antall observasjoner, standardavvik og minimum og maksimum verdier for hver variabel. 

 

Tabell 2: Oversikt over regresjonsdata 

 

Tabellen 3 gir nærmere informasjon over variablene der variabelnavnet ikke alltid er like 

intuitivt, i tillegg til hva slags type variabel jeg har brukt. 

Tabell 3: Beskrivelse av regresjonsvariabler 

Kolonne/variabel Type Beskrivelse 

Departement Faktor Navnene på departementene 

created Dato Tidsstempel på når twittermeldingen er postet 

tid_valg Dato Tidsforskjellen mellom valgdatoer i dager 

minister_parti Karakter Partitilhørigheten til ministeren 

minister_gender Numerisk Dummy variabel på ministerens kjønn: mann =1 og 

kvinne = 0 

n_tweets Heltall Summert på antall tweets per rader i datasettet 

n_minister_samlet Numerisk Summert opptelling av når ministrene blir nevnt i en 

twittermelding 

minister_profil Numerisk Dummy variabel om ministeren har en twitterprofil = 1, 

eller ikke har en = 0 
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Jeg vil bruke en opptellingsvariabel som avhengig variabel som teller antall hendelser i en 

tidsperiode. For å oppnå dette, koder jeg Y=1 når twittermeldingen nevner ministeren ved navn 

eller brukernavn og Y=0 når den ikke gjør det. Videre summeres antall benevninger av 

ministrene som gjør den til en tellevariabel (n_minister_samlet). Den avhengige variabelen er 

som nevnt en opptellingsvariabel som er summen av hver gang en minister er nevnt, per uke. 

Til forskjell fra tekstanalysen bruker jeg ikke titler, men kun navn og brukernavn i denne 

analysen. Ved å kode når departementet nevner ministeren innenfor sitt departement og 

innenfor sin ministerperiode, får man en mer nøyaktig oversikt og man ser ikke på om 

ministeren blir nevnt i et departement de ikke er statsråd for. Her kan man se 

gjennomsnittsverdien av andel ministertweets per uke, som sier at på en uke blir ministeren 

nevnt 0.32 ganger. 

 

Figur 4: Gjennomsnittet av avhengig variabel 

> mean(table(regtweet$tid_valg, regtweet$n_minister_samlet)) 
[1] 0.3292285 

 

 

Forklaringsvariablene 

Den mest interessante uavhengige variabelen i denne oppgaven og som på mange måter er 

spenningsmomentet er om man ser en positiv sammenheng mellom valg og hvor ofte man 

nevner ministeren. Tid_valg variabelen består av to valgperioder fra 2010 til 2017 som teller 

dager opp til neste valg, hvor man inkluderer tiden til neste valg i 2021. Dette gjøres ved å 

inkludere valgdatoene i 2021, 2017 og 2013 i en datovariabel for valg før man trekker denne 

fra tidsstemplingen på twittermeldingene (created) slik at man lager en ny variabel som teller 

dager fra forrige valg til neste. Jeg forventer å finne en negativ sammenheng tid til valg og 

ministernevninger, som vil tilsi at jo flere dager man er unna et valg jo mindre 

ministerbenevelser finner man, som i utgangspunktet støtter opp mot image-bygging i form av 

mobilisering. Man får allerede et førsteinntrykk av denne sammenhengen i plottet under som 

bruker en GLM-link (se Vedlegg for nærmere forklaring). Dette er en enkel GLM-modell med 

én variabel (tid_valg). Her er trenden slik den ser ut før jeg kontrollerer for andre alternative 

forklaringsvariabler som jeg ønsker å utelukke. Ut fra figur 5, ser man både at personfokuset i 

departementenes kommunikasjon øker når man nærmer seg valg, men også at det er 

substansielle forskjeller mellom departementene.  
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Figur 5: Univariat korrelasjonsplott 

 

Ut ifra dette plottet kan man se at Forsvarsdepartementet er departementet med minst varians, 

mens Helse- og omsorgsdepartementet etterfulgt av Justis- og beredskapsdepartementet med 

størst negativ sammenheng. Denne er kun reel i denne betingende fordelingen og i en regresjon 

ønsker jeg videre å kontrollere for andre ting som minister-karakteristikker og departementer 

som kommer under. 

 

Kontrollvariablene 

Departements variabelen er navnene til departementene der man ønsker å kontrollere for ikke-

observerte og departementsspesifikke ting slik som forskjeller blant departementenes 

twitterstrategi. Variabelen inkluderer Helse- og omsorgsdepartementet, Utenriksdepartementet, 

Justis- og beredskapsdepartementet og Kunnskapsdepartementet der Forsvarsdepartementet 

blir brukt som referansekategori da det er det departementet med minst variasjon. Denne 

variabelen blir kodet etter departementenes brukernavn på Twitter når man laster ned 

twittermeldingene, der jeg byttet navn fra deres profilnavn til departementenes offentlige navn 

da flere av brukernavnene var forkortelser og ikke alltid like intuitive.  

Videre har man tidsstemplingen created for hver twittermelding fra alle departementene som 

følger med når man laster ned twittermeldingene og har vært med på å lage de andre variablene 

som ministerbenevnelser og hvor lenge de har sittet som minister. Her kontrollerer man for 
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endring i personfokus på ministrene over tid noe som tidligere har blitt observert i Norge 

(Figenschou et al., 2017).  

Minister_parti er kodet etter navnene til ministrene og er partitilhørigheten ministeren hadde 

perioden de satt i ministersetet som inkluderte Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, 

Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti og Venstre. Dette var også viktig å dobbeltsjekke, 

da en av ministrene, Erik Solheim, tidligere var SV-politiker når han var minister og har i nyere 

tid meldt seg inn i Miljøpartiet De Grønne (Rossavik, 2019). Jeg har valgt å sette Høyre som 

referansekategori.  

Jeg har også inkludert ministrenes kjønn da det kan være interessant å se om kjønn kan ha en 

effekt på ministernevninger, samt kontrollere for en tidstrend som kan komme av en endring i 

kjønnssammensetning at det i løpet av ti år hvor 21 av 34 ministre det siden 2010 har vært 

mannlige ministre. Denne heter minister_kjønn hvor gjennomsnittet ligger på  

Videre vil det også være nødvendig å kontrollere for antall twittermeldinger i forhold til hvor 

aktivt departementet er på Twitter. Denne variabelen, n_tweets, lages ved å summere antall 

observasjoner eller i datasettet, som i denne oppgaven er twittermeldinger.  

Avslutningsvis har jeg også inkludert om ministeren har en egen twitterprofil (minister_profil), 

da man kan diskutere om man burde tagge ministerens personlige politiske profil på 

departementenes twitterprofiler. Dette er relevant å se om det er sammenheng mellom 

personfokus og om ministeren har en twitterprofil som departementet kan bruke til å tagge 

ministeren. Ut ifra figur 6 under kan man se at alle de mannlige ministrene har twitterprofiler, 

mens flesteparten av de kvinnelige ministrene ikke har det. 

Figur 6: Kjønnsfordeling av twitterprofiler 
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Goodness of fit 

Ettersom Poisson modellen har et åpent tidsparameter (h) bør man sjekke at det ikke oppstår 

overspredning som der man tidligere så at variansen var noe større enn gjennomsnittet, som jeg 

trakk frem i under 3.1 (Ward & Ahlquist, 2018). Poisson modeller har en forutsetning om at 

gjennomsnittet og variansen er lik, hvor standardfeilene ville blitt for små om vi ikke tok høyde 

for overspredning. Dette kan man også observere ved å lage et rootogram som visuelt 

sammenligner kvadratroten av frekvensen opp mot de tilpassede verdiene fra Poisson modellen 

vår.  

 

Figur 7: Rootogram Poisson modellen 

 

 

Ut ifra figur 7 kan man se at modellen prøver å predikere nullene, hvor den kurvede linjen viser 

de forventede verdiene og søylene er de observerte frekvensene som henger fra linjen. X-aksen 

viser opptellingen av ministerbenevnelser og y-aksen er kvadratroten av de observerte 

frekvensene. Hvis søylene ikke treffer null-linjen, har man overpredikert disse opptellingene og 

hvis søylene går forbi null-linjen man underpredikerer opptellingene. Fra figur 7 over ser 

spredningen bra ut og modellen er god, uten noen særlig over- eller underpredikeringer. Likevel 

kjører jeg noen alternative modeller for å være sikker. Dette kan være en negativ binomisk 

modell (NBM) som tillater mer fleksibilitet i modellen. Man kunne også modellert en 

quasipoisson som introduserer et spredningsparameter i modellen, men ettersom modellen ikke 
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er estimert etter ML får man ikke hentet ut AIC og log-liklihood verdier slik at man kan 

sammenligne modellene (Ward & Ahlquist, 2018).  I en NBM ser man på λi (λ = 

gjennomsnittlig antall av tilfeller i et eksponeringsvindu) som en tilfeldig variabel og avhengig 

av den avhengige variabel som fremdeles er Poisson distribuert (Ward & Ahlquist, 2018). Ward 

og Ahlquist (2018) trekker frem at man kan se for seg at det er en heterogenitet i parameterraten 

i Poissonmodellen, hvor man i NBM tillater at variansen er større enn gjennomsnittet. Fra 

figuren 8 som tar for seg en NBM kan man se at søylene oftere treffer null-linjen, men man har 

fremdeles litt underpredikering, men disse resultatene er nesten like Poisson modellen kun med 

noen marginale forskjeller.  

 

Figur 8: Rootogram Negativ Binominal Modellen 

 

 

Man kan belyse dette videre med å se på regresjonstabellen under som inkluderer de tre nevnte 

modellene før man tar et valg om hvilken modell som passer data bedre. 
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Tabell 4: Regresjonstabell 1 
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Det første man kan se på er likheten mellom quasipoisson modellen og poisson modellen der 

estimatene er like, men standardavvikene er noe større i quasipoisson modellen som kan tyde 

på større usikkerhet, men differansen er marginal mellom de ulike modellene (Ward & 

Ahlquist, 2018). Videre kan man se på NBM og Poisson modellen der man kan observere at 

standardavvikene er marginalt større i NBM, hvor man videre kan se på log likelihood verdiene 

som er større i Poisson modellen som igjen tyder på en bedre tilpasning. Avslutningsvis kan 

man se på AIC (Akaike Information Criterion) der en lavere verdi indikerer at modellen passer 

bedre, hvor man kan observere at NBM har en lavere verdi. Dette utvalget av modeller har 

veldig like resultater uten store forskjeller mellom dem, noe som tilsier at man kan velge 

mellom alle. Ward og Ahlquist (2018) trekker frem at man ikke kun skal velge modell basert 

på signifikante resultater, der det kan være enkelt å overtilpasse data der man får en modell som 

kun beskriver data. Der man har modeller som er skjønnsmessig rent perfekt, vil ikke alltid 

reflektere sannheten eller kausale sammenhenger, der problemet oppstår når man senere ønsker 

å legge til annen data. For å sitere økonomen og professoren Ronald H. Coase (1994): «If you 

torture data long enough, it will confess» (Essays on Econoists), som understreker argumentet 

for å ikke overtilpasse data og som gjør at jeg velger å bruke Poisson modellen videre i analysen 

i kapittel 4. Der det er marginale forskjeller mellom modellene er det i tillegg ingen grunn til å 

bruke en mer komplisert modell i forhold til idealet om «parsimony».   

 

3.2.2 Utforming av kvalitative rammeverket 

Ut ifra den teoretiske definisjonen skissert i kapittel 2.4 har det blitt etablert et rammeverk slik 

at man kan undersøke departementenes twittekontoer. Det er kun underkategoriene fra 

symbolsk og presentasjonsutveksling kategorien fra Depaulas et al. sitt rammeverk som brukes 

da man kun skal analysere twittermeldinger som inneholder ministrene, og hvor deres artikkel 

dreier seg om innholdet i alle meldinger fra politiske organer. Det vil i denne oppgaven ta for 

stor plass og for mye tid å inkludere en analyse av innholdet i de andre meldingene, i tillegg 

dreier oppgaven seg om bruken av ministre på twitterprofilene til departementene. Innholdet i 

teksten ble sett sammen med bilde og film om det var inkludert. Det vil også vise seg at noen 

av kategoriene vil gli litt over i hverandre noe som vil bli diskutert i analyse del 2.  

For den kvalitative undersøkelse ble årene 2017 og 2019 tatt med da det ut ifra den kvalitative 

pilotundersøkelse kunne observeres at dette var år med mange tweets fra de fleste 

departementene som belyses i figur 9. 2017 er et spennende år da det både var kommunestyre- 
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og stortingsvalg, med diskusjoner rundt sperregrensen, hvor det kan være interessant å 

sammenligne med 2019 da man ikke hadde stortingsvalg, men kun kommunestyre- og 

fylkestingsvalg hvor man kan ha antagelsen om at ministrene ikke ser på dette som deres 

valgkamp. Fra grafen under kan man se at Utenriksdepartementets brukerprofil ikke ble laget 

før 2015, med mindre de evt. hadde et annet brukernavn eller har slettet tidligere tweets.   

 

Figur 9: Tidslinje over twitterbruk på tvers av departementene 

 

 

 

 

 

 

2017: Utenrikspolitikken preges av terrorhendelser i Europa, president Donald Trump som 

trekker USA fra Parisavtalen og Brexit får sin begynnelse. Innenlands preges politikken av 

#metoo, regjeringsforhandlinger og utbytting av regjeringsmedlemmer.  

 

2019: Klimadebatten var stor både nasjonalt og internasjonalt med Greta Thunberg i spissen. 

Nyhetsbilde innad var preget av terror i moskéen i Bærum, kommunestyre- og fylkestingsvalg, 

NAV-skandalen, Wara-saken og ytterligere utbytninger av statsråder. Internasjonalt fortsatte 

vi å se nyheter om terrorhendelser på New Zealand og Sri Lanka, Brexit-utsettelse og 

protester i Hong Kong. 
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3.2.2.1 Operasjonaliseringene 

Fordelaktig presentasjon operasjonalisering 

Innenfor denne kategorien havner tweets som inneholder bilder av ministeren hvor de poserer 

eller blir presentert i en profesjonelle eller offentlige aktiviteter. Dette inkluderer photo-ops, 

eller oppstilte bilder av prisutdelinger, ros av seg selv eller andre, som ifølge Depaula et al. 

(2018) knyttes til en strategisk intensjon. Dette er meldinger som skaper et idealisert bilde med 

en intensjon om å lage et inntrykk, der man ofte blir presentert fra en god side. Videre vil 

innleggene har en intensjon hvor man trekker frem personens attributter som å være tiltalende, 

vise sin kompetanse, og/eller vise sin kredibilitet der Van Aelst et al. (2012) trekker frem at 

fokus på lederes egenskaper har brukt i tidligere forskning. Ut ifra departementenes karakter 

koblet opp med de syv pliktene til embetsskapet (KMD, 2019) vil det i utgangspunktet være 

naturlig at det havner flere twittermeldinger under denne kategorien, hvor man ønsker fronte 

ministeren som god departementssjef.  

