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Sammendrag  

Sosiale medier spiller en rolle på stadig flere arenaer i vårt dagligliv, både hos oss 

som privatpersoner, som profesjonelle og i vår omgang med offentlige instanser. 

Etter hvert som flere tar i bruk sosiale medier øker forventningene om å finne 

også norske kommuner representert her. Sosiale medier tar imidlertid med seg helt 

nye spilleregler for kommunikasjon, og en stor andel av våre kommuner er usikre 

på hvordan de skal forholde seg til dette. 

Vår innovasjonsidé er å tilby kommunikasjonsmedarbeiderne i norske kommuner 

et tilrettelagt nettsamfunn hvor de kan samarbeide om bruk av sosiale medier. Vi 

antar at nettsamfunnet gjør mulig bedre innbyggerdialog, økt kvalitet og mer 

forutsigbarhet for kommunenes tilstedeværelse i sosiale medier. 

Vi drøfter innovasjonsideen i forhold til teori fra Christensen og Raynor, Doblin 

Group, Chesbrough, Gottschalk, Nielsen, Forrester og Pink. Underveis har vi 

testet ideens levedyktighet på utvalgte kommuner; Fredrikstad, Frogn, Råde, 

Sørum, Porsgrunn og Rakkestad. Vi har også observert og deltatt i 

diskusjonsforum på Twitter, Facebook og fagblogger.  På bakgrunn av dette har vi 

gitt en anbefaling om at ideen bør gjennomføres og utvikles etter 

innovasjonsmodellen «Think-Play-Do» av Dodgson, Gann og Salter. For å oppnå 

kritisk masse av brukere anbefaler vi at nettsamfunnet utvides til å omhandle 

bredere innhold enn kun sosiale medier og omfatte en større brukergruppe. 

  



Hovedaktiviteter  

Vi anbefaler Kommuneforlaget (KF) å etablere en styringsgruppe ledet av 

Kommuneforlaget, bestående av representanter fra KF og KS. Det bør etableres en 

prosjektgruppe (DIG) med bred faglig kompetanse bestående av representanter fra 

nøkkelkommuner og fagpersoner. 

For rask distribusjon til kundene bør fase 1 av Sosiale Kommuner komme med i 

utviklingsplanen for KF eDialog24 allerede høsten 2012.  Mandat for første fase 

defineres med blant annet budsjett, kvalitet, og følgende hovedmilepæler: 

Nr Milepæl Dato 

MP1 Når mandat og prosjektorganisasjon er etablert  Aug. 2012 

MP2 Når avtale foreligger med ekspertrådgivere og 

nøkkelkommuner for fase 1 
Sept. 2012 

MP3 Når forretningsmodell er utarbeidet Okt. 2012 

MP4 Når funksjonalitet er definert i Think-fase 1 Okt. 2012 

MP5 Når plattform er valgt Nov. 2012 

MP6 Når avtaler med distribusjonskanaler foreligger Des. 2012 

MP7 Når prototype er godkjent av prosjekt i Play-fase 1 Des. 2012 

MP8 Når løsningsskisser er implementert i Do-fase 1 Jan. 2013 

MP9 Når fase 1 er evaluert Feb. 2013 

MP10 Når alternative sektorer og fagmiljøer er valgt for fase 2 Mars 2013 

 

I anbefaling om realisering går vi nærmere innpå aktiviteter for fasene Think, Play 

og Do. 
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Innledning  

De sosiale mediene har endret spillereglene for hvordan en forholder seg til 

internett. Brukerne har i økende grad en forventning om fleksibel og sømløs 

deling. Sosiale mediers (SoMe) natur representerer en diametral motsetning til 

begreper som tjenestevei, rollebegrep, saksbehandling og arkiveringskrav. Dette 

har skapt stor usikkerhet blant kommunene i forhold til hvordan en forholder seg 

til sosiale medier, både strategisk og rent teknisk. 

Oppgaven beskriver hvordan vi ønsker å utvikle et strategisk verktøy som kan 

hjelpe kommunene med å håndtere sosiale medier. Vår ide er å tilby 

kommunikasjonsrådgiverne i norske kommuner et tilpasset nettsamfunn hvor de 

kan samarbeide om utfordringer knyttet til bruk av sosiale medier. I 

nettsamfunnet, kalt Sosiale Kommuner, vil deling av materiell, kunnskap og 

erfaring settes i system slik at delingen foregår på en effektiv måte i et 

verdinettverk. 

En skulle tro at med dagens enorme tilgang på ulike sosiale medier ville dette 

behovet allerede være dekket. KS får imidlertid regelmessig henvendelser fra 

kommuner som er rådvill til hvordan en skal bruke sosiale medier, og da er det et 

hinder at mulige arenaer for å samhandle i seg selv er på sosiale medier.  

For å skape tillit og tilstrekkelig tyngde hos norske kommuner er det viktig at 

markedsføring og «legitimering» av tjenesten skjer gjennom en aktør med en 

troverdig posisjon hos kommunene. Dette kan være avgjørende for om kommuner 

velger å ta i bruk en innovasjon som Sosiale Kommuner.  Prosjektet har derfor 

vært i dialog både med KS og Kommuneforlaget (KF), og etter hvert jobbet videre 

i en prosess med Kommuneforlaget for å prøve ut løsningen i en prototyp. 