 

Figur 10: Twittermelding 1 av fordelaktig presentasjon (photo-ops) 
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Politisk posisjonering operasjonalisering 

Denne kategorien inneholder meldinger der ministeren viser sin støtte eller opposisjon for en 

politisk sak eller hendelse. Det kan f. eks være ved å komme med en uttalelse der man støtter 

LGBT-rettigheter eller vise motstand med en kronikk mot rasisme. Der (Depaula et al., 2018) 

trekker frem at politiske utsagn også kan være strategiske midler departementet kan bruke. Ofte 

inkluderer dette meldinger med dirkete sitater, uttalelser eller standpunkt fra ministeren, i 

samsvar med sittende regjering. Dette vil være noe annerledes fra de amerikanske lokale 

myndighetene der de ikke må forholde seg til embetsverkets regler. Her kan meldinger som 

inneholder en eller annen form for politisk mening havne under. Under denne kategorien burde 

man forvente noen meldinger da det er embetsverkets lojalitetsplikt til regjeringen som 

kollegium (KMD, 2019). 

 

Figur 11: Twittermelding 2 av politisk posisjonering 

 

 

Under denne kategorien er det viktig å lese teksten nøye da noen utsagn kan være først leses 

som politisk uttalelser, men som heller er ikke-politiske sitater. Det ble lagt merke til at flere av 

twittermeldingene som kunne havne under politisk posisjon ikke uttrykket en politisk mening, 

men heller ikke-politiske sitater eller utsag som kanskje har en politisk sjargong. De forteller 
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om politiske handlinger eller om regjeringens politikk. Dette gjorde at man måtte gå over alle 

twittermeldingene en gang til hvor disse ble kategorisert i en under kategori hvor de forteller 

om politikk eller politikkutredelsen, som eksemplet under. Disse ble kodet under denne 

kategorien da det vil være naturlig at ministeren som det politiske overhodet blir bedt om å 

uttale seg eller blir brukt for å fremme regjeringens politikk. 

 

Figur 12: Twittermelding 3 politisk posisjonering 

 

 

 

Symbolske handlinger og signaler operasjonalisering 

Under denne kategorien er det viktig at forskerens tolkninger av hva symbolikk og symbolske 

handlinger kan være er konkrete. Derfor ble meldinger hvor man ofte bruker en kombinasjon 

av visuelle tegn og symboler, metainformasjon og/eller verbal informasjon gjennom bruk av 

ministeren inkludert. Dette kan være gjennom symboler der man f. eks bruker en kreft-pin. Her 

er det viktig å gjøre en grundig tolkning da noen symboler også kan ha politiske mening. Videre 

inkluderer denne kategorien meldinger der ministeren visuelt menger seg med viktige politiske 

aktører som medlemmer av interesseorganisasjoner, EU eller statsministeren. Det er derfor lagt 
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vekt på konteksten bak de symbolske handlingene og signalene, da det å menge seg med viktige 

mennesker også kan ifølge Donath (2007) kan øke personens troverdighet. 

Denne kategorien kan gli noe over i fordelaktig presentasjon da man kan diskutere om visuell 

symbolikk som å håndhilse på generalsekretæren i NATO er en symbolsk handling eller kan 

vise til ministerens kredibilitet. Under denne kategorien havner også tweets hvor ministeren 

demonstrer eller viser sympati for andre gjennom tekst eller visuelle bilder.  

 

Figur 13: Twittermelding 4 Symbolske handlinger og signaler 

 

 

Her det også viktig å skille mellom fordelaktig presentasjon da denne kategorien også handler 

om visuelt bruk av ministeren ofte i oppsatte bilder. Nå kan det argumenteres at de fleste av 

disse bildene er oppsatt, men man kan se en forskjell på bildet over i figur 13 hvor ministeren 

menger seg med viktige mennesker, og bildet under i figur 14 hvor fokuset handler er på 

ministeren. 
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Figur 14: Twittermelding 5 fordelaktig presentasjon 

 

 

Branding og markedsføring operasjonalisering 

Meldinger under denne kategorien er ofte faktabasert eller inneholder saklig informasjon i 

forhold til tjenester eller produkter som departementet yter. Dette inkluderer video-reklamer 

eller filmsnutter, lenker til informasjon til deres og andres nettsider. Ofte er dette tweets som 

promoterer arrangementer eller informasjon der de bruker ministerens troverdighet som kan 

vekke tillitt. Ofte kan de fleste lenker som blir lagt ut kobles opp mot denne kategorien da det 

er en måte å reklamere for departementets tjenester ofte sammen med tekst hvor ministeren 

følger med på noe eller ber om innspill fra publikum. Her er det viktig å skille mellom lenker 

som handler om ministerens politiske ytringer eller om man bruker ministerens fjes eller navn 

for å markedsføre departementet.  
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Figur 15: Twittermelding 6 branding og markedsføring 

 

 

Man kan på noen områder se at departementene bruker ministerens troverdighet for å 

markedsføre departementet der ministerens «tilstedeværelse» i innlegget utgjør en forskjell, 

som eksemplet under. Dette er også en kategori man burde forvente å se noe av det det også 

faller inn under embetsverkets oppgave om å fremme regjeringens politikk (KMD, 2019). 

Figur 16: Twittermelding 7 branding og markedsføring 
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3.2.2.2 Gjennomføring av kvalitative delen 

Det ble først utført en pilotstudie som tok utgangspunkt i Depaula et al. (2018) rammeverk og 

de operasjonaliserte kategoriene, skissert over. Ved å bruke Twitters egen avansert søk funksjon 

for å sette et år og de riktige brukernavn kunne avgrense søket etter topp tweets. I førsteomgang 

ble kun 2017 valgt, fordi det var valgår (kommunestyre- og stortingsvalg) og det så ut som om 

de fleste partiene hadde den del twittermeldinger på denne tiden. Det ble tatt utgangspunkt i de 

to største (flest følgere og tweets) departementene Utenriksdepartementet og Justis- og 

beredskapsdepartementet. I første omgang ble kun de 40 første twittermeldingene tatt med, hvor 

Utenriksdepartementet nevnte ministeren i 20 av 40 Tweets (50%), og Justis- og 

beredskapsdepartementet nevnte ministrene i 14 av 40 Tweets (35%). Utenriksdepartementet 

hadde i forhold til Justis- og beredskapsdepartementet mange flere tweets da de 40 første kun 

var fra november og desember.  

Pilotstudien ga et innblikk i hvordan departementene driver twitterkontoene og hjalp til når man 

videre skulle lage kodereglene. Det var på denne måten det ble oppdaget underkategorien nevnt 

ovenfor som handler om politikk. Videre i piloten ble det observert flere meldinger som også 

inkluderte ministeren i en film, bilde eller annen forkortelse av tittel, f. eks jmin = justisminister, 

som ikke blir inkludert når man kvantifiserer twittermeldingene gjennom R Studio. Det er en 

av grunnenende der er elementært å gjennomføre en innholdsanalyse slik at man kan ikke 

ekskluderer innlegg som bruker ministeren uten å inkludere navn, brukernavn eller tittel. I 

eksemplet under er et skjermbilde av en film der ministeren ikke er nevnt i teksten, men heller 

i filmsnutten. Denne videoen blir ikke registret når man laster ned twittermeldinger i et 

dataprogram som R Studio.  
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Figur 17: Twittermelding 8 stillbilde av film som inkluderer Bent Høie 

 

 

Etter pilotstudien var utført og det var etablert at man kunne bruke rammeverket begynte 

arbeidet ved å inkludere alle departementene. Her dukket det opp en ulempe hvor 

twittermeldingene ikke alltid kom i samme rekkefølge, selv om det var rangert etter topp 

meldinger. Dette gjorde at kategoriseringsjobben tok lenger tid, da man ikke kunne gå fra 

arbeidet før kategoriseringen var gjort ferdig for hvert departement, men som igjen førte til en 

mer helhetlig gjennomføring. Det var også mulig å holde oversikt og dobbeltsjekke arbeidet 

med en nedlastet versjon av twittermeldingene i Excel gjort gjennom R Studio. En funksjon i 

R Studio er at man kan laste ned alle twitterinformasjonen inn i et Excel ark, som inkluderer 

tidsstempel på alle meldingene. Før selv selve arbeide måtte det kartlegges hvem som hadde 

hvilke ministerposter, om departementet hadde et eller to ministerseter eller om det var under 

andre omstendigheter en utskiftning av ministre som ved f. eks foreldreperm (for en fullstendig 

oversikt over ministrene se figur 17 i Vedlegg). Videre bestå jobben å bruke de 

operasjonaliserte kategoriene til å kartlegge innholdet i twittermeldingene. Her var det også 

viktig å ta for seg noen av departementenes sjargong eller forkortelser hvor f. eks hvor KDmin 

betyr kunnskapsministeren. 
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Figur 18: Twittermelding 9 eksempel på forkortelse av ministertittel 

 

 

Under kartleggingen var noen meldinger enklere enn andre å kartlegge, mens noen litt mer 

utfordrende da noen av kategoriene kan gli litt over i hverandre noe som blir diskutert i kapittel 

3.3.  

Om man skal se på selve kategoriseringen kan det observeres en del dobbeltkoding da 

kategoriene ikke utelukker hverandre i tillegg til noen meldinger som ble kodet alene.  

 

Tabell 5: Oversikt over kodede kategorier 
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Videre kan man se at mange av twittermeldingene ble kategorisert med fordelaktig presentasjon 

(45) alene fulgt av branding og markedsføring (36). Noe som er likt er flere av kategoriene som 

er kodet dobbelt der politisk posisjonering og branding og markedsføring (47) er den hyppigste 

kombinasjonen etterfulgt av kombinasjonen fordelaktig presentasjon og branding og 

markedsføring (26). Man kan også observere at noen få twittermeldinger er kodet med tre 

kategorier. Dette er noe annerledes fra Depaula et al. (2018) sine funn den største gruppen med 

dobbelt-kodinger var fordelaktig presentasjon og symbolske handlinger, som også kan være 

knyttet til at færre twittermeldinger i denne oppgaven ble plassert under denne kategorien. Man 

kan også se at 249 inneholder NA som vil si at de ikke treffer kategoriseringskriteriene. 

 

 

3.3 Diskusjon rundt svakheter og styrker med metoden 

Kombinert metode 

Selv om en kombinert metode kan føre til større variasjon av resultater når man ønsker å forske 

på et fenomen, så er det viktig å huske på flere momenter bak metodene. Fordelen med en 

kvantitativ analyse er at verdiene kan gi klare og målbare svar med store mengder med 

tekstmateriale, men det kan være vanskeligere å få med seg et rikere bilde av aspektene ved 

sosiale fenomener, i dette tilfellet image-bygging blant departementer (Hellevik, 1991). Dette 

er fordelen med den kvalitative delen der man analyserer fenomener som ikke lar seg 

kvantifisere og man kan se nøyere på innholdet i teksten, men det vil være muligheter for 

tolkningsutfordringer og identifisering av enhetene. Ved å inkludere flere forskningsspørsmål 

kan man få en bedre forståelse av problemstillingen, hvor det må tas en avgjørelse på hvilke 

som skal svares på ved bruk av kvantitativ eller kvalitativ forskning (Bryman, 2016). Videre er 

det viktig at metoden passer til forskningsspørsmålene der det ikke vil være relevant å samle 

inn mye mer datamateriale som ikke vil bidra til problemstillingen. I denne oppgaven vil et 

triangulert design være egnet da man ønsker å utforske forskjellige aspekter rundt fenomenet 

som krever både kvantifisering av data, en regresjonsanalyse og en innholdsanalyse, da man 

med en innholdsanalyse alene ikke kunne ført til de samme resultatene og svart på 

forskningsspørsmålene. I tillegg har jeg gjennom hele oppgaven vært nøyaktig med metoden 

bak for den kvantitative og kvalitative delen 
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Sosiale medier 

Når man jobber med sosiale medier er det noen utfordringer. En av dem er at man ikke jobber 

med standardisert tekst noe som gjør man må tilpasse både metoden og designet i oppgaven 

etter dette. Allikevel har det blitt mer og mer vanlig å forske på sosiale medier innenfor 

samfunnsvitenskapen noe som gjør at metodene har blitt mer standardisert når man jobber med 

mange, men korte tekster. I tillegg kan det være noen problemer med selve tekstutvinningen 

hvorpå man både kodearbeidet må være nøyaktig slik at man ikke får feil resultater, og 

rekkefølgen må være strukturert slik at man kan oppnå det samme resultatet senere.  

Tekstutvinnings metoder har blitt mer brukt innenfor samfunnsvitenskapen, men mange av 

metodene som tf-idf og words scores er ikke basert på statistiske modeller slik som logistisk 

eller multinomisk regresjon, noe som gjør at de ikke har like sterk teoretisk forankring som med 

tradisjonelle statistiske modeller. Derfor har jeg valgt å belyse dette ved bruk av flere metoder 

for å oppnå samme resultat (Bryman, 2016). Videre har det også vært noe komplisert å jobbe 

med API limiteringer da man må oppdatere API-nøklene i R studio og man vil da få de nyeste 

twittermeldingene tilgjengelig. Derfor er det viktig å lagre informasjonen eller data i Excel 

dokumenter slik at man kan laste inn den samme informasjonen hver gang. Det kan også være 

vanskelig å jobbe med mange forskjellige pakker i R studio da de oppdateres ofte og man kan 

oppleve bugs som gjør at pakkene ikke fungerer slik de skal eller at de ikke komplementerer 

hverandre. Dette kan være at flere av pakkene har like kommandoer hvor man i selve koden må 

spesifisere hvilken pakke man ønsker å bruke, som igjen gjør at arbeidet går tregt.  

 

Reliabilitet 

Når det kommer til datamaterialets pålitelighet kan man stille spørsmålet om innsamling av data 

har vært nøyaktige hvor det ikke har oppstått systematiske eller tilfeldige feil, hvor jeg nevnte 

tidligere ved utvalg av departementer styrker reliabiliteten ved å ha et stratifisert utvalg. Likevel 

trekker Hellevik (1991) må man teste stabiliteten i målingene og ekvivalensen i resultatene. Når 

det kommer til den kvantitative dataen er dette å gå igjennom tekst materialet for å se etter feil 

og mangler i konverteringen fra tekst til tall. Det er derfor viktig at man bruker samme metode 

hver gang med forbehandler teksten, i tillegg til å manuelt gå over teksten slik at man se andre 

feil som oppstår ved eks. emojis (Denny & Spirling, 2018). Videre er det også viktig å inspisere 

datamaterialet når man koder med numeriske tall, slik at man variablene måler det de skal. Ved 

at datamaterialet oppdateres hver gang man må oppdatere API nøklene kan være med på å 
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svekke reliabiliteten til materialet da det kan føre til andre resultater, spesielt i forhold til tf-idf 

og den vektede log oddsraten, men ettersom metoden er lik for hver gang så kan man får noe 

av de samme resultatene selv om de oppdateres. Allikevel ble datamaterialet lagret i Excel slik 

at man kunne få tak i eldre twittermeldinger. Videre kan man si at ved bruk av flere 

målemetoder får å måle det samme er dette med på å øke påliteligheten i datamaterialet, som 

ble gjort tidligere via av en tf-idf og vektede log oddsrate.  