Kommuneforlaget er en etablert og troverdig aktør som allerede leverer flere 

tekniske løsninger mot norske kommuner. Sommeren 2011 lanserte 

Kommuneforlaget boken «Sosiale medier i all offentlighet», og følger våren 2012 

opp med bok om krisehåndtering i sosiale medier. I tråd med satsningen på 

moderne kommunikasjonskanaler ser de et potensial for å knytte til seg flere 

kommuner ved å tilby nettsamfunnet som en integrert tjeneste inn i deres 

nettpratprodukt KF eDialog24. 
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Problemformulering  

I sin veileder i sosiale medier for forvaltningen anbefaler DIFI offentlige 

virksomheter å ta i bruk sosiale medier både som formidlingskanal, 

samarbeidsarena og til deling av kunnskap. Bruk av sosiale medier vil kunne gi 

kommunene bedre omdømme, samtidig som innbyggerne vil oppleve økt åpenhet 

og bedre innbyggerdialog. På oppdrag fra KS ble rapporten BETA.KOMM 

utarbeidet i april 2011, med mål om å kartlegge kommunenes holdninger til, og 

bruk av, sosiale medier. Rapporten viste at de norske kommunene var midt i 

prosessen med å ta i bruk sosiale medier. Pr desember 2011 viste det seg 

imidlertid at andelen kommuner med offisiell Facebook-side var så lav som 39 % 

(kilde: I all Offentlighet).  

I undersøkelsen kom det frem at store deler av kommunene opplever at de har 

utfordringer i forhold til sosiale medier knyttet til: 

 Ressurser og kompetanse (uklare grenseganger i forhold til saksbehandling 

og dokumentasjon) 

 Intern organisering (uklare rollefordelinger i virksomheten) 

 Strategisk forankring (uklare måleparametere og bevissthet for bruk) 

Rapporten “Felles IKT-utvikling i kommunal sektor” (Forsknings-, 

administrasjons- og kirkedepartementet, 2011) peker på utfordringer knyttet til 

manglende IKT- samordning på kommuneområdet. Det vises til at dagens IKT-

utvikling og forvaltning i kommunene er ressurskrevende, og at det er et stort 

potensial for mer IKT- samarbeid og samordning i kommunal sektor.  

Kommunenes oppgaver er i prinsippet like. Kommunene skal tilby likeverdige 

tjenester til sine innbyggere og næringsliv. Tross lokale og demografiske 

forskjeller har kommunene i store trekk også de samme behovene og 

utfordringene relatert til SoMe i hele den kommunale sektoren. På bakgrunn av 

dette ser vi at kommunene har behov for et verktøy hvor de kan samarbeide om 

bruk av sosiale medier på et strategisk nivå. For å komme rundt utfordringene har 

de flere jobber som må løses. Denne reisen kan deles inn i faser for kommunene, 

som i seg selv kan minne om Think-Play-Do-modellen: 

 Planlegging: Forankre, planlegge både for drift og krisehåndtering, støtte 

for å implementere sosiale medier i kommunen.  

http://ialloffentlighet.blogspot.com/2011/09/antall-kommuner-med-offisiell.html
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 Drift: Kontinuerlig kompetansebygging, følge utviklingen og håndtere 

sosiale medier over tid. Samt å samarbeide og dele med andre i ulike 

situasjoner. 

 Evaluere: Velge måleparametere, vurdere grad av oppnåelse og velge 

tiltak for forbedring som inngår i ny planlegging 

I eDialog24 leverer KF i dag nettprattjenester integrert med Facebook.  Denne 

løsningen gir kommunene et verktøy for å håndtere innbyggerdialog og SoMe 

operativt i hverdagen. Prosjektet har jobbet i dialog med Kommuneforlaget med 

formål om å knytte nettsamfunnet opp mot eDialog24. Denne utvidelsen vil være 

et naturlig tilfang til økosystemet rundt sosiale medier. Hensikten vil være å skape 

en delingsplattform for å samarbeide om erfaringer. I prosessen vil det kunne 

oppstå nye forretningsmuligheter for Kommuneforlaget. Modellen bak Sosiale 

Kommuner vil kunne lanseres på det åpne markedet, og vil trolig være like 

attraktivt for bruk i store offentlige og private virksomheter som i store og små 

kommuner. 

Hos kommunene vil beslutningen om å ta i bruk nettsamfunnet bli tatt på 

mellomledernivå (Pearlson og Saunders, 2009). Om en ser bort fra de aller minste 

kommunene med liten administrasjon, vil det i de fleste tilfeller være en 

kommunikasjonsavdeling med en kommunikasjonsleder som tjenesten må selges 

inn til, og som må overbevises om at dette er en hensiktsmessig tjeneste å benytte.  
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Teori – Om idéen 

Å få til et nettverk er som å drive en nattklubb, de stjernene du får inn i lokalet vil 

tiltrekke seg et nettverk (Espen Andersen, forelesning BI 2011).  

Det er mange myter om offentlige ansattes holdninger og ferdigheter til teknologi 

og innovasjon. Kultur, manglende ressurser og manglende tid er argumenter for 

hvorfor sektoren ikke oppfattes særlig fremoverlent (Cotterill, 2011). Sosiale 

medier er for ofte en ildsjelaktivitet (Halogen & QuestBack, 2012). Det er 

generelt mye usikkerhet om bruk av SoMe blant kommunalt ansatte, spesielt i 

forhold til ressursbruk, lovmessige krav til saksbehandling, og håndtering av 

personangrep, sjikane og andre useriøse henvendelser (Areca, 2010).  

Disse utfordringene må håndteres for å lykkes med å etablere et verdinettverk i et 

levende nettsamfunn. I denne delen vil vi gjøre rede for relevant innovasjonsteori, 

og se på hva som skal til for at Sosiale Kommuner skal bli et foretrukket sted for 

kunnskapsutvikling. Hvordan får vi med oss de store stjernene, og hvordan får vi 

dem til å bli i nettsamfunnet? 

Innovasjonen 

Effective innovation is not invention – instead it comes from using what's already 

out there - Larry Keeley, Doblin Group.  

Ifølge Doblin Group er det ikke nok, og heller ikke alltid påkrevet, at en 

innovasjon er en ny oppfinnelse. For å ha et verktøy til å klassifisere innovasjoner 

har Doblin Group definert en modell med ti innovasjonsformer, The Ten Types of 

Innovation. Doblins forskning viser at færre enn 2 % av virksomheters 

prosjekterer genererer mer enn 90 % av verdien som skapes. Det er med andre ord 

fornuftig å prioritere hvilke prosjekter en kjører, og fokusere på innovasjoner som 

dekker over flere innovasjonstyper. For eksempel var introduksjonen av Apples 

iPod etter sigende representert i 7 av Doblins 10 innovasjonstyper, som er 

illustrert nedenfor. 

 

Figur1: Doblins 10 innovasjonstyper 
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Hvilke innovasjonstyper kan vi så plassere Sosiale Kommuner i? 

- Prosess (process) 

Sosiale Kommuner vil for mange være et sted for å lære, både hvordan en 

håndterer kommunikasjon med sine innbyggere, men også for å håndtere de 

kjerneleveranser en kommune må gjøre. 

- Nettverk (network) 

Ved tett kontakt og samarbeid med andre i nettsamfunn vil en aggregere større 

verdi for deltakerne i nettsamfunnet 

- Service (service) 

Ved å bygge nettverk og forbedre interne prosesser gjennomføres viktige 

mekanismer som vil resultere i bedre service for innbyggere i kommunene 

som deltar i nettsamfunnet. 

- Varemerke (brand) 

Ved selv å bli bevisst på egne nettverk, forbedre prosesser og gi bedre service 

har man muligheten til å forbedre og forankre kommunen som en aktør med et 

varemerke hos sine innbyggere. 

- Brukerinvolvering (customer engagement) 

Ved å bygge kommunens varemerke og gi service til brukerne kan en 

kommune oppnå langt sterkere engasjement og involvering fra brukerne av 

kommunenes egne tjenester. 

Sosiale Kommuner er en tjeneste som på en enkel, hensiktsmessig og prisgunstig 

måte samler relevant informasjon ved å samle de beste menneskene, knytte dem 

sammen, og legger grunnlag for å utvikle nye løsninger i samarbeid med dem 

(Henry Chesbrough, 2003). Sosiale Kommuner vil være tilpasset en gruppe 

mennesker som har like behov om å skape bedre tjenester for en kommunes 

innbyggere gjennom sosiale medier. Sosiale Kommuner er disruptiv ift andre 

brukerfora ved at den er så spisset mot brukergruppen, som da presumptivt finner 

denne mer hensiktsmessig å bruke enn andre fora-alternativer. Vi har identifisert 

følgende tre elementer som kjennetegner en new-market-disrupsjon (Christensen 

og Raynor, 2003):  

1. Kommunene finner ikke en tilsvarende tjeneste rettet mot deres 

segment, med deres innhold, benyttet av deres fagfolk, eller i deres 

prisklasse. 
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2. Kommunene har ikke tilstrekkelig kompetanse i dag i forhold til sosiale 

plattformer  

3. Kommunene trenger en enkel plattform med lett tilgang på relevant 

informasjon, opplæring og kritiske problemstillinger. 

 

Utvikling 

New market disrupsjon fokuserer på å nå nye kunder, nye kontekster, og nye 

muligheter, og ikke bare ensidig fokus på ren produktutvikling. Sosiale 

Kommuners visjon er at løsningen over tid skal kunne tjene flere markeder, og gi 

mulighet for nye forretningsområder.  

I dag finnes teknologier som muliggjør raske simuleringer i modelleringsverktøy 

og tilrettelegger for rask prototyping. Moderne innovasjonsteknologi leder til en 

intensivering av innovasjon basert på prinsippene tenke det, prøve det, gjøre det, 

eller Think, Play, Do (Dodgson, Gann, Salter, 2005). Utviklingen av 

nettsamfunnet vil følge prosessen i denne innovasjonsmodellen.  