Likevel kan man diskutere om selve metodene er gode instrumenter for fenomenet, der tf-idf 

ikke har et like sterkt teoretisk grunnlag da det ikke er bruker en sannsynlighetsmetode (Monroe 

et al., 2008). Tf-idf har vært mye brukt når det lingvistisk forskning og som man kan 

argumentere er en del av det første forskningsspørsmålet i denne oppgaven om hvorvidt 

departementene nevner ministrene ved navn, brukernavn eller titler. På den andre siden har man 

de vektede log oddsraten som blir analysert i en ganske nyutviklet r-pakke som fremdeles er 

under utvikling (kom ut sommeren 2019) som kan føre til bugs og feil i koden. Jeg har ikke 

opplevd noe av dette og selve pakkens metode bygger på en allerede etablert statistisk metode.  

Når det kommer til operasjonaliseringen av regresjons dataen er det viktig at de måler de 

relevante begrepene, det vil si at det er samsvar mellom operasjonalisering og målefeil. Her er 

det viktig å ta høyde for systematiske målefeil samt usystematiske målefeil. 

Innsamlingsmetoden vært noe det samme som for operasjonaliseringen av variablene til 

Poisson modellen der det har vært viktig å skrive nøyaktig kode, hvor det er viktig å inspisere 

datamaterialet slik at man har en forståelse av variablene og at de er operasjonalisert riktig, som 

ble gjort tidligere i kapitlet under utformingen av det kvantitative rammeverket.  

Når det kommer til relabiliteten ved de kvalitative variablene er det viktig at det de er tydelige 

slik at etterprøvbarhet kan være mulig (Bryman, 2016). Likevel vil det være en diskusjon rundt 

forskerens tolkninger, spesielt i tilfeller hvor kategoriene blandes da de ikke utelukker 

hverandre og en twittermelding kan inneholde flere kategorier. Dette gjelder spesielt fordelaktig 

presentasjon og branding og markedsføring hvor visuell symbolikk spiller en viktig rolle. 

Derfor er det viktig å lage nøyaktige kategorier hvor fordelaktig presentasjon inkludere 

ministeren i profesjonelle photo-ops og kan kun markeres som branding og markedsføring hvis 

bildet inkluderer en form for reklamering av departementet som at ministeren ønsker innspill 

eller link til regjeringens nettsider. Ved å inkludere flere år øker ikke dette bare utvalget, men 

gjør at man kan sammenligne twittermeldinger på tvers av år for å se forandringer eller likheter 

over tid. Når man har en kronologisk tidsdimensjon kan dette gi innsikt i påvirkningsforholdet 

variablene, eller kan senere brukes i andre undersøkelser (Hellevik, 1991). Adcock og Collier 
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(2001) trekker frem eksempler for målevalidering når man skal knytte et forhold mellom det 

teoretiske begrepet og empirisk observasjon. Videre kan man trekke frem innholdsvaliditet som 

knytter seg til hvorvidt våre operasjonaliserte kategorier måler det teoretiske begrepet, hvor jeg 

i denne oppgaven bruker et rammeverk som allerede er teoretisk forankret, der eventuelle 

irrelevante aspekter har blitt fjernet slik at rammeverket kan overføres til de norske 

departementene. Målevalideringer kan måles eller komme frem gjennom faktoranalyse, noe 

som man ikke har tid til eller plass i denne oppgaven. 

 

Validitet 

Hellevik (1991) trekker frem at validitet er nært knyttet til reliabiliteten til datamaterialet hvor 

man ikke kun kan lene seg på gyldige observerbare resultater. Derfor er det viktig at den 

teoretiske definisjonen av fenomenet og de operasjonaliserte variablene er behandlet nøyaktig 

for å sikre en definisjonsmessig validitet (Hellevik, 1991). For den kvalitative delen har det 

brukt et allerede definerbart rammeverk, men som har blitt brukt i en annen statsstruktur. Ved 

å gjennomføre en pilot som Depaula et al. (2018) også gjorde i sin artikkel kunne man 

sammenligne og avveie om måten kunne brukes på de norske departementene. Ettersom 

rammeverket også ikke var spesifikt for Facebook, og grunnet API restriksjoner rundt 

Facebook, så kan kategoriene overførbare til plattformen Twitter. Videre kan man diskutere om 

det er et kausalforhold mellom det teoretiske begrepet og observasjonene som jeg viste gjennom 

min pilot og operasjonalisering var tilstede hvor man kunne observere tydelige eksempler for 

alle kategoriene. En validitetstest for innholdsanalysen er om man kan sammenligne resultatene 

med det opprinnelige rammeverket noe som lar seg gjøre og det finnes likheter og ulikheter. 

En ulempe med tf-idf er at metoden er noe utdatert, det ikke finnes noen standard validitetstester 

og resultatene gir ikke noe annet enn informasjon om nøkkelord fra twittermeldingene på tvers 

av de mest fremtredende departementene i Norge, der verdiene lener seg på den subjektive 

meningen man gir dem. Derfor er det viktig å ikke la denne metoden stå alene da tf-idf er et 

verktøy og ikke en forklaring, men ved å mette på med flere analyser og metoder som kan bedre 

kan bygge opp funnene (Justin & Brandon, 2013). Dette gjøres ved bruk av de vektede log odds 

raten som skaper en personfokusrate og har en bakgrunn i en etablert analytisk metode. Likevel 

vil jeg argumentere for at resultatene fra kvantifiseringen av teksten er interessant da det dette 

fremdeles gir informasjon fra nettsider slik som Twitter, men man kan ikke alene trekker 

slutninger fra tf-idf alene som kan føre til brudd på statistiske forutsetninger og lave statistiske 
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styrker og effektmål, som igjen øker sannsynligheten for type 1 og type to feil. Likevel trekker 

Justin og Brandon (2013) inn at det ikke finnes en bedre måte å drive tekstanalyse, men at 

validering av metodene er viktige, noe jeg har gjort ved å bruke flere metoder, begrunnelse bak 

tokenization, i tillegg til å gi en begrunnelse bak de viktige ordene. 

Der Poisson metoden er avhengig av en sterk antagelse basert på et parameter, som i denne 

oppgaven er ministerbenevnelser, som nevnt tidligere er en måte for å finne individuell 

personifisering (Van Aelst et al., 2012). Så antar Poisson modellen en ekvidispersjon, der 

gjennomsnittet og variansen er lik, men i noen tilfeller kan den avhengige opptellingsvariabelen 

være høyere enn gjennomsnittet eller om den observerte variansen til den avhengige variabelen 

er større enn den forventende variansen kan føre til en overdispersjon. Dette kan føre til feil i 

standardavvikene og man kan ikke være sikre på funnene. Dette oppdages gjennom rootgrams 

som sammenligner Poisson kurven mot reelle prediksjoner. Om man observerer en 

overdispersjon i dataene vil ikke Poisson være en tilstrekkelig modell for dataene. Andre 

grunner til at man har overdispersjon kan være mangelen på eksponeringstid hvor man kan 

inkludere en tidsvariabel. Videre kan overdispersjon type på et dårlig utvalg av variabler hvor 

man må gå tilbake å revidere variabelvalg da noen variabler kan være for like hverandre. For 

mange nuller føre til overdispersjon, hvor et enkelt histogram kan avsløre dette i den avhengige 

variabelen. Denne vurderingen ble gjort tidligere i kapitelet utformingen av det kvantitative 

rammeverket under goodness of fit der jeg konkluderte med at Poisson modellen vil være en 

god modell.  

 

Grunnen til at OLS ikke blir brukt i denne oppgaven er fordi denne metoden ikke er like 

fleksibel når utfallet ikke er kontinuerlig hvor i denne oppgaven gjelder for opptellingsdata. 

Videre kan data være en blanding av forskjellige prosesser som gjør modellen mer kompleks, 

hvor man kan kjøre en OLS dersom man ønsker å ignorere kompleksiteten i modellen. Det vil 

ikke være gunstig å bruke OLS da man har binære data spesielt for opptellingsdata da verdiene 

våre er bundet på null så prediksjonene våre vil være umulig å observere i virkeligheten og man 

vil ha iboende heteroskedastisitet da variansen av et tilfelle vil øke med gjennomsnittet og vil 

føre til feilaktighet (Ward & Ahlquist, 2018). Man kan legge inn en konstant og log 

transformere den avhengige variabelen, men det vil ikke løse problemene rundt feilprediksjoner 

og heteroskedastisitet da et igjen erstatter normal distribusjonen med en annen form for 

sannsynlighetsdistribusjon og beseirer dens formål. 
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Overførbarhet – ekstern validitet 

Avslutningsvis i dette kapittelet vil jeg diskutere om den kausale sammenhengen kan 

generaliseres til og over departementene, andre statlige organer og over tid. Ettersom man ofte 

i samfunnsvitenskapelig forskning ikke alltid kan ha et tilfeldig utvalg, som i denne oppgaven 

vil være de fem mest fremtredende departementene som diskutert tidligere i 3.1 under utvalg. 

Det er derfor viktig å se på interaksjonseffekten om kausal effekt varierer over grupper, 

situasjoner og tid. I tillegg er det viktig å se på gruppehomogenitet der gruppen er så ensartet 

eller spesiell at de kausale resultatene ikke kan generaliseres videre og kun gjelder 

forskningsobjektene. Ettersom departementene innhold er ganske like i forhold til hvor mye de 

poster, men noen tilfeldige variasjoner, ved f. eks Utenriksdepartementet som poster mye mer 

enn de andre i tillegg til å ha en engelsk konto, kan det være noe vanskelig å generalisere disse 

funnene. Likevel kan man argumentere for at innsikten man får ut fra oppgaven er relevant ut 

over undersøkelsene mine. Man kan med kunnskapen fra denne oppgaven se at de fem 

departementene er spesielle, men det vil likevel kunne overføres og være relevant for andre 

land med lignende systemer. 

Om man overføre sammenhengen til andre statlige organer som f. eks etater og direktorater, vil 

ministerrollen bli byttet ut mot direktører eller ledere. Disse rollene vil være noe annerledes da 

de ofte ikke er politikere, men heller fagfolk innenfor sitt felt. Likevel kan det være interessant 

å se hva slags innhold de legger ut på sine offentlige twitterprofiler og om man kan se en slags 

branding fenomen der. Det kunne også vært interessant å se hva som legges ut på kommunenes 

twitterkontoer der øverste leder vil være en folkevalgt politiker, og hvor man kan diskutere 

hvordan kommunen brander ordføreren eller sittende parti. Videre vil det kvalitative 

rammeverket kunne generaliseres over på andre sosiale plattformer som f. eks Facebook eller 

Instagram som har blitt mer populært. Om det hadde vært mulig så fungerer også de kvantitative 

metodene på tekstmaterialet og, hvor det kunne vært interessant å sammenligne branding-

fenomenet i Norge på Facebook og Twitter. 

I dette kapitlet har jeg tatt for meg hvordan triangulering av data vil bidra til å svare på 

oppgavens problemstilling. Ved bruk av et eksplorativt sekvensdesign ønsker jeg å svare på de 

tre forskningsspørsmålene ved bruk av to kvantitative (kvantifisering av tekst; Poisson-

regresjon) og en kvalitativ metode (innholdsanalyse). I fremgangsmåtene rundt metodene har 

de originale dataene blitt beskrevet og forklart hvordan de skal brukes. Videre har metodevalg 

vært et fokus i utvalget av departementer, modeller og operasjonaliseringen av kategoriene, 
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som har munnet ut i en diskusjon rundt svakheter og styrker med metoden. I neste kapittel 

drøftes metodene sammen med teoriene og konkrete funn skal besvare forskningsspørsmålene. 
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4 Analyse og resultatkapittel 

4.1 Personfokus på Twitter 

For å etablere et grunnlag om hvorvidt departementene har et personfokus, kan kvantifisering 

av tekst med fokus på ministernavn, brukernavn og titler være en gunstig start da man kan 

observere om disse blir brukt i noe særlig større grad enn andre. Som det kommer frem i kapittel 

2 vil det være gunstig å bruke flere kvantitative metoder for å kunne observere 

personifiseringstrender. Om man kan observere dette på tvers av departementene kan vi som 

Van Aelst et al. (2012) trekker frem i sin artikkel, si at de fremtredende norske departementene 

har et større personfokus på Twitter. Man vil f. eks forvente at Helse- og 

omsorgsdepartementets mest brukte ord ville være sykehus, helse eller eldre, der en overvekt 

av ministerbenevnelser kan tyde på at noen mener det å inkludere ministeren er viktig, 

interessant eller nødvendig eller bringer noe til twittermeldingen eller profilen.  

For å illustrere hvorvidt ministrene blir nevnt med navn, vil tidslinjen under i figur 19 illustrere 

frekvensen av ordene man er på utkikk etter, i dette tilfellet brukernavnet til Bent Høie.  

  

Figur 19: Tidslinje m/ Bent Høie 
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Denne tidslinjen kan si noe om når ministrene blir nevnt og hvor mye fordelt på år. I denne 

tidslinjen har jeg igjen sett på Helse- og omsorgsdepartementet fordi Bent Høie har sittet i denne 

posten siden 2013, og kan derfor brukes som et godt eksempel når man ønsker å se når 

helseministeren har blitt nevnt. Det som er interessant å se på her er at Høie har blitt nevnt flest 

ganger av departementet mellom 2015 og 2017, da spesielt høyt ved kommunestyrevalget i 

2015. Man kan også se høye tall fra 2012 til 2013, noe som vil være naturlig da han på dette 

tidspunktet fikk jobben. Videre er det noe nedgang fra 2015, men relativt høyt fra 2016 til 2017, 

som igjen er et valgår. Noe annet som kan forklare høye benevninger av ministeren kan være 

grunnet flyktningkrisen eller den nye sykehusplanen som skulle gjelde fra 2015 til 2019. Det er 

også høye verdier nå i 2020 grunnet presset fra Covid-19 pandemien. For å få mer nøyaktig 

bilde av ministrene blant departementene kan vi se på tf-idf resultatene under 

 

TF-IDF 

I figur 20 under kan vi observere resultatene fra en tf-idf (termfrekvens-invers 

dokumentfrekvens) på tvers av departementene.  

 

Figur 20: Resultat fra TF-IDF 
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Fra figur 20 kan man se at ministernavn, brukernavn, og titler er det som brukes mest på tvers 

av departementene med unntak av Forsvarsdepartementet hvor #forsvaret troner høyest. Man 

kan også se at titler har høye verdier i forhold til navn og brukernavn, men med noen 

departementsspesifikke ord og emneknagger som jagerflyene f35 og #nato.  For 

Helsedepartementet kan man observere at brukernavnet til Bent Høie topper listen, hvor de 

andre ordene er forholdsvis lave, hvor man også kan se andre variasjoner av helseministeren. 