I Think-fasen, som Sosiale Kommuner befinner seg i nå, jobber vi konseptuelt 

med idéen, definerer bruksområder, funksjonalitet og oppgaver nettsamfunnet skal 

løse. Dette skal i neste fase, Play-fasen, prøves ut i prototyper. Dersom prototypen 

fungerer tilfredsstillende for involverte parter vil en i Do-fasen gjør en 

implementering og lansering av det en har prøvd ut, samtidig som en jobber med 

gamle og nye ideer i en ny iterasjon.  

Ved å invitere representanter fra et potensielt verdinettverk inn i Think- og Play-

fasene vil nettsamfunnet være bedre fundamentert enn om leverandøren utarbeider 

en komplett løsning alene. Mye tid på utvikling av løsningen er risikabelt og man 

står i fare for å utvikle en løsning som egentlig ikke løser noen jobb for brukerne. 

Velger vi å vente for lenge med en lansering, kan konkurrentene komme oss i 

forkjøpet. Ved å utforske konseptet i Play og Do-fasene vil verdinettverket 

komme med innspill til ny funksjonalitet som kontinuerlig vurderes av en utnevnt 

Distribuert Innovasjonsgruppe (DIG) (Cash Jr, Earl, Morison, 2008) i Think-

fasen. Løsningen utvikles i takt med at flere tar den i bruk. Ved planlegging av 

første iterasjon har DIG også ansvar for å sikre at valgene som tas underveis ikke 

brenner broer for videre utvikling. Prosjektet anbefales derfor 70-20-10-fokus, 
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med 70 % fokus på første iterasjon, 20 % på neste fase, og 10 % fokus på videre 

utvikling (The three horizons of growth, McKinsey, 2009). 

Fase 1 tar for seg funksjonalitet tilpasset kommunikasjonsrådgiverne. Når 

løsningen er tilpasset og adaptert av disse brukerne vil det åpnes opp for 

involvering av ansatte i flere roller i kommunen. Som ved new market disrupsjon 

kan nettsamfunnet i senere faser inneholde funksjonalitet som også tilbys andre 

aktører i offentlig sektor.  

For Kommuneforlaget vil nettsamfunnet kunne skape økt oppmerksomhet rundt 

deres eksisterende produkt eDialog24, gi merverdi til og være avgjørende for 

mersalg av dette. Løsningen vil kunne operere som en unik supportkanal, gi KF 

tettere kontakt med kundene, bedret omdømme, og grunnlag for å bli en 

foretrukket leverandør av tjenester relatert til kommunikasjon og sosiale medier.  

Levende nettsamfunn 

I tillegg til markedsarbeid og å tilrettelegge med infrastruktur og rammene rundt 

nettsamfunnet, er tjenestetilbud og innhold avgjørende for å oppnå «kritisk 

momentum». At dette er tilstrekkelig rikt og relevant for brukerne er viktig for at 

nettsamfunnet skal holde seg levende av seg selv (Fjeldstad og Andersen, 2003).  

I kapitlet om detaljert idébeskrivelse tar vi for oss nettsamfunnets «killer content». 

En del ansatte i kommunene er allerede tilknyttet definerte verdinettverk. Sosiale 

Kommuners utfordring blir å invitere disse menneskene inn i nettsamfunnet og 

danne det nødvendige «killer community» (Fjeldstad og Andersen 2001). 

Brukerne vil ha «netspectations», forventninger til hvem de kommer i kontakt 

med i nettsamfunnet. Derfor vil vi i allerede i Think-fasen sikre ekspertkunnskap 

ved deltakelse fra nøkkelressurser for å skape verdi. For å oppnå nettverkseffekten 

vil vi ikke bare fokusere på å verve et bestemt volum av brukere, men også 

tilrettelegge for at disse er motiverte til å bidra, dele og delta. For å skape 

motivasjon vil ikke nettsamfunnet yte økonomisk belønning, men heller dra nytte 

av dypere mekanismer for å motivere til deltakelse (Daniel Pink, 2009):  

 Autonomi 

Brukeren kan selv bestemme oppgaven som skal løses, tiden som trengs til å 

løse den, teknikken som benyttes og teamet som er med. 
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 Mestring 

Alle liker å bli bedre til å utføre oppgaver som krever en viss kognitiv 

kapasitet. Nettsamfunnet er morsomt og tilfredsstillende for den som utfører 

oppgaven. Ny arena hvor det er lov å prøve og feile styrker ansattes 

kompetanse på bruk av «ny teknologi» 

 Bidra 

Brukeren opplever mening med egen innsats når det en bidrar med hjelper 

andre med deres utfordringer. Ens eget bidrag utgjør en forskjell, og får en 

filantropisk dimensjon. Det må være enkelt å stille- eller svare på spørsmål 

slik at brukeren bidrar i nettsamfunnet innimellom andre arbeidsoppgaver.  

 Fellesskap 

Knytter likesinnede sammen på tvers av kommunene.  

Sosiale Kommuner vil ikke ha noe tvang om å bidra med innhold, ingen 

belønningsmodell, men den enkeltes autonomi som styrer personlig bidrag. De 

fleste finner det imidlertid meningsfullt å bidra inn mot temaer en føler en har noe 

å bidra med, og dette er med på å danne en fellesskapsfølelse. Alle bidrag kan 

kommenteres og vurderes, og annerkjennelsen bidragsyterne får ved å hjelpe 

andre dyktige mennesker i samme rolle gir en mestringsfølelse som vil anspore til 

egenaktivitet inn i nettsamfunnet. 

I neste avsnitt ser vi nærmere på kommunalt ansattes grad av deltakelse i 

eksisterende sosiale medier. 

 

Kommuneansattes sosiale medier-adferd 

Når en jobber med nettsamfunn og vurdering av kritisk masse er det vanskelig å 

komme utenom teorier som Jakob Nielsens 90-9-1-regel og Forresters Social 

Technographics Ladder. Regelen om 90-9-1 fordeling stammer fra studier av 

nettsamfunn som viser at 90 % av deltakerne er passive, 9 % bidrar men bare 1 % 

produserer eget genuint innhold. Forresters Social Technographics Ladder er en 

videreføring av denne, og ser også på brukernes fordeling inn i ulike 

aktivitetsgrader. Teorien alene er relativt kortfattet å forholde seg til, og for å gi 

mening må en nesten se denne opp mot empiriske data. I dette avsnittet vil vi 

derfor også inkludere elementer av dataanalyse. 
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Forresters Social Technographics Ladder 

Forrester har utviklet profilverktøyet The Social Technographics Ladder for å 

klassifisere deltakere i nettsamfunn. Modellen har seks overlappende nivåer der en 

kan plassere brukere. Nivåene er utformet slik at brukere kan plasseres i flere 

nivåer parallelt. Jo høyere opp i modellen målgruppen befinner seg, jo mer aktive 

og involverte er deltakerne: 

Nivå 

bidragsyter 
Bidrag Type bruk i Sosiale Kommuner 

5 

Skapere 

Bidrar aktivt med innhold. Skriver gjerne 

egne blogger, publiserer på egne websider, 

laster opp tekst, lyd og video. 

Skriver egne blogger, produserer nøkkelartikler 

i Sosiale Kommuner, kommenterer andres 

bidrag, nøkkelperson som er «driver» for 

nettsamfunnet  

4 

Kommentator 

Ytrer egne meninger og kommenterer andres 

innhold, både på blogger, i sosiale medier og 

andre fora. Poster gjerne anmeldelser av 

produkter og tjenester. 

Stiller spørsmål og starter nye tråder. Aktiv 

deltaker som kommenterer og hjelper andre. 

3 

Samlere 

Bruker RSS-strømmer, organiserer innhold, 

tagger bilder og tekster på andre nettsted, 

deltar i avstemninger 

Samler på innhold, bokmerker og favoritt-

merker innhold som kan komme til nytte. 

2 

Deltakere 

Knytter seg til og vedlikeholder egne profiler 

i sosiale medier. Besøker ulike nettsamfunn. 

Har merket seg hvilke områder i nettsamfunnet 

som er relevant for en selv, besøker disse. 

1 

Tilskuere 

Konsumerer innhold fra andre: leser blogger, 

ser videoer, hører på podkasts, leser nettfora 

og anmeldelser 

Besøker Sosiale Kommuner sporadisk for å få 

med seg hva som er nytt. 

0 

Inaktive 

Deltar ikke i noen av ovenstående aktiviteter. Bruker ikke Sosiale Kommuner 

Figur 2: Aktivitetsnivåer i Forresters Social Technographics Ladder overført til 

Sosiale Kommuner 

Dersom vi slår sammen overnevnte modell med Jakob Nielsens 90-9-1-modell får 

vi følgende parametere: 
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Forrester Nielsen %-vis deltakelse 

Skapere Innholdsprodusenter  1 % 

Kommentatorer og samlere Bidragsytere  9 % 

Deltakere, tilskuere og inaktive Konsumenter  90 % 

Figur 3: Forrester vs Nielsen 

KS, kommunesektorens organisasjon, har på sitt nettsted et presumptivt 

representativt brukerbilde. Vi vet gjennom nettstatistikk at et klart flertall av 

besøkende til deres nettsider er i alderssegmentet 35-55 år.  Forrester har en online 

tjeneste hvor en kan legge inn parametere for å generere profil på ulike segmenter, 

basert på statistiske data. Vi har for så vidt ingen garantier for at dette utvalget er 

representativt for utvalget vi vil treffe med Sosiale Kommuner, men om vi tar det 

som en antakelse kan vi gjøre et eksperiment. Forresters Social Technographics 

Ladder med KS’ brukersegment som parameter gir følgende profil som samsvarer 

med de to teoriene ovenfor: 

 