Her dukker departementsspesifikke ord og emneknagger som pasienter, #sykehusavtalen og 

#sykehusplan opp. Justis- og beredskapsdepartementet har også høye verdier på navn som 

Anundsen, men også justis som ut ifra tekstbehandlingen mest sannsynlig har stått sammen 

med beredskapsdepartementet. Ut ifra dette kan man anta at Justis- og beredskapsdepartementet 

ville vært høyt oppe på listen som kan tyde på at de ofte referer til seg selv, der man også ser jd 

er en forkortelse for departementet. Likevel ser man mange navn, brukernavn og titler i tillegg 

til et ord som er spesifikt for departementet (politiets).  

Resultatene for Kunnskapsdepartementet ligner på Helsedepartementet hvor man kan observere 

høye verdier for tittelen kunnskapsministeren og brukernavnet til Torbjørn Røe Isaksen 

(@konservativ), men man kan se noen flere departementsspesifikke ord som barnehage, 

universiteter, høyere (som man kan anta skulle stått sammen med utdanning), skolen og 

#realfag. Selv om dette departementet også har høye verdier for minister så har de også flere 

viktige ord som er spesifikt for departementet. Til slutt har man Utenriksdepartementet som 

også følger trendene til de andre departementene der, man ser høye verdier for navn, brukernavn 

og titler med #eriksensoreide med høyest verdi. Ine Marie Eriksen Søreide har ingen 

twitterprofil så hun brukes ofte med en emneknagg.  

Man kan også se tre emnekagger, #syria, #norge og #eøs, som er relevant for departementet, 

men man ser også her et ministerfokus. Da man kan observere at flere navn, brukernavn og 

titler noe som kan tyde på departementene bruker ministrene mye når de kvitrer. Ut ifra dette 

kan man se at jeg har identifisert de viktige eller karakteristiske ordene innenfor hvert 

departements innlegg på Twitter, som er ministernavn, brukernavn og titler. Dette kan gi en 

innsikt i hvordan departementene bruker språk når de kvitrer på Twitter, selv om det i seg selv 

ikke gir noen substansiell mening enn en kvantifisering av viktige ord, hvor som nevnt tidligere, 

viktigheten av ordene blir etablert av forskeren (Silge & Robinson, 2017).  
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Vektede log oddsrate 

Videre kan man også sammenligne ordbruken mellom departementene for å se om noen ord er 

mer eller mindre sannsynlige å komme opp ved bruk av vektet log odds rate. Ved å bruke log 

odds rate med vekter kan man se forholdet mellom departementene og ordene som er brukt, og 

man skape en slags personfokus-rate for å se hvor synlig ministeren er på Twitter (Van Aelst et 

al., 2012). Under fra figur 21 kan man se hvilke ord som er mest sannsynlig å komme fra det 

ene eller det andre departementet med vektede log odds rater. Her har jeg tatt de 10 mest 

distinkte ordene for hver twitterkonto.  

 

Figur 21: Resultat fra vektede log oddsrate på tvers av departementene 

 

 

Man kan observere fra figuren over at Forsvarsdepartementet fremdeles kvitrer mest om 

#forsvaret, men man kan allikevel se at navn, brukernavn og titler følger tett etter. Ved bruk av 

denne metoden kan viser at noen ord og emneknagger har forsvunnet og blitt byttet ut. Der man 

ser at jagerflyene har forvunnet kan man observere at NATO dukker opp som emneknagg og 

som ord. Videre kan man se at det oppdelte navnet til Ine Eriksen Søreide Eriksen fremdeles er 

høyt på listen. I tillegg ser man at deres eget brukernavn dukker opp mot slutten. Ut ifra dette 

kan man observere noen likheter fra forrige metode der #forsvaret topper listen med navn, 
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brukernavn og titler rett bak. For Helse- og omsorgsdepartementet kan man se at flere 

departementsspesifikke ord dukker opp som helse og psykisk i tillegg til brukernavnene til 

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.  

Fremdeles kan man se at brukernavnet til Bent Høie og Jonas Gahr Støre (som ved tidligere 

metode kun var nevnt ved etternavn og navn) her høyt oppe på listen, men titler er borte. Videre 

kan man se noen små forskjeller ved Justis- og beredskapsdepartementet der man fremdeles har 

mange navn, brukernavn og titler med høye verdier, men man kan se at brukernavnet til 

Politidirektoratet sammen med politiet havner høyt over noen navn. Man kan også se at 

Anundsen som hadde høyst verdi har blitt forbigått av Faremo og justis, men man kan fremdeles 

observere at de ofte kan referere til seg selv. De høyeste verdiene for Kunnskapsdepartementet 

er lik for begge analysene der man ser at brukernavnet til Torbjørn Røe Isaksen sammen med 

ministertittelen havner øverst på listen.  

Videre kan det observeres at listen består av departementsspesifikke ord, med kun en ekstra 

versjon av kunnskapsministeren, noe som kan tyde på at de etter Isaksen ikke har et like stort 

personfokus. For Utenriksdepartementet kan man også observere flere likheter hvor de tre 

høyeste verdiene inkluderer ministernavn, brukernavn og titler, men man kan se at andre 

departementsspesifikke ord har dukket opp som fns (som referer til FNs). Det som skiller seg 

ut er flere ord som ikke i utgangspunktet tilhører departementet, men som man kanskje kan 

assosiere med det, som f. eks Norge som kommer både i emneknagg og ord. Det vil være 

naturlig at Utenriksdepartementet bruker Norge mye da de ofte kan skrive om samarbeid med 

andre land. Videre kan man også se at NORADs brukernavn er nevnt noe som er naturlig da de 

er en fagetat under Utenriksdepartementet. Avslutningsvis kan man se ord som kr og støtten 

dukker opp, noe som kanskje burde være ord som assosieres med Finansdepartementet, men i 

denne sammenheng kan dette være koblet opp mot bistand som Norge stiller med til andre land.  

For i tillegg se om dette har vært en trend på tvers av år kan man fordele de vektede log odds 

ratene på år i figur 22.  
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Figur 22: Resultat fra vektede log oddsrate på tvers av år for departementene 

 

Fra figur 22 kan man se en retning mot et personfokus fra 2010 til 2020, når man sammenligner 

sannsynlighetsfordelingen til hvor mange ganger et utfall oppstår, som i dette tilfellet spesifikke 

ord. Ut ifra dette kan man ikke alene se om det er en trend over tid, da det i utgangspunktet kan 

skyldes andre grunner som denne univariate analysen ikke fanger opp, men som en vil se 

nærmere på i den multivariate analysen i neste delkapittel 4.2. 

Likevel kan man observere at navn, brukernavn og titler har vært kvitret mest blant alle 

departementene på tvers av år, med unntak av 2020 hvor utenriksdepartementet har en høyere 

log odds rate, tett fulgt av andre ord knyttet til departementet før monica dukker opp. Dette er 

grunnet Korona-krisen som traff tidligere i mars der man tydelig kan se at dette er fokuset for 

2020. Det kan også være naturlig at man ser både navn og tittel med høye log odds da disse 

ordne ofte opptrer sammen i kontrast med alle de andre ordene. I tillegg er det interessant er at 

man kan se at man @er ministeren som lenker til deres private twitterprofil, der mange av 

ministrene i biografifeltet skriver at dette er en profil der de deler sine politiske meninger eller 

er politiker først og fremst. Det samme gjelder for ministrene som ikke har profiler og ofte blir 

nevnt med en emneknagg, når man trykker på emneknaggen ikke eksklusivt kommer til 

departementets twittermeldinger, men twittermeldinger som omhandler ministeren. Så på denne 

måten reklamerer de for ministeren ved å vise til deres politiske twitterprofiler eller 

emneknagger som handler om ministeren.  
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Ut ifra disse to figurene 22 og 21 sammen med figuren 20 fra tf-idf kan man tydelig se at 

ministrene ofte nevnes med navn, tittel eller brukernavn på tvers av departementene og år, som 

jeg trakk frem i kapittel 2 tyder på et personfokus bland de fremtredende departementene. For 

å svare på spørsmålet om hvorvidt man kan observere en slags personfokus blant de norske 

departementene kan man se en trend med høye tall som nevner ministrene ved navn, tittel eller 

brukernavn, noe som tyder på at ministrene ofte får mye plass i tekstmaterialet man har brukt. 

Likevel kan man også observere departement spesifikke ord med høye verdier, da spesielt for 

Kunnskapsdepartementet, selv om Torbjørn Røe Isaksen topper listen.  

Ved å bruke flere metoder med å skape vektede ordfrekvenser og vektede log odds rater kan 

man fremdeles se at en større andel av twittermeldingene inneholder benevninger på tvers av 

departementer, men man kan se noe variasjon over tid. Dette kan ut ifra Van Aelst et al. (2012)s 

artikkel tyde på individuell personifiserings trend blant de norske departementene, der man kan 

se et skift i innholdet i meldingene på deres Twitter. Ettersom man nå har fått etablert et 

personfokus ved bruk av det tilgjengelige datamaterialet på tvers av departementene der de 

bruker ministrenes navn, brukernavn eller titler kan man gå videre ved å se på hva slags årsaker 

som kan stå bak dette fokuset ved å spørre hvorfor departementene markedsfører ministrene på 

Twitter.  

 

4.2 Årsaker bak image-bygging 

Om man videre skal svare på og utforske mitt andre forskningsspørsmål om man kan observere 

en sammenheng mellom ministerbenevnelser og valgår, har jeg fra kapittel 2 trukket frem at 

man i Norge har kunnet observere en personifiseringstrend i tillegg etablerts embetsverkets 

plikter og rolle.  Dette kan være med på å trekke spenningsforholdet rundt ministerrollen og 

image-bygging på sosiale medier på departementenes twitterprofiler under valgperioder, en 

variabel som ble presentert i kapittel 3.2.1 under regresjonsdata. I kapittel 3 etablerte jeg at en 

Poisson-regresjon vil være en god modell for dette da man har opptellingsdata og er på utkikk 

etter en latent variabel for å kunne forklare bruken av et større personfokus. 

For å se om man det er en sammenheng mellom valguker og personfokus har det blitt estimert 

en Poisson hvor man omkodet tid til valg til år, slik at den skulle være enklere å tolke. Videre 

ble en Poisson-regresjon som inkluderer en dummy for valgår som gir 1 = når det er valgår, 

dvs. tiden før stortingsvalget i 2013 og 2017, som vil være 255 dager tatt med. Sagt på en annen 
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måte så kan man anta at en mobiliserings skjer i tiden før valget og hvor man tar utgangspunkt 

i at det begynner et halvt år før. Dette vil si at når tid til valg variabel er større enn 255 dager 

og utenfor mobiliseringsvinduet, så får de verdien 0 og verdien 1 når de havner innenfor 

mobiliseringsvinduet. Dette gjørs, da det vil være interessant å se om valgår har en effekt i seg 

selv da man i utgangspunktet burde forvente at departementene ikke øker ministerfokuset i 

valgår (KMD, 2019). Under kan man se en beskrivende oversikt over variablene som brukes i 

Poissonregresjonene.  

 

Tabell 6: Oversikt over valgårvariabelen 

 

 

Etter å ha kjørt regresjonsmodellene ga det følgende resultater i to forskjellige modeller:  
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Tabell 7: Regresjonstabell 2 
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Når man skal se på den mest interessante koeffisienten, tid til valg, kan man se at den har en 

noe negativ effekt, i tillegg til å være sterkt signifikant, som vil si at når årene øker eller man 

kommer lenger unna valget så vil gjennomsnittet til ministerbenevnelser i twittermeldinger 

synke. Dette bryter både med forventningene man har til byråkratiets nøytralitet og 

embetsverkets plikter som innebærer at man ikke skal drive noen form for mobilisering for 

statsråden (KMD, 2019). 

Man kan også observere at den binære valgår-variabelen er signifikant i modell 2, noe som 

forteller at valgårene 2013 og 2017 gir en 30% økning i personfokus. Dette forteller at når det 

er valgår (X=1) så vil gjennomsnittet til ministerbenevnelser øke som igjen bryter med 

forventningene man har til det nøytrale demokratiet (Jacobsen, 2008). 

Noe som er veldig interessant å se fra tabell 8 er den høye positive effekten twitterprofiler har 

på benevnelser, der man kan se en positiv sammenheng med ministernevnelser og om 

ministeren faktisk har en twitterprofil. Dette kan skyldes det at flesteparten av ministrene har 

twitterprofiler og man vil få en overflod av enere i datasettet. Likevel er dette er sterk effekt på 

ministerbenevnelser. 

Det som også er interessant å se på er tidsstemplingen på twittermeldingene der man ser noe 

motsigende resultater da denne har en noe negativ effekt og vil tilsi at forventingen om at 

personfokus har økt over tid ikke støttes. Tabellen viser tvert om at andelen personfokuserte 

tweets har sunket (når man kontrollerer for person- og departementsspesifikke egenskaper). 

Over en åtteårsperiode, tilsier modellen 0.76 prosents nedgang i personfokus. Grunner til dette 

belyses ikke i oppgaven, men kan studeres nærmere i en balansert panelstudie hvor alle 

departementene er inkludert over tid, og gjerne med samme minister.  

Videre fra tabell 8 kan man se noen forskjeller mellom modellene og da hovedsakelig mellom 

den første Poisson modellen til den som inkluderer valgår. Fra modellene samlet kan man 

observere at noen partier som FrP og departementer som Kunnskapsdepartementet og 

Utenriksdepartementet (i den andre modellen) ikke er signifikant, dette er ikke så alvorlig da 

noen partier og departementer har dominert perioden jeg undersøker. Det vil si at det ikke er 

noen forskjell i personfokus mellom statsråder fra FrP og Krf, med Høyre som 

referansekategori. Det samme gjelder departementene. Likevel kan man også observere at kun 

Justis- og beredskapsdepartementet har en negativ effekt på opptellings variabelen vår, mens 

de andre departementene har en positiv effekt. Videre ser man at Arbeiderpartiet, Sosialistisk 
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Venstreparti og Venstre har en større negativ effekt når opptellingen av ministerbenevnelser 

øker. Dette kan skyldes at det er lenge siden man hadde en venstreregjering.  

 

Prediksjoner 

For å videre undersøke hva disse resultatene kan fortelle kan man predikere utfall fra den andre 

modellens (Poisson m/ dummy valgår) estimater ved å kombinere dem med et nytt datasett med 

satte verdier for hver variabel, og hvor man lar tid til valg variere. Verdiene er predikert ut ifra 

en høyremann med twitterprofil fra Helsedepartementet med et gjennomsnittet av antall 

twittermeldingene. Videre blir tidsstemplingen til meldingene satt på datoen 1år, 1 måned og 1 

dag i forveien for valget som var 9. september 2017. I realiteten er dette omhandler dette 

eksemplet Bent Høie som har i løpet av syv år vært helse- og omsorgsminister og han har en 

aktiv twitterprofil. Dette gjøres fordi det er interessant å trekke et eksempel ut ifra virkeligheten. 

Ut ifra tabellen nedenfor kan man se predikerte antall ministertweets øker med antall tweets. 

Dette stemmer med ikke med forventingene man har til embetsverket (KMD, 2019). Ut ifra 

prediksjonene under kan man observere det er en økning i antall ministertweets når man nærmer 

seg valget.  