Figur 4: Profil for KS i Forresters Social Technographics Ladder 

Empiri: teori observert i praksis på #kommunedagene 

KS arrangerte i februar 2012 Landsting med Kommunedager på Oslo Plaza. Dette 

er kommunesektorens største arrangement, og mer enn 700 mennesker, i all 

hovedsak ordførere, rådmenn, kommunalsjefer, kommunikasjonsmennesker og 

andre ansatte i kommuneadministrasjonen var samlet i tre dager. I denne perioden 
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kartla vi Twitter-aktiviteten på konferansens offisielle hashtag #kommunedagene, 

hvor vi fanget opp i underkant av 700 meldinger. Vi gjorde en analyse for å finne 

ut hvor mange av deltakerne som var aktive Twitter-brukere, og hvordan deres 

aktiviteter fordelte seg mellom å skape eget innhold (skapere) og videresende 

andres meldinger (kommentatorer). Dette ga følgende bilde: 

 

Figur 5: Twitter-aktivitet under Kommunedagene satt inn i Jakob Nielsens 

modell. 

Bildet vi ser gir mye den samme tendensen som Forresters tall for KS’ segment, 

samtidig som det indikerer brukere som er mer aktive enn det modellene skulle 

tilsi. Vi tror imidlertid dette ligger i Twitter-brukernes natur. Dette er ikke ennå en 

plattform for de store massene, og vi tror Twitter-brukere kanskje er mer aktive 

brukere enn de en finner i mange andre nettsamfunn, og at dette slår positivt ut for 

gruppen Skapere.  

Poenget med denne analysen er å illustrere at Sosiale Kommuner med sine brukere 

sannsynligvis vil ha de samme utfordringer med å skape et levende nettsamfunn 

som i andre online fora. En stor andel av brukerne kan forventes å være relativt 

passive, og at det primære fokus i tidligfasen må være å oppnå kritisk masse for å 

nå «the tipping point». Men er det sånn at kritisk masse alene er bestemmende for 

hvorvidt et nettsamfunn blir levende? Eller vil sammensetningen av deltakere ha 

noe å si. Hvordan er da bildet for våre utvalgte kommuner? 

Vi hadde ingen praktisk mulighet til å bryte ned Twitter-dataene mot de 

respektive kommuner. Vi ønsket imidlertid å finne en måte å måle aktivitetsnivået 

i enkelte kommuner, og måtte finne en alternativ tilnærming til dette.  

0 100 200 300 400 500 600
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Vi valgte da å se på forholdet mellom antall tilhengere som følger en kommunes 

Facebook-side og i hvilken grad de interagerer med denne i forhold til 

parameteren «Snakker om», som er et målepunkt definert i Facebook Insights. 

Ved å se på forholdet Likere vs Snakker om får vi en kvalitetsindikator, som da 

uttrykker forholdet mellom Antall tilhengere/Snakker om.  

Tall for Norges 10 største Facebook-kommuner (målt i antall følgere) ble hentet 

ut, og vi så umiddelbart at stort volum i brukere ikke automatisk genererer stort 

volum i aktivitet. Sarpsborg med sine 4600+ følgere, har flest følgere av alle 

norske kommuner. De genererer langt mindre aktivitet og engasjement på sine 

Facebook-sider enn hva for eksempel Trondheim, med under halvparten av antall 

tilhengere får til. Om en ser på disse tallene isolert kan en hevde at Trondheim har 

fordel av å være en stor by med mange innbyggere, men vi så de samme 

variasjoner i utslag blant mindre kommuner. Blant annet hadde Sørum, med sine 

950 følgere, best score av alle vi foretok målinger på. 

 

Figur 6: X-akse angir kommune med antall Likere i en kommune, Y-akse angir 

score på kvalitetsindikator 

Med andre ord er det ikke noe korrelasjon mellom antall som liker en kommune 

på Facebook og i hvilken grad de klarer å bygge sin kvalitetsindikator. Dette 

forteller oss at for å oppnå kritisk masse kan en ikke bare se på volum av brukere, 

men like mye på sammensetningen av disse og hvordan en motiverer disse til å 

delta. 

Denne analysen anvendt på faktisk, relevant bruk av sosiale medier utgjør et 

viktig bakteppe når kommer til intervjuene, beskrevet senere i oppgaven.  
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Kunnskapsgenerator 

«Knowledge is what a knower knows; there is no knowledge without someone 

knowing it» (Fahey og Prusak). 

Data og informasjon som tilbys fra en bruker, vil i nettsamfunnet kombineres med 

øvrig informasjonen og menneskers tolkning, opplevelser og erfaringer, og gjøres 

om til kunnskap hos medarbeidere i flere kommuner. I nettsamfunnet vil 

menneskers formål og handling være kontekstavhengig, og når kunnskapen blir 

benyttet mot menneskets læring, innsikt og dømmekraft oppnår mennesket 

visdom. Det er visdom som hjelper mennesker å handle effektivt, eller å vite når 

man ikke skal handle (Petter Gottschalk, 2004). 

 

Figur 7: Fra data til visdom 

Taus kunnskap representerer imidlertid en stor utfordring. Den er ikke-uttalt, 

ligger implisitt blant øvrig kunnskap hos innehaveren, og lar seg vanskelig 

nedtegne og kopiere. Mye av kunnskapen ligger i relasjoner mellom individer 

basert på deres felles referansegrunnlag. Felles adgang til og bruk av nettsamfunn 

kan være det felles kunnskapsrommet nødvendig for å inneha en felles forståelse.  

I nettsamfunnet blir deltakernes kunnskap til verdi når den blir brukt (Karl-Erik 

Sveiby), mens den forringes når den ikke blir brukt. I motsetning til fysiske 

produkter som lettere forringes i verdi når de blir brukt. Når du gir av din 

kunnskap til andre vil dette legges til den kunnskapen andre har fra før, uten at du 

selv mister noe av det du gir.  

Visdom 

Kunnskap 

Infor-
masjon 

Data 
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Nasjonalt 
samarbeid 

(Ekstern struktur) 

Kommunens 
struktur 

(Intern 
struktur)  

Individuell  

kompetanse 

Å opptre klokt i sosiale medier forutsetter en 

viss læringskurve med tilegning av kunnskap 

som må være opplevd, for fullt ut å ta inn over 

seg mekanismene som ligger til grunn for de 

nye plattformene. Erfaringsutveksling med 

deltakere i et praksisfellesskap vil være den 

viktigste læringsformen utover det en 

opplever selv. Kompetansen en henter fra 

eksterne strukturer, interne strukturer og 

individuell kompetanse vil både være kompletterende og overlappende. 

I nettsamfunnet gis kommunens ansatte mulighet til å delta i et praksisfellesskap. 

Sosiale Kommuner er en tjeneste der kommunens representanter kan finne 

informasjon presentert i en kontekst og tematisk innhold som bidrar til å øke 

vedkommendes kunnskap om hvordan en best agerer i sosiale medier. Sosiale 

Kommuner lar dens brukere benytte tjenester for å redusere sin egen usikkerhet, 

og erstatter til dels rollen kunnskapsbedrifter ellers kunne hatt.  

Nettsamfunnet kan i praksis tilrettelegge for fire kunnskapsprosesser (Alavi & 

Leidner, 2001): 

 Kunnskapsutvikling – Ved bruk av trådbasert diskusjonsforum vil 

nettsamfunnet hjelpe brukeren å tilegne seg ny kunnskap. 

 Kunnskapslagring - En kan til enhver tid fra alle plattformer koble seg til 

Sosiale Kommuner og hente ut den informasjon som skal til for å trigge den 

nødvendige kunnskap for å utføre en oppgave. 

 Kunnskapsoverføring - Den kunnskapen en selv har tilegnet seg gjennom 

tjenesten kan videreføres til andre medarbeidere rundt seg, og komme hele 

eller deler av organisasjonen til gode. En kan da oppnå kunnskapsoverføring 

mellom individer, mellom individ og system, mellom individ og gruppe, og 

mellom individ og organisasjon. 

 Kunnskapsanvendelse - Den kunnskap en har tilegnet seg ved å bruke 

Sosiale Kommuner tar en med seg ut og anvender på egne oppgaver og 

problemstillinger. 

Figur 8 Dimensjoner hvor 

nettsamfunnet henter kompetanse  
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I nettsamfunnet vil informasjon bli spredt i et nettverk av peer-basert produksjon 

(Benkler, 2006). Brukerne kommuniserer med hverandre som likemenn, har 

motivasjon for å hjelpe, for å så i sin tur selv få anledningen til å bli hjulpet.  
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Detaljert idébeskrivelse og antatte effekter 

Vår ide har endret seg underveis i prosjektets fremløp. Innledningsvis så vi for oss 

en software som inneholdt en totalpakke med støtte for alle relevante 

problemstillinger relatert til kommunenes anvendelse av SoMe. Innovasjonen 

hadde således arbeidstittel Sosialt dashboard, og inkluderte blant annet et 

kontrollpanel med teknisk løsning for lytting i SoMe, integrasjon med 

saksbehandlingssystem for journalføring av korrespondanse i SoMe, og et 

nettsamfunn for diskusjon og erfaringsutveksling. I tillegg til tekniske løsninger så 

vi for oss en opplæringsmodul hvor kommunene skulle få tilgang til malverk og 

innspill på utforming av digital strategi og nødvendig opplæringsmateriell.  

Underveis i prosessen fikk vi indikasjoner på at det primære behovet heller er en 

rendyrket samhandlingsplattform, et tilrettelagt nettsamfunn – tilrettelagt i 

betydningen at dette var tilgjengelig kun for kommunenes medarbeidere - der 

kommunene kunne samhandle og lære av hverandre. I forbindelse med at 

relasjonen til Kommuneforlaget ble etablert, avdekket vi også at flere av de 

tekniske løsningene allerede forelå, eller var under utvikling i KF eDialog24. 

Dessuten – den mekaniske oppgaven med å bruke grensesnittene til de ulike 

sosiale medier er ikke den primære utfordringen. Utfordringen går mer på innhold 

og etiske, strategiske og juridiske grenseganger. Å lage et nytt grensesnitt for å 

publisere i sosiale kanaler ville være det Christensen og Maynor refererer til som 

overshooting. Idéen beveget seg dermed fra å være en lokalt distribuert klient-

løsning til en ren sky-tjeneste spesiallaget for kommunesektoren.  