 

Tabell 8: Prediksjonstabell 1 

1 år til valgdag 30 dager til valgdag 1 dag til valgdag 

0.6083355 0.6980065 0.6901185 

 

Man kan se en større økning fra 1 år til 1 måned før valgdagen, hvor man ser noenlunde like 

verdier fra 30 dager til 1 dag før valgdagen. Dette er ikke helt uventet da man har satt nokså 

stramme rammer på scenarioet vårt ved å sette nøyaktige datoer, men likevel er det en økning i 

predikerte antall persontweets.  

Videre kan man utforske om twitterprofil har noe å si, da dette også kan være en måte å drive 

en slags image-bygging på departementenes twitterprofiler da de er et sveip eller tasteklikk 

unna ministerens partipolitiske profil. Under er det predikert et scenario hvor man kun har 

endret ministerprofil til å gi verdien 0, at ministeren ikke har en twitterprofil: 
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Tabell 9: Prediksjonstabell 2 

1 år til valgdag 30 dager til valgdag 1 dag til valgdag 

0.08402169 0.09640681 0.09531734 

 

Fra denne tabellen kan man se en stor forskjell fra den forrige, men den samme trenden der 

ministerfokuset øker nærmere valgdagen med en liten nedgang fra 1 måned til 1 dag. Ut ifra 

dette kan man se en nedgang predikerte antall persontweets om ministeren har en twitterprofil 

til en uten, som kan vise til at departementene sannsynligvis bruker ministere med 

twitterprofiler når ministerfokuset øker. Det disse to tabellene med predikerte scenarioer 

forteller er at man kan observere en effekt som støtter opp under et ministerfokus når man ser 

på tid til valg og valgår, der de predikerte verdiene gir en absolutt verdi der man setter faste 

datoer for selve twittermeldingene. 

 

4.3 Innholdsanalyse 

Etter å ha etablert et personfokus blant departementene og sett en sammenheng mellom valgår 

og ministerbenevnelser er det interessant å se på hva slags innhold departementene poster på 

sine twitterprofiler. For å svare på mitt siste forskningsspørsmål om hvordan de driver en 

merkevarebygging er det interessant å se nærmere på innholdet i en twittermelding som 

inkluderer ministrene. I kapittel 2 ble Depaula et al. (2018) ble deres kategorier presentert der 

innholdet i regionale styresetts facebook-meldinger kunne bli kategorisert ut ifra deres fire 

underkategorier fordelaktig presentasjon, politisk posisjonering, symbolske handlinger og 

branding og markedsføring. Videre i kapittel 3 ble disse fire underkategoriene operasjonalisert 

og modifisert etter en pilotstudie og slik at de skulle kunne brukes for de norske 

departementene. Ut ifra forventningene i kapittel 2 vil man også kunne imøtese noen forskjeller 

mellom departementene, i tillegg til en større andel av fordelaktig presentasjon. 

Under er funnene for alle departementene fra 2017 og 2019 hvor man kan se en summert tabell 

over hvor mange twittermeldinger som ble kategorisert hvor 1 = kategorisert, mens 0 = ikke-

kategorisert og inkluderer twittermeldingen ikke ministeren.  
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Tabell 10: Summert tabell over kategoriene 

 Fordelaktig 

Presentasjon 

Politisk 

Posisjonering 

Symbolske 

Handlinger 

Branding og 

Markedsføring 

 Summert 

totalt  

 2017 2019 2017 2019 2017 2019 2017 2019 Sum 2017 2019 

1 67 51 36 57 27 30 49 80 397 179 218 

0 41 92 72 86 81 113 59 63 607 253 354 
Her vil sum være noe høyere enn antall tweets da noen av meldingene er kategorisert dobbelt, og det 

vil være et større antall nuller.  

 

Ut ifra tabellen over og kakediagrammet under (figur 22) kan man se at den større andelen av 

twittermeldingene ikke ble kategorisert som vil si at de ikke omhandler ministeren på noen 

måte, noe som samsvarer med Van Aelst et al. (2012) sin artikkel der de trekker frem at 

nyhetsartikler ikke kun har et personfokus og ofte inneholder annen vesentlig informasjon eller 

nyhetssaker.  

 

Figur 23: Kakediagram av kategoriene 
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Fra resultatene over sier dette at om lag 60% av de norske departementenes tweets handler om 

noe annet som ikke faller innenfor disse kategoriene i 2017 og 2019, likevel kan man se en 

økning fra disse to årene der jeg kategoriserte 179 twittermeldinger fra 2017 og 2019 ble 218 

kategoriserte. Fra figur 23 under kan man fremdeles observere at flere meldinger inkluderte 

ministrene på forskjellige måter hvor alle departementene ar økt utenom Helse- og 

omsorgsdepartementet som gikk fra litt over 7% i 2017 til litt under i 2019, det samme gjelder 

for Justis- og beredskapsdepartementet som lå litt over 10% i 2017 har sunket til rett under i 

2019. Likevel kan man se at både Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet har økt til 

over 12% i 2019, som er en god økning for Forsvarsdepartementet som lå på rett over 7% i 

2017. Kunnskapsdepartementet har også har hatt en økning i antall kategoriserte tweets til 

nesten være oppe på 10% i 2019. 

 

Figur 24: Kategoriserte tweets på tvers av år og departementer 

 

 

Etter å ha sett nærmere på den innhentede dataen kan man videre se på de individuelle 

forskjellene mellom departementene.  
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Departementene 

Utenriksdepartementet 

Dette departementet er det mest fremtredende med mest tweets og flest følgere, i tillegg til å ha 

en engelsk twitterprofil lenket på deres twitterkonto. Man kan observere at det er en økning av 

antall kategoriserte fra 2017 til 2019, med en differanse på 14. Børge Brende nevnes ikke i 2017 

blant de 100 twittermeldingene.  

 

Tabell 11: Resultater fra Utenriksdepartementet 

2017 – Børge Brende (H) og Ine Marie Eriksen Søreide (H) 

FP PP SH BM Sum 

14 16 7 8 45 

2019 – Ine Marie Eriksen Søreide (H) og Dag Inge Ulstein (KrF) 

FP PP SH BM Sum 

9 23 10 18 59 

    104 totalt 

 

Det er som er interessant er at man kan se at flere tweets blir kategorisert innenfor fordelaktig 

presentasjon i 2017 og har minket til 2019, mens de andre kategoriene har økt da man skulle 

forvente at fordelaktig presentasjon burde være en naturlig å se på twitterprofilen til 

departementet. Videre sier dette noe om hvordan de brandes der meldinger kun kategorisert 

med fordelaktig presentasjon ofte viser ministeren i profesjonelle settinger der de ofte kommer 

med et støttende utsagt, ofte uten noen form for politisk mening. Dette kommer meget tydelig 

frem i Utenriksdepartementet der Ine Marie Eriksen Søreide vises smilende i forskjellige møter, 

hyllester og andre offentlige aktiviteter. Videre dannes et favorabelt bilde av ministeren der hun 

ofte virker tiltalende ved smilende bilder, hvor hun vises lyttende eller i håndtrykk med en 

annen viktig figur. Man kan også se at departementet ofte poster lenker hvor statsråden har 

kommentert eller skrevet en kronikk på områder (ofte politiske saker), som er med på å trekke 

frem hennes kredibilitet og kompetanse. Dette glir noe over i den fjerde kategorien om branding 

og markedsføring som ofte oppstår sammen med fordelaktig presentasjon og politisk 

posisjonering. Ved å linke til statsrådens kommentarer og kronikker er ikke dette bare med på 

å reklamere for statsrådens meninger, men også til statsorganets tjenester da linkene ofte er 

koblet opp mot regjeringens nettsider.   
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Figur 25: Twittermelding 10 branding og markedsføring 

 

 

Videre kan man også se at branding og markedsføring har økt en del der departementet 

hyppigere legger ut lenker der publikum kan trykke seg inn på regjeringens nettsider. Denne 

kategorien var også ofte dobbeltkodet med politisk posisjonering som igjen øker denne 

kategorien.  

Figur 26: Twittermelding 11 politisk posisjonering og branding og markedsføring 
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Dette departementet har den største kategorien for politisk posisjonering der begge ministrene 

ofte kommer med politiske standpunkt der de enten støtter eller kommer med en bekymring 

gjennom sitater eller at det linkes til deres kronikker, som også ble vist i figur 24.  

Dette er også det departementet med flest kategoriserte tweets med 104 på de to årene. Det som 

interessant er en større andel tweets som inkludere symbolske handler i forhold til de andre 

departementene. Ofte var dette knyttet til å menge seg med viktige mennesker der man ofte 

kunne se ministeren diskutere, håndhilse eller i andre minglesettinger med andre 

statsoverhoder, ledere osv. Ettersom ministeren under dette departementet har som jobb å 

fremme Norges utenrikspolitikk er det en naturlig del av jobben å være en delegasjon for Norge 

og man vil kanskje også se flere innlegg som inkluderer dette aspektet i symbolske handlinger.  

 

Figur 27: Twittermelding 12 symbolske handlinger 
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Justis- og beredskapsdepartementet 

Dette departementet er har omtrent like mange kategoriserte tweets fra 2017 til 2019. Det som 

skiller dette departementet fra de andre er at det har flere ministre involvert og har hatt noe flere 

medieoppslag rundt ministrene. Dette kan være en bakenforliggende forklaringer/variabler og 

kan påvirke den reduserte bruken av ministre slik at man f. eks unngår unødig negativ 

oppmerksomhet. Tor Mikkel Wara nevnes ikke i 2019 blant de 100 twittermeldingene.  

 

Tabell 12: Resultater fra Justis- og beredskapsdepartementet 

2017 – Sylvi Listhaug (FrP) og Per-Willy Amundsen (FrP) 

FP PP SH BM Sum 

12 6 6 7 31 

2019 – Tor Mikkel Wara(FrP), Jøran Kallmyr(FrP) og Ingvil Smines Tybring-Gjedde(FrP) 

FP PP SH BM Sum 

8 7 4 12 29 

    60 totalt 

 

 

Videre kan man se at forventningen om at fordelaktig presentasjon er noe større i 2017 enn i 

2019 og har en motsatt trend med kategorien branding og markedsføring som øker fra 2017 til 

2019. Denne trenden så man også for Utenriksdepartementet som kan tyde på at dette 

departementet ofte bruker ministeren som vekker en troverdighet og hvor de oppfordrer til å gå 

inn på regjeringens nettsider.  
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Figur 28: Twittermelding 13 branding og markedsføring 

 

 

Her kan man se noe dobbel koding med politisk posisjonering da det ofte er knyttet til uttalelser 

eller meninger fra ministeren i tillegg til å vise til deres nettsider. I eksemplet under kan man se 

tekst som ikke tar en politisk mening, men handler mer om politikk som nevnt i metoden, hvor 

bruken av ministerens troverdighet kommer til syne. 
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Figur 29: Twittermelding 14 om politikk 

 

 

Videre er politisk posisjonering dobbeltkodet med fordelaktig presentasjon i mange tilfeller, 

noe som kan være med på å trekke opp både fordelaktig presentasjon som i eksemplet under. 

Politisk posisjonerings har holdt seg stabil fra 2017 til 2019 der man ser ministrene ofte blir 

direkte sitert. 
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Figur 30: Twittermelding 15 politisk posisjonering 

 

 

Symbolske handlinger er den laveste kategorien for dette departementet hvor man kan se 

ministeren bli sett sammen med sjefer fra politiet, statsministeren og andre ledere.  

Figur 31: Twittermelding 16 symbolske handlinger 
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Kunnskapsdepartementet 

Dette er det departementet med færrest kategoriserte tweets og færrest tweets generelt hvor de 

kun hadde 25 tweets i 2019. I forhold til den økende trenden av kategoriserte meldinger fra 

2017 til 2019 så stemmer ikke dette for Kunnskapsdepartementet. Likevel omhandler 16 av 25 

tweets i 2019 ministeren. Dette departementet er unntaket fra alle de andre fordi selv om de er 

nokså fremtredende ved mange følgere så kvitrer de ikke like hyppig som de andre hvor antall 

tweets minker fra 2017 til 2019. 

 

Tabell 13: Resultater Kunnskapsdepartementet 

2017 – Torbjørn Røe Isaksen (H) og Henrik Asheim (H) 

FP PP SH BM Sum 

20 3 4 6 33 

2019 – Iselin Nybø (V) og Jan Tore Sanner (H) 

FP PP SH BM Sum 

5 6 4 6 21 

    54 totalt 

 

 

Man kan se at det er en drastisk reduksjon av fordelaktig posisjonering, mens de andre 

kategoriene holder seg relativt lave i begge årene. Det er interessant å se at dette departementet 

ikke fokuserer like mye sin twitterprofil eller tilstedeværelse på Twitter da det er det tredje 

fulgte departementet. Likevel kan man se at det er noe flere meldinger som inneholder politisk 

posisjonering i 2019 der man ser at Iselin Nybø oftere i meldingene. 
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Figur 32: Twittermelding 17 politisk posisjonering 

 

Figur 33: Twittermelding 18 politisk posisjonering 

 

 

Det som jeg også kunne observere fra 2017 til 2019 for dette departementet var den mindre 

bruken av meldinger som kunne kategoriseres som fordelaktig presentasjon, men også andre 

meldinger som var vanskelig å kategorisere. Dette gjaldt spesielt denne twittermeldingen under 

av Torbjørn Røe Isaksen der ingen av kategoriene så ut til å passe i utgangspunktet. Den ble 

kategorisert under fordelaktig presentasjon da jeg konkluderte med at denne meldingen skaper 

et bilde av ministeren som trekker frem hans attributter (Depaula et al., 2018) om å være 

tiltalende hvor friluftsmannen i ministeren kommer frem. Dette kunne også være en av de få 

meldingene som kan kobles opp mot privat personifisering (Van Aelst et al., 2012) hvor man 

fokuserer på personens karaktertrekk. 
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Figur 34: Twittermelding 19 fordelaktig presentasjon og privat personifisering 

 

 

Branding og markedsføring har som symbolske handlinger holdt seg lik fra 2017 til 2019, der 

man kan se at noen twittermeldinger som bruker ministeren og demonstrerer sympati for 

andre mennesker gjennom teksten i meldingen.  

 

Figur 35: Twittermelding 20 symbolske handlinger 
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Forsvarsdepartementet 

Forsvarsdepartementet er departementet med flest kategoriserte tweets etter 

Utenriksdepartementet med totalt 95 fordelt på to år. Her kan man også observere en trend der 

man har en økning av kategoriserte tweets fra 2017 til 2019, med en differanse på 21 tweets. 

Man kan se at alle kategoriene har økt fra 2017 til 2019 og for begge år kan man se at fordelaktig 

presentasjon og branding og markedsføring er de største kategoriene.  

 

Tabell 14: Resultater Forsvarsdepartementet 

2017 – Frank Bakke-Jensen (H) og Ine Marie Eriksen Søreide (H) 

FP PP SH BM Sum 

14 2 7 14 37 

2019 – Frank Bakke Jensen (H) 

FP PP SH BM Sum 

20 9 9 18 58 

    95 totalt 

 

Fordelaktig presentasjon kan observeres der de ofte ser ministeren posere til et oppsatt bilde i 

en profesjonell eller offentlig aktivitet, der man kan se at man trekker på ministerens attributter 

om å være en tiltalende person. Kategorien fordelaktig presentasjon er ofte kodet sammen med 

politisk posisjonering der man ser oppsatte bilder som skaper et slags idealistisk bilde av 

ministeren i sammenheng med politiske utsagn eller meninger på vegne av ministeren.  

 

Figur 36: Twittermelding 21 fordelaktig presentasjon 
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Videre kan man knytte Forsvarsdepartementet opp mot tradisjon og fokus på symbolikk, hvor 

det vil være noe naturlig å anta at symbolske handlinger vil være en større kategori. Denne 

kategorien er nokså lav, men likevel er denne kategorien nest størst etter Utenriksdepartementet 

bland departementene. Fordelaktig presentasjon er ofte dobbeltkoding med symbolske 

handlinger og branding og markedsføring. I meldinger som er koblet med fordelaktig 

presentasjon og symbolske handlinger er ofte ved å vise verbal og visuell sympati mot andre 

eller i kombinasjon ved å menge seg med viktige mennesker.  

 

Figur 37: Twittermelding 22 symbolske handlinger 

 



89 

 

Figur 38: Twittermelding 23 symbolske handlinger 

 

Videre kommer kategorien branding og markedsføring tydelig frem ved at departementet flinke 

med å markedsføre departementet ved bruk av ministeren der de legger ved filmer og bilder 

knyttet til innlegget der de skriver at statsråden oppsummerer, forklarer eller sier noe i en 

kommentar til en sak. 

 

Figur 39: Twittermelding 24 branding og markedsføring 
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Her kunne man også se branding og markedsføringskategoriserte meldinger som inkluderte 

faktabasert eller historisk informasjon som Depaula et al. (2018) også fant blant de amerikanske 

lokale myndighetene.  

Figur 40: Twittermelding 25 branding og markedsføring 
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Helse- og omsorgsdepartementet 

Det som kjennetegner dette departementet er mange twittermeldinger som faller innenfor 

branding og markedsføring. Her kan man også observere trenden der man ser flere kategoriserte 

twittermeldinger fra 2017 til 2019 med en differanse på 17 tweets. Videre kan man se at alle 

kategoriene har økt fra 2017 til 2019 utenom symbolske handlinger som er lik mellom begge 

årene.  

 

Tabell 15: Resultater Helse- og omsorgsdepartementet 

2017 – Bent Høie (H) 

FP PP SH BM Sum 

7 9 3 14 33 

2019 – Bent Høie (H) og Sylvi Listhaug (FrP) 

FP PP SH BM Sum 

9 12 2 26 50 

    83 totalt 

 

Det første man observerer er den store andelen av branding og markedsføring i forhold til de 

andre kategoriene, med en god økning fra 2017 til 2019. Dette kan tyde på at dette 

departementet fokuserer på å dele informasjon som er knyttet opp mot departementets tjenester 

eller produkter. Man ser flere reklamefilmer, ønsker om innspill og lenker til regjerings 

nettsider. Dette er ofte kombinert med politisk posisjonering der ministeren viser sin støtte i 

den sak der de fremmer regjeringens politikk eller på en annen måte uttrykker en politisk 

mening.  
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Figur 41: Twittermelding 26 politisk posisjonering og branding og markedsføring 

 

Figur 42: Twittermelding 27 politisk posisjonering og branding og markedsføring 

 

 

Det som er interessant er den relativt lave fordelaktig presentasjon der ministrene ikke blir 

presentert i like mange offentlige aktiviteter eller meldinger som spiller like mye på ministerens 

attributter. Selv om man kan se denne kategorien ofte i kombinert med branding og 
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markedsføring, så oppstår den alene i noen twittermeldinger der ministeren stiller opp i et 

oppsatt bilde for å gratulere andre.  

 

Figur 43: Twittermelding 28 fordelaktig presentasjon 

 

 

Avslutningsvis kan man se på den lave kategorien symbolske handlinger som er den lavest 

kategoriserte blant departementene. Denne kategorien ble kategorisert fem ganger med 

branding og markedsføring der man spiller på sympati samtidig som man reklamerer for 

ministeren.  
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Figur 44: Twittermelding 29 symbolske handlinger og branding og markedsføring 

 

 

Oppsummering 

I denne analysen har jeg funnet at de norske departementene legger mye vekt på og bruker 

ministrene når de poster twittermeldinger på sine profiler. Selv om flesteparten kan 

kategoriseres som noe annet, kan man se at en stor del av meldingene inkluderer ministrene på 

forskjellige måter. Dette samsvarer med Depaula et al. (2018) funn der omtrent 40% av deres 

facebookinnlegg inkluderte de samme kategoriene som i denne oppgaven. Noe som er 

forskjellig fra de amerikanske facebookprofilene er at et mindretall av symbolske handlinger 

som er relativt lavt blant alle departementene. Dette kan være grunnet en subjektiv tolkning av 

symbolske handlinger og forskjellen språket i meldingen i de norske departementene og de 

amerikanske lokale myndigheter. Det kan også være grunnet twittermeldingenes 

tekstrestriksjon på 140 karakterer, hvor symbolske handlinger ikke like godt kan bli beskrevet 

i tekst med tanke på metainformasjon (Depaula et al., 2018).  

Ut ifra resultatene over kan man se mye felles trender mellom de forskjellige departementene. 

Selv om fordelaktig presentasjon er en av de største kategoriene kan man fremdeles se at dette 

ikke er en økende trend for Utenriksdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og 

Kunnskapsdepartementet, hvor man kanskje skulle forvente flere at oppsatte bilder som 
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fokuserer på ministerens attributter eller prisutdelinger. Man kan se at kategorien branding og 

markedsføring har økt fra 2017 til 2019 og er en av de høyeste kategoriene, med unntak av 

Kunnskapsdepartementet, som er unntaket blant alle departementene. Videre er politisk 

posisjonering relativt moderat blant departementene med unntak av Utenriksdepartementet som 

har mange tweets innenfor denne kategorien. Avslutningsvis har man symbolske handlinger 

som er nokså lav blant alle departementene hvor Utenriksdepartementet og 

Forsvarsdepartementet har noen høye verdier. Ut ifra Van Aelst et al. (2012) kan dette tyde på 

en personifiseringstrend der man kan se synligheten til ministeren ved å f. eks se på 

karaktertrekk med bruk av forskjellige kategorier. 

 

Dette tredelte kapitlet har søket mot å svare på de tre forskningsspørsmålene med funn som har 

møtt og ikke møtt forventningene i kapittel 3. I første analyse ble det etablert et personfokus på 

departementenes twitterprofiler der det alene ikke kan svare på en tidstrend, men 

ministerfokuset kunne observeres på tvers av år. For å videre svare på en tidstrend og 

sammenheng mellom valgår viste funnene fra årsaker bak image-bygging at det er en positiv 

sammenheng mellom valgår og ministerfokus, som igjen bryter med forventningene til det 

nøytrale embetsverket (KMD, 2019). Den tredje analyse kunne avsløre at innholdet i 

twittermeldingene ikke utelukkende handler om ministrene selv om innholdet ofte inkluderer 

ministrene, der trenden fra valgår til ikke-valgår viser mer markedsføring av departementet. 

Etter å ha sett på hvorvidt, hvordan og hvorfor departementene driver markedsføring på sine 

twitterprofiler vil det avslutningsvis være interessant å diskutere funnene fra analysene. 
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5 Diskusjon av hovedfunn 

I denne oppgaven har jeg svart på forskningsspørsmålene om hvorvidt, hvordan og hvorfor 

departementene driver en form for image-bygging på deres twitterprofiler. Ettersom dette er et 

begrep som har elementer i personifisering (Van Aelst et al., 2012), branding (Depaula et al., 

2018; Scammell, 2015) og dukker opp i Jacobsen (2008) konfliktlinjer, vil en triangulering av 

data med flere perspektiver kunne svare på dette. Der man kan man se en tendens til image-

bygging av ministrene på de mest fremtredende departementene i Norge, hvor konfliktlinjene 

mellom lojalitet, nøytralitet og faglig uavhengighet blir tydeligere når man nærmer seg valget, 

og hvor baktanken til twitterprofilene og retningslinjer burde være klarere for hvor mye av og 

når innholdet blir lagt ut. Likevel har man også sett når man ser på analysene isolert fra 

hverandre så kan de ikke begrunne en image-bygging, men om man kobler de sammen får man 

et overordnet blikk over twitterbruken til departementene og kan se at det er en form for image-

bygging.   

 

5.1 Perfekt plattform 

Når man nå skal drøfte hva disse funnene har å si kan man knytte sammen de tre analysene for 

å svare på om det skjer en image-bygging på de mest populære departementene i Norge. 

Arbeidsoppgavene til departementene består av å informere og man kan se at Twitter kan være 

en god plattform for dette i forhold til Facebook (Enjolras, 2013). På den andre siden så er 

sosiale medier som Twitter ikke i utgangspunktet myntet på byråkratiske organer der man ofte 

må følge trender samtidig som man opprettholder profesjonalitet. Det finnes retningslinjer som 

beskriver hva slags ansvar offentlige tjenestemenn og kvinner har på sosiale medier, men man 

har observert at det er noen forskjeller mellom departementene når det kommer til 

mediestrategi. De tre analysene i oppgaven viser at Kunnskapsdepartementet skiller seg ut. 

Under funn fra tekstanalysen kan man se at det var det departementet med flest 

departementsspesifikke ord, i tillegg til å ha noen unike funn i innholdsanalysen som privat 

personifisering.  

I denne oppgaven har man hatt en antagelse om at det er en kommunikasjonsansvarlig eller 

avdeling som har ansvar for innlegg på sosiale medier, som og i utgangpunktet skal følge 

retningslinjene, samt reglene for byråkrater (Karlsen et al., 2018). Gjennom to metoder for 

kvantifiserings av tekst for å svare på forskningsspørsmålet om man kan observere et 

personfokus på de norske departementenes twitterprofiler så kan man observere et fokus på 
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ministrene på tvers av år. Her kunne man observere at mange av de viktige ordene inkluderte 

ministrenes navn, brukernavn og titler, og at ministrene har hatt et fokus siden 2010. Dette er 

en nyttig analyse å gjøre da man skulle forvente at departementenes twitterprofiler skulle 

inkludert viktige ord spesifikt det gjeldene departementet. Man observerer likevel at noen andre 

viktige ord er med på listen, så vil man i utgangspunktet kunne forvente at 

departementsspesifikke ord burde toppe listene. Dette alene trenger ikke representere 

virkeligheten og kan ikke isolert belyse at det er en imagebygging på Twitter, men det er et godt 

utgangspunkt. Om man kobler sammen Murthy (2013) sitt resonnement om at Twitter 

inneholder elementer for selv-reklamering og  Scammell (2015) sin definisjon på branding hvor 

man ønsker å skape en verdi rundt et objekt som kan påvirke mottakerne, så kan man se hvordan 

ministrene kan bli brukt som en symbolsk bilde eller ansikt på departementenes twitterprofiler. 

Dette kan gjøres for å oppnå et mål om å tiltrekke seg flere følgere eller lesere, eller et ønske 

om å sette et ansikt på den som er ansvarlig for departementet.  

Et godt eksempel fra både tf-idf og de vektede logg oddsene er Torbjørn Røe Isaksen som i fem 

år (med unntak av foreldreperm i 2017) satt som kunnskapsminister fra 2013 til 2018. På fem 

år kan man skrive mange twittermeldiger, men et brukernavn som i stor grad dukker opp med 

stor margin er @konservativ som er den private twitterprofilen til Isaksen hvor han i biografien 

på profilen skriver: «Arbeids- og sosialminister (og konservativ rikssynser)»2 som etablerer 

hans rolle som minister, men at det også er innebærer et partipolitisk moment der han ytrer sine 

politiske meninger, ikke nødvendigvis i tråd med den sittende regjering. Da man på den andre 

siden ser at Kunnskapsdepartementet skiller seg ut fra de andre departementene ved at andre 

departementsspesifikke ord kommer høyt på listene så kan man observere at Isaksen er øverst 

på listen med god margin når man sammenligner ord fra 10 000 twittermeldinger på ti år. Videre 

kan man si at det bryter med konfliktlinjene til Jacobsen (2008) og de syv pliktene (KMD, 2019) 

der embetsverket ikke skal hjelpe ministeren å drive partipolitisk politikk, der de ved hyppig 

bruk av person-taggen linker til ministerens politiske ytringer. 

 

 

 

 
2 https://twitter.com/konservativ  

https://twitter.com/konservativ
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5.2 Valgkamp i statsadministrasjonen 

Ut ifra analysen i kapittel 4.2 har man observert en sammenheng mellom valg og 

ministerbenevnelser når man nærmer seg valgdagen som svarer på forskningsspørsmålet om 

det er en sammenheng mellom personfokus og valgår. Under valgår blir rollen til ministeren 

noe annerledes da de ikke lenger kun er et ansikt utad, men politikerrollen blir mer viktig. 

Rollen som minister består av å være karriere politiker, men også være en lojal minister som 

ønsker en viss politisk styring (Jacobsen, 2008), hvor gråsonen eller spenningen oppstår når det 

er valgkamp i Norge. Man kan anta at ministre som karrierepolitikere er gjenvalgorienterte, noe 

som gjør at man gjør dem ansvarlige for den jobben de gjør i byråkratiet og man kan «sparke» 

dem ved å ikke gi dem gjenvalg. Dette er likevel kun en legitim trussel om de ikke ønsker 

gjenvalg, men man kan ta utgangspunkt i at de at de ønsker gjenvalg eller fronte sitt eget parti. 

En fordel for ministrene da er scenetid på departementenes twitterprofiler som øker deres 

synlighet, noe som blir ekstra tydelig blant de mest fremtredende departementene, der et 

moment for departementene er å skaffe følgere, retweets og favoriseringer. Her kan man se 

hvordan Jacobsen (2008) og (KMD, 2019) forventninger til embetsverket ikke bare krasjer med 

Twitter som plattform, som nevnt tidligere ikke er myntet på offentlige organer, med elementet 

for selvreklamering på plattformen (Murthy, 2013).  

Der KMD (2019) legger vekt på balansegangen rundt ministerens todelte rolle hvor de eksplisitt 

trekker frem at embetsverket ikke skal delta i noen form for valgkampmateriell, så tilsier 

resultatene fra Poisson-regresjonen at personfokuset på ministeren øker jo nærmere valget man 

kommer. Dette kan i utgangspunktet bryte med embetsverkets syv plikter (KMD, 2019) og 

faller innenfor konfliktlinjen lojalitet og nøytralitet (Jacobsen, 2008). Når man også ser 

nærmere på resultatene som springer ut ifra prediksjonene i kapittel 4.2 kan man observere en 

økning i predikerte antall personfokuserte tweets når man nærmer seg valgdagen. I begge 

prediksjonene som ble gjort i kapittel 4.2 viste høyest verdi en måned før hvor man kan 

argumentere for at valgkampen i Norge har begynt for fult.  

Man må derfor diskutere om dette er mye og hvordan det eventuelt kan forstås som valgkamp. 

Der kommunikasjonsansatte bruker tiden sin til å skrive twittermeldinger kan man anta at 

utgangspunktet ikke er å drive valgkamp for ministeren, men heller fronter departementet på en 

god måte, der ministrene blir brukt flittig. Likevel kan man argumentere for at dette er en slags 

image-bygging, der man ser en økning av ministerbenevnelser jo nærmere valgdagen man 

kommer. Om man setter seg i velgerens rolle kan man i utgangspunktet bli påvirket av å se 

ministeren i fordelaktige settinger, der kanskje ikke bilder av ministrene alene ikke bestemmer 
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valgatferd, men der velgeren assosierer ministeren ved deres parti og kan danne seg en mening 

basert på et favorisert eller idealisert bilde av ministeren (Depaula et al., 2018).  

Det er viktig å finne ut da ministerens behov for image-bygging da man ut ifra funnene i denne 

oppgaven har observert en trend blant de mest fremtredende departementene i Norge på Twitter, 

som samsvarer med en norsk personifiseringstrend (Figenschou et al., 2017). Som nevnt trenger 

ikke et ministerfokus eller personifisering en negativ trend i seg selv, men dette kan påvirke 

tilliten departementet har som informasjonskanal. Der en av departementets viktigste oppgave 

er å informere om regjeringens politikk og departementets avgjørelser så kan det tyde på et det 

er skifte på sosiale medier som Twitter, hvor ministrene for stor plass i meldingene fra 2010 til 

i dag. Dette står i konflikt med faglig integritet i embetsverkets syv plikter, da dette ikke bare 

svekker tilliten til opposisjonen, men også tillitten forvaltningen har i befolkningen (KMD, 

2019). I twittermeldinger hvor man i utgangspunktet skal fatte seg i korthet blir informasjon 

blir preget av et personfokus, noe som i tillegg øker ved valg, kan forstås som en image-bygging 

som ikke burde prege departementet selv om ministrene har en naturlig plass på twitterprofilene 

som departementssjef. Jeg har i denne oppgaven ikke studert dette direkte, men det bør være 

gjenstand for videre forskning, hvor denne oppgaven er skritt nærmere denne agendaen.  

 

5.3 Departementene på Twitter 

Departementenes rolle på Twitter har blitt observert ved bruk av flere forskjellige metoder i 

denne oppgaven hvor man kan se at departementene driver en form for branding av ministrene 

der man kan se at departementene bruker personer for å skape et helhetlig bilde av 

departementet (Scammell, 2015). Man har observert en trend i personifisering både i Europa og 

i Norge (Figenschou et al., 2017; Van Aelst et al., 2012), og hva dette innebærer har jeg ønsket 

å se nærmere på. Det er fordelaktig å se at flesteparten av twittermeldingene ikke blir 

kategorisert i innholdsanalysen som man kan se i kapittel 4.3, men der man likevel kan se en 

trend der flere tweets inneholder en form for merkevarebygging. Dette kan være grunnet ikke 

observerbare variabler som ministerens karisma eller nyhetsskandaler rundt personen, men det 

er med på vise en tendens der departementets mediestrategi handler om å bruke ministrene til å 

trekke oppmerksomhet til departementet.  

 

Når man fokuserer søket på de fem mest fremtredende departementene for gruppen unge voksne 

kan man observere at departementene bruker ministrene som medie-strategi når de legger ut 
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twittermeldinger. Fra innholdsanalysen kan man se at innholdet som inkluderer ministeren 

fokuserer på å reklamere for departementets nettsider, tjenester og linker til ministrenes 

kronikker, selv om man på den andre siden ser at flertallet av meldingene fra 2017 og 2019 

handler om andre ting. Videre har man observert at politiske utsagn og meninger fra ministeren 

brukes i noe grad noe som står i samsvar med forventingene man hadde i kapittel 2. Man kan 

legge det frem som at ministeren skaper en slags verdi i meldingene som kan ha hatt en positiv 

effekt der de har fortsatt å opprettholde eller øke bruken av ministeren (Scammell, 2015). Som 

nevnt tidligere i oppgaven kan dette knyttes branding eller merkevarebygging opp mot 

personifisering, som ifølge Van Aelst et al. (2012) handler om et skifte fra partiene og 

organisasjonene, men på kandidatene og lederne. Denne typen strategisk kommunikasjon kan 

man trekke videre ved å stille seg spørsmålet om hva ministeren bidrar til i meldinger. Om det 

er en oppdatering hvor man snakker om ministeren vil det være en naturlig del å inkludere 

ministeren, men der man kun bruker ministerens navn, brukernavn eller emneknagg for å øke 

innholdet i meldingen kan dette oppfattes som en type image-bygging som f. eks fokuserer på 

ministerens karakteriska da de gir en viss verdiøkning til meldingen (Depaula et al., 2018). Man 

kan se at denne mediestrategien blir brukt hyppig i disse eksemplene hvor man kan spørre seg 

om innholdet ikke får nok oppmerksomhet uten ministeren.  

 

Figur 45: Twittermelding 30  
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Figur 46: Twittermelding 31 

 

 

Igjen trenger ikke dette utelukkende sees på som en negativ trend der man ønsker å skape et 

image rundt ministeren eller lage en synliggjøring av lederen for noen av de viktige politiske 

organene i staten. Det å skape et kredibelt eller fordelaktig bilde av ministeren (Depaula et al., 

2018) for å tiltrekke folk til innholdet i meldingen trenger ikke å være en form for hard 

markedsføring for ministerens politiske agenda, men heller et ønske om å skape en nærhet eller 

tilhørighet til byråkratiet man ellers ikke får like mye innsyn i. Dette er også et ønske fra 

regjeringens side der de legger vekt på at innbyggere skal for et innsyn i statens virksomhet 

(Regjeringen, 16. oktober 2009). På den andre siden kan man spørre seg hvor mye man får ut 

av at ministeren er inkludert når man i utgangspunktet har ganske stor tillitt til det politiske 

organet og hvor det ifølge Jenssen og Aalberg (2007) viktig at person og image ikke kommer i 

veien for det politiske budskapet. Dette har ikke blitt observert i denne oppgaven, selv om 

twittermeldingen inneholder ministeren så går ikke dette på bekostning av informasjonen i 

meldingen. Snarere tvert imot så kan man se at det har vært en økning i å lenke til regjerings 

nettsider eller andre informasjonssider, der man kan argumentere for kategorien branding og 

markedsføring gjør det enklere for departementet å være en informasjonskanal. Videre kan man 

se der en personifiseringstrend har blomstret opp på tradisjonelle medier, så kan man 
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argumentere for at sosiale medier er gode plattformer der subjektet i en twittermelding er en 

minister.  

Ved å ta utgangspunkt i Van Aelst et al. (2012) definisjon om personifisering om man kan se 

et skifte fra organisasjonen over på et personfokus av ministrene. Der man ifra kvantifiseringen 

av teksten ser at ministerbenevnelser er store deler av innholdet i departementenes 

twitterprofiler siden 2010 vil ikke dette motbevise at innholdet ikke bare omhandler ministeren. 

Ut ifra innholdsanalysen kunne man se at 60% av twittermeldingene ikke handlet om 

ministrene, det vil si at ministrene ikke ble nevn med navn, tittel, bruker navn, eller på andre 

måter ble vist eller nevnt som kan tilsi at de handler om noe annet. Likevel så kan man diskutere 

hva som er mye, eller hva som tilsier et skifte der 40% av twittermeldingene inkluderte 

ministrene på forskjellige måter. Det skal legges til at dette ikke utelukker at departementene 

legger ut viktig informasjon, da trenden bland departementene var en økning av bruken av 

reklamering av departementet ved å linke til nettsidene deres eller andre informasjonskanaler. 

Man kan også se at bruken av innlegg kun med fordelaktig presentasjon som inkluderer photo-

ops har minket, noe som man ellers ville forvente ville være en vanligere strategi blant 

departementene. 
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6 Konklusjon 

6.1 Vekk vaktbikkja 

Denne oppgaven har kartlagt hvordan de fem mest fremtredende departementene driver 

twitterprofilene sine med utgangspunkt på ministerfokus. Med dette som utgangspunkt ble 

oppgavens problemstilling formulert slik; 

Driver de mest fremtredende departementene image-bygging på sine twitterprofiler? 

Det er viktig å holde byråkratiet ansvarlige for innholdet de presenterer på sosiale medier, som 

i utgangspunktet er profesjonelt satt sammen, selv om intensjonen bak ikke er å følge en 

personifiseringstrend, så burde det være retningslinjer når det kommer til hvor synlig ministeren 

skal være på departementenes twitterprofiler, spesielt i valgperioder og i henhold til nøytralitet 

(Jacobsen, 2008). Der de tradisjonelle mediene blir representert for å være en offentlig 

vaktbikkje så skrives det ikke like mye om departementene på sosiale medier, og det kan bli 

forskernes rolle å gå twitterbruken til norske departementer i sømmene, sette det i kontekst og 

gi det mening. Videre har denne oppgaven prøvd å fylle hullet der andre forskere (Ihlen, 

Skogerbø & Allern, 2015; Kriesi, 2012; Van Aelst et al., 2012) har søkt etter en kombinasjon 

av kvantitative og kvalitative undersøkelser for å belyse personifisering, markedsføring og 

bruken av sosiale medier i byråkratiet. På bakgrunn av dette mener jeg at oppgavens 

problemstilling er besvart tilfredsstillende. 

Jeg har brukt tekst som data i analysene som har selvstendig blitt innhentet og strukturert i et 

originalt datasett der videre komplementerende forskning kan ta utgangspunkt i dette og være 

rettet mot å gjøre komparative intervjuer med departementer som opplever mye og lite 

personfokus. På den måten kan man få en bedre innsikt av hva som kan stå bak et ministerfokus. 

Om det er forskjellige holdninger rundt ministerfokus, et press fra ministeren eller om 

personfokuset er utilsiktet fra kommunikasjonsavdelingens side, kan en komparativ casestudie 

være med på å avdekke. For å videre kunne avdekke en slags image-bygging kan man gjøre en 

isolert regresjon med fokus på tagging av brukernavn. Som det ble trukket inn tidligere i 

oppgaven så vil en tagging av ministerens private og politiske twitterprofiler være en form for 

markedsføring eller image-bygging av ministrene. Det ville da ut ifra en slik regresjon kunne 

avsløre en annen sammenheng mellom tid til valg og image-bygging.  
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So what? 

Etter en lang utgreing av metode, analyse og diskusjon må man stille seg spørsmålet, hva har 

dette å si, eller «so what?», som en foreleser pleide å si. Der denne oppgaven har vært en 

triangulering av data kan man også diskutere hva hovedfunnene betyr på tre nivåer.  

Ved å starte på et personnivå kan man diskutere hva dette betyr for ministere, der rollen er todelt 

mellom departementssjefens og partipolitiker. Funnene i denne oppgaven viser et større 

personfokus på departementenes twitterprofiler sammenlignet med andre ord hvor det kan 

forstås som positivt at ministrene får mye scenetid på departementenes twitterprofiler. Dette er 

spesielt når man nærmer seg valget, men er det ikke utlukkende positivt for statsråden. 

Statsråden som politiker ønsker gjenvalg, men som profesjonell politiker/byråkrat ønsker 

personen å utføre oppgavene etter stillingsbeskrivelsen og som ikke strider imot embetsverkets 

syv plikter (KMD, 2019). Videre kan man se dette som en positiv trend når man ser på innholdet 

i twittermeldingene der funnene i innholdsanalysen viser at ministrene ikke er utelukkende 

fokuset i meldingen, men på den andre siden blir de også presentert i et fordelaktig eller 

idealisert bilde.  

Videre kan man se funnene som et tveegget sverd i forhold til et organisasjonsnivå for 

departementene, hvor funnene viser et personfokus der man burde forvente mer 

departementsspesifikke ord. Dette kan være med på å svekke tillitten man har til at 

embetsverket skal gi folket informasjon basert på faglig avhengighet (Jacobsen, 2008). Funnene 

viser også at balansegangen ved å jobbe for ministeren, men fremdeles holde seg nøytral ikke 

opprettholdes der personfokuset øker ved valg. Likevel trenger ikke dette være utlukkende 

negativt der det ser ut ifra funnene fra innholdsanalysen at ministrene kanskje heller brukes som 

midler for informasjonsutveksling, spesielt ved å lenke til regjeringens nettsider. Der vi likevel 

forventer å se statsrådene opptre på twitterprofilene, viser funne i denne oppgaven at 

kommunikasjonsenhetene må bevisstgjøre valgene de tar på sosiale medier. 

Fremdeles skal de mest fremtredende departementenes holdes ansvarlig slik at befolkningen 

ikke mister tillit eller tiltro til at det ikke forgår valgkamp bak kulissene i statsapparatet. Selv 

om sosiale medier er en stor del av hverdagen til befolkningen så vil fremdeles Twitter være en 

mindre plattform i forhold til Facebook, men funnene i denne oppgaven viser at den blir flittig 

brukt som informasjonskanal for departementene, noe som har blitt enda tydeligere sett i lys av 

pandemien. Der det på et samfunnsnivå har blitt mer vanlig å ha et fokus på jeg-et gjennom 

sosiale medier, der funnene fra denne oppgaven ser et personfokus, så kan et ansikt utad gjøre 
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departementene mindre fremmed for befolkningen. Likevel skal statsapparatet opptre 

profesjonelt og utføre de viktige samfunnsnyttige oppgavene vi forventer av dem, spesielt når 

ministerens todelte rolle byr på utfordringer ved valg. 
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7 Vedlegg 

Lenke til googledrive for R-Script og data: https://drive.google.com/drive/folders/1k6jg3-

aPVUgCY3a1WGKScyQkwC-KD_Sl?usp=sharing   

Tabell 16: Oversikt over ministrene i oppgaven 

 

Figur 47: Log odds rater regnet ut hver for seg som nevnt i kapittel 3.2 (Forsvarsdepartementet opp mot Helse- og 

omsorgsdepartementet): 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1k6jg3-aPVUgCY3a1WGKScyQkwC-KD_Sl?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1k6jg3-aPVUgCY3a1WGKScyQkwC-KD_Sl?usp=sharing
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Figur 48: Log odds rater regnet ut hver for seg som nevnt i kapittel 3.2 (Justis- og beredskapsdepartementet og 

Kunnskapsdepartementet): 

 

Figur 49: Log odds rater regnet ut hver for seg som nevnt i kapittel 3.2 (Utenriksdepartementet og Justis- og 

beredskapsdepartementet): 

 

 

GML-link forklaring i kapittel 3.2.1: 

I R Studio bruker man funksjonen glm() når man skal kjøre sannsynlighetsmodeller hvor man 

spesifiserer modellen gjennom type familie (family = «poisson»). Videre inneholder alle GLM 

modeller en inverse link funksjon som kartlegger de lineære predikerte verdiene i intervaller 

slik at de passer til den angitte sannsynlighetsmodellen (Ward & Ahlquist, 2018). I R Studio 
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blir linken automatisk link = «log», ved å sette familien til Posisson som gir en naturlig 

logaritme som påser at de modellerte gjennomsnittet er positive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



109 

 

8 Litteraturliste 

Jeg har valgt å bruke referansestil APA (American Psychological Assosiation) 6th. 

Adcock, R. & Collier, D. (2001). Measurement Validity: A Shared Standard for Qualitative and 

Quantitative Research. APSR, 95(3), 529-546. 

https://doi.org/10.1017/S0003055401003100 

Aftenposten. (2020). Forklart: Tirsdag ble Trump stilt for riksrett. Her er det du trenger å vite. 

Hentet fra https://www.aftenposten.no/verden/i/VbBQwV/forklart-tirsdag-ble-trump-

stilt-for-riksrett-her-er-det-du-trenger-aa-vite?  

Bratberg, Ø. (2017). Tekstanalyse for samfunnsvitere (2. utg. utg.). Oslo: Cappelen Damm 

akademisk.  

Bryman, A. (2016). Social research methods (5th ed. utg.). Oxford: Oxford University Press.  

Coase, R. H. (1994). Essays on economics and economists. Chicago: University of Chicago 

Press.  

Denny, M. & Spirling, A. (2018). Text Preprocessing For Unsupervised Learning: Why It 

Matters, When It Misleads, And What To Do About It. Political Analysis, 26(2), 168-

189. https://doi.org/10.1017/pan.2017.44 

Depaula, N., Dincelli, E. & Harrison, T. M. (2018). Toward a typology of government social 

media communication: Democratic goals, symbolic acts and self-presentation. 

Government Information Quarterly, 35(1), 98-108. 

https://doi.org/10.1016/j.giq.2017.10.003 

Digitaliseringsdirektoratet. (2018). Veiledning i sosiale medier for offentlig forvaltning. Hentet 

fra https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/klart-sprak-og-

brukerinvolvering/sosiale-medier/veiledning-i-sosiale-medier  

Donath, J. (2007). Signals in Social Supernets. Journal of Computer‐Mediated Communication, 

13(1), 231-251. https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2007.00394.x 

Enjolras, B. (2013). Liker - liker ikke : sosiale medier, samfunnsengasjement og offentlighet. 

Oslo: Cappelen Damm akademisk.  

Figenschou, T. U., 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. U., 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. 

https://doi.org/10.1177/1940161217720772 

Golbeck, J., Grimes, J. M. & Rogers, A. (2010). Twitter use by the U.S. Congress. Journal of 

the American Society for Information Science and Technology, 61(8), 1612-1621. 

https://doi.org/10.1002/asi.21344 

Griggs, E. D. a. B. (2019). Here's how to change your profile pic to celebrate Pride. CNN. Hentet 

fra https://edition.cnn.com/2019/06/06/us/pride-profile-filters-trnd/index.html  

Grydeland, K. (2012). Fra "terror" til "tragedie" : medienes første tolkninger av terroraksjonen. 

I(s. 85-109). [Oslo]: Unipub, 2012.  

Hallvard, M. & Anders Olof, L. (2012). Twitterbruk under valgkampen 2011. Norsk 

Medietidsskrift, 19, 151-160.  

Hellevik, O. (1991). Forskningsmetode i sosiologi og statsvitenskap (5. utg. utg.). Oslo: 

Universitetsforlaget.  

Ihlen, Ø., Skogerbø, E. & Allern, S. (2015). Makt, medier og politikk : norsk politisk 

kommunikasjon. Oslo: Universitetsforl.  

https://doi.org/10.1017/S0003055401003100
https://www.aftenposten.no/verden/i/VbBQwV/forklart-tirsdag-ble-trump-stilt-for-riksrett-her-er-det-du-trenger-aa-vite
https://www.aftenposten.no/verden/i/VbBQwV/forklart-tirsdag-ble-trump-stilt-for-riksrett-her-er-det-du-trenger-aa-vite
https://doi.org/10.1017/pan.2017.44
https://doi.org/10.1016/j.giq.2017.10.003
https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/klart-sprak-og-brukerinvolvering/sosiale-medier/veiledning-i-sosiale-medier
https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/klart-sprak-og-brukerinvolvering/sosiale-medier/veiledning-i-sosiale-medier
https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2007.00394.x
https://doi.org/10.1177/0267323119861513
https://doi.org/10.1177/1940161217720772
https://doi.org/10.1002/asi.21344
https://edition.cnn.com/2019/06/06/us/pride-profile-filters-trnd/index.html


110 

 

Ipsos. (2020). Ipsos SoMe-tracker Q1'20: Oppdaterte tall for Facebook, Instagram, LinkedIn, 

Snapchat, Twitter, Pinterest og YouTube. Sjekk infographics for andel profiler, 

bruksfrekvens og utvikling. Hentet fra https://www.ipsos.com/nb-no/ipsos-some-

tracker-q120  

Jackson, N. & Lilleker, D. (2011). Microblogging, Constituency Service and Impression 

Management: UK MPs and the Use of Twitter. The Journal of Legislative Studies, 17(1), 

86-105. https://doi.org/10.1080/13572334.2011.545181 

Jacobsen, K. D. (2008). Lojalitet, nøytralitet og faglig uavhengighet i sentraladministrasjonen. 

Pacem, 11(2), 19-34. Hentet fra http://pacem.no/2008/lojalitet-noytralitet-og-faglig-

uavhengighet-i-sentraladministrasjonen/  

Jenssen, A. T. & Aalberg, T. (2007). Den Medialiserte politikken. Oslo: Universitetsforl.  

Justin, G. & Brandon, M. S. (2013). Text as Data: The Promise and Pitfalls of Automatic 

Content Analysis Methods for Political Texts. Political Analysis, 21(3), 267-297. 

https://doi.org/10.1093/pan/mps028 

Kalnes, Ø. (2009). Norwegian Parties and Web 2.0. Journal of Information Technology & 

Politics: Politics: Web 2.0, 6(3-4), 251-266. 

https://doi.org/10.1080/19331680903041845 

Karlsen, R. (2013). Obama's Online Success and European Party Organizations: Adoption and 

Adaptation of U.S. Online Practices in the Norwegian Labor Party. Journal of 

Information Technology & Politics, 10(2), 158-170. 

https://doi.org/10.1080/19331681.2012.749822 

Karlsen, R., Enjolras, B., Chadwick, A. & Stromer-Galley, J. (2016). Styles of Social Media 

Campaigning and Influence in a Hybrid Political Communication System: Linking 

Candidate Survey Data with Twitter Data. The International Journal of Press/Politics, 

21(3), 338-357. https://doi.org/10.1177/1940161216645335 

Karlsen, R., Kolltveit, K. & Stoltenberg, C. H. (2018). Mediepåvirkning i offentlig sektor : 

Resultat- og dokumentasjonsrapport. I: Institutt for samfunnsforskning.  

KMD, K.-o. m. (2019). Om forholdet mellom politisk ledelse og embetsverk. Regjeringen. 

Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/om-forholdet-mellom-politisk-

ledelse-og-embetsverk/id2626841/  

Kriesi, H. (2012). Personalization of national election campaigns. Party Politics, 18(6), 825-

844. https://doi.org/10.1177/1354068810389643 

Larsson, A. O. & Moe, H. (2014). Triumph of the Underdogs? Comparing Twitter Use by 

Political Actors During Two Norwegian Election Campaigns. SAGE Open, 4(4). 

https://doi.org/10.1177/2158244014559015 

Leston-Bandeira, C. & Bender, D. (2013). How deeply are parliaments engaging on social 

media? Information Polity, 18(4), 281. https://doi.org/10.3233/IP-130316 

Manning, C. D., Schütze, H. & Raghavan, P. (2008). Introduction to information retrieval. 

Cambridge: Cambridge University Press.  

Mary Bowerman, a. J. D. (2015). #JeSuisCharlie messages flood social media after attack. USA 

Today. Hentet fra https://eu.usatoday.com/story/news/nation-now/2015/01/07/french-

terror-attacks-twitter-responds/21382623/  

Mazzoleni, G. & Schulz, W. (1999). "Mediatization" of Politics: A Challenge for Democracy? 

Political Communication, 16(3), 247-261. https://doi.org/10.1080/105846099198613 

Moe, I. (2018). Syv ting du må vite fra det svenske valget. Aftenposten. Hentet fra 

https://www.aftenposten.no/verden/i/QlbgjR/syv-ting-du-maa-vite-fra-det-svenske-

valget?  

Monroe, B., Colaresi, M., Quinn, K. & Monroe, B. (2008). Fightin' Words: Lexical Feature 

Selection and Evaluation for Identifying the Content of Political Conflict. Political 

Analysis, 16(4), 372-403. https://doi.org/10.1093/pan/mpn018 

https://www.ipsos.com/nb-no/ipsos-some-tracker-q120
https://www.ipsos.com/nb-no/ipsos-some-tracker-q120
https://doi.org/10.1080/13572334.2011.545181
http://pacem.no/2008/lojalitet-noytralitet-og-faglig-uavhengighet-i-sentraladministrasjonen/
http://pacem.no/2008/lojalitet-noytralitet-og-faglig-uavhengighet-i-sentraladministrasjonen/
https://doi.org/10.1093/pan/mps028
https://doi.org/10.1080/19331680903041845
https://doi.org/10.1080/19331681.2012.749822
https://doi.org/10.1177/1940161216645335
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/om-forholdet-mellom-politisk-ledelse-og-embetsverk/id2626841/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/om-forholdet-mellom-politisk-ledelse-og-embetsverk/id2626841/
https://doi.org/10.1177/1354068810389643
https://doi.org/10.1177/2158244014559015
https://doi.org/10.3233/IP-130316
https://eu.usatoday.com/story/news/nation-now/2015/01/07/french-terror-attacks-twitter-responds/21382623/
https://eu.usatoday.com/story/news/nation-now/2015/01/07/french-terror-attacks-twitter-responds/21382623/
https://doi.org/10.1080/105846099198613
https://www.aftenposten.no/verden/i/QlbgjR/syv-ting-du-maa-vite-fra-det-svenske-valget
https://www.aftenposten.no/verden/i/QlbgjR/syv-ting-du-maa-vite-fra-det-svenske-valget
https://doi.org/10.1093/pan/mpn018


111 

 

Murthy, D. (2013). Twitter : social communication in the twitter age. Cambridge: Polity Press.  

NRK. (2016). En sommerdag i juli ble vi alle kraftig berørt. Hentet fra 

https://www.nrk.no/terrortwitter-5-ar-etter-1.13034089  

Passarelli, G. (2015). The Presidentalization of political parties : organizations, institutions 

and leaders. Basingstoke: Palgrave Macmillan.  

Regjeringen. (16. oktober 2009). Statens kommunikasjonspolitikk: Fastsatt av Fornyings- og 

administrasjonsdepartementet. Hentet fra: 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/statens-

kommunikasjonspolitikk/id582088/.  

Rossavik, F. (2019). Har et parti egenverdi og krav på lojalitet? Midt i valgkampen går tidligere 

SV-leder Erik Solheim inn i MDG. Aftenposten. Hentet fra 

https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/8m7Rzr/har-et-parti-egenverdi-og-

krav-paa-lojalitet-midt-i-valgkampen-gaar-tidligere-sv-leder-erik-solheim-inn-i-mdg-

frank-rossavik  

Scammell, M. (2015). Politics and Image: The Conceptual Value of Branding. Journal of 

Political Marketing: Political Branding, 14(1-2), 7-18. 

https://doi.org/10.1080/15377857.2014.990829 

Silge, J. (2019). Introducing tidylo. Hentet fra https://juliasilge.com/blog/introducing-tidylo/  

Silge, J. & Robinson, D. (2017). Text Mining with R (1. utg.)O'Reilly Media, Inc.  

Slettholm, T. S. A. (2020). To spørsmål partiene med ambisjoner om regjeringsmakt nå må 

stille seg. Aftenposten. Hentet fra 

https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/wPLRQA/to-spoersmaal-partiene-med-

ambisjoner-om-regjeringsmakt-naa-maa-stille-seg  

Sperstad, T. (2020). Oppdatert sosiale medier-statistikk fra Norge. Hentet fra 

https://www.tormodsperstad.no/oppdatert-sosiale-medier-statistikk-norge/  

Twitter/Developer. Security. Twitter. Hentet fra Hentet fra: 

https://developer.twitter.com/en/docs/basics/security-best-practices  

Twitter/Help-Center. Search result FAQs. Hentet fra https://help.twitter.com/en/using-

twitter/top-search-results-faqs  

Van Aelst, P., Sheafer, T., Stanyer, J., Esser, F., Strömbäck, J. & De Vreese, C. (2012). The 

personalization of mediated political communication: A review of concepts, 

operationalizations and key findings. Journalism, 13(2), 203-220. 

https://doi.org/10.1177/1464884911427802 

Ward, M. D. & Ahlquist, J. S. (2018). Maximum Likelihood for Social Science: Strategies for 

Analysis.  

Whitcomb, D. (2010). Haiti earthquake triggers massive Twitter response. Reuters. Hentet fra 

https://www.reuters.com/article/us-quake-haiti-twitter/haiti-earthquake-triggers-

massive-twitter-response-idUSTRE60C6FM20100114  

 

https://www.nrk.no/terrortwitter-5-ar-etter-1.13034089
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/statens-kommunikasjonspolitikk/id582088/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/statens-kommunikasjonspolitikk/id582088/
https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/8m7Rzr/har-et-parti-egenverdi-og-krav-paa-lojalitet-midt-i-valgkampen-gaar-tidligere-sv-leder-erik-solheim-inn-i-mdg-frank-rossavik
https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/8m7Rzr/har-et-parti-egenverdi-og-krav-paa-lojalitet-midt-i-valgkampen-gaar-tidligere-sv-leder-erik-solheim-inn-i-mdg-frank-rossavik
https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/8m7Rzr/har-et-parti-egenverdi-og-krav-paa-lojalitet-midt-i-valgkampen-gaar-tidligere-sv-leder-erik-solheim-inn-i-mdg-frank-rossavik
https://doi.org/10.1080/15377857.2014.990829
https://juliasilge.com/blog/introducing-tidylo/
https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/wPLRQA/to-spoersmaal-partiene-med-ambisjoner-om-regjeringsmakt-naa-maa-stille-seg
https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/wPLRQA/to-spoersmaal-partiene-med-ambisjoner-om-regjeringsmakt-naa-maa-stille-seg
https://www.tormodsperstad.no/oppdatert-sosiale-medier-statistikk-norge/
https://developer.twitter.com/en/docs/basics/security-best-practices
https://help.twitter.com/en/using-twitter/top-search-results-faqs
https://help.twitter.com/en/using-twitter/top-search-results-faqs
https://doi.org/10.1177/1464884911427802
https://www.reuters.com/article/us-quake-haiti-twitter/haiti-earthquake-triggers-massive-twitter-response-idUSTRE60C6FM20100114
https://www.reuters.com/article/us-quake-haiti-twitter/haiti-earthquake-triggers-massive-twitter-response-idUSTRE60C6FM20100114