Innovasjonen er altså et nettsamfunn, en arena i skyen, som en aksesserer enten 

over web eller som en integrert del av KF eDialog24. I dette samfunnet har en 

tilgang til et verdinettverk av ressurser en kan diskutere, dele og samhandle med. 

Sosiale Kommuner som kunnskapsgenerator 

I Sosiale Kommuner får deltakerne mulighet til å strukturere sine erfaringer 

gjennom kunnskapslagring, og samtidig dele og få tilbakemeldinger fra andre 

kommuner. Sammen vil nyetablerte og erfarne SoMe-kommuner kunne utøve 

kunnskapsoverføring, videreutvikle strategier, opplæringsverktøy og 

kommunikasjonsplaner gjennom kunnskapsutvikling.  
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I teorikapitlet tok vi for oss de tre dimensjonene hvor brukerne henter kompetanse 

og deltar i praksisfelleskap i nettsamfunnet. Figuren nedenfor beskriver 

nettsamfunnets dimensjoner og temaer for å dele informasjon og utvikle kunnskap 

om. Her vil alle deltakere i verdinettverket kunne lære av hverandre 

(kunnskapsutvikling) og skape et fellesskap der alle bidrar og selv henter ut 

informasjon (kunnskapsoverføring), som de kan anvende i det daglige 

(kunnskapsanvendelse). Sammen vil kommunene utnytte ressurser på tvers og 

bidra til økt samordning.  

Figur 9: Kunnskapsområder i Sosiale Kommuner 

Sosiale Kommuner vil ha følgende bærende pillarer i sitt innhold: 

Strategi  

En plan for sosiale medier handler ikke bare om hvorvidt man som kommune skal 

være i sosiale medier eller ei, men om hvordan man ønsker å bruke sin 

tilstedeværelse. Kommuner bør ha en bevissthet om hvorfor de velger å benytte 

sosiale medier, herunder definere mål, utarbeide en strategi og plan for å nå 

målene. Strategisk bruk av sosiale medier og involvering av innbyggerne vil 

kunne føre til bedre service og et positivt omdømme for kommunen. Brukerne i 

Sosiale Kommuner som 
kunnskapsgenerator 

Ofte stilte spørsmål, ukens tema, ti på topp artikler, etc 

Evaluering 

Strategi 

Hvorfor 
sosiale 

medier? 

Strategi for 
sosiale 
medier 

Operativ 

Etikk 
Juridisk 

Arkivering 
Kampanje 

Kildekode 
og 

samarbeid 

Krise 

Preventivt: 
Beredskap 

Krise-
håndtering 
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Sosiale Kommuner vil ha tilgang til en veiledningskanal som hjelper de gjennom 

strategiprosessen og tar for seg viktige områder som blant annet målgrupper, 

budskap, kanalvalg, intern organisering og kommunikasjon, internforankring, og 

ikke minst rutiner for å håndtere dette. 

Operativ bruk av sosiale medier 

Når en har tatt i bruk sosiale medier vil en fort støte på praktiske utfordringer. Om 

en ser bort fra de rent mekaniske operasjoner i forhold til hvordan man praktisk 

utfører visse oppgaver i ulike sosiale medier, møter en snart etiske dilemmaer, 

utfordringer i forhold til håndtering av personangrep, sjikane, useriøse 

henvendelser, juridiske krav, spørsmål om arkiveringsbehov, osv. Rask tilgang til 

likestilte medarbeidere i andre kommuner vil da komme til sin verdi, og 

tilsvarende tilgang på ekspertrådgivere som kanskje har erfart liknende 

problemstillinger. 

Dette er typiske reaktive prosesser som oppstår som følge av eksterne hendelser. 

På proaktiv side kan for eksempel informasjon om og kunnskapsoverføring rundt, 

kampanjegjennomføring gi nye dimensjoner for kommunens arbeid i sosiale 

medier, og gi ny giv i dialogen med innbyggerne. Et delingssenter for kildekode 

og lokale tilpasninger som en vil dele med andre kommuner er andre eksempler.  

Krisehåndtering  

SoMe gir krisehåndtering nye dimensjoner, og kan være både en forenklende og 

belastende faktor når det koker rundt en.Godafoss-forliset i Hvaler-skjærgården, 

flommen i Gudbrandsdalen, og naturligvis terrorhendelsene 22. juli har alle satt 

krisekommunikasjon i SoMe på kartet. Dette er blant de temaene som i størst grad 

opptar kommunene. En krise kommer aldri ventet, og en krise lar seg ikke øve 

inn, men beredskap på ulike krisescenarier lar seg øve på. Når krisen først treffer 

en er det lite rom for å prøve å feile. Har en øvd på scenarier kan en anslagsvis 

være 40 % mer effektiv (Claus Sonberg, Zynk AS). Med direkte tilgang til 

erfaringsgrunnlag fra andre i samme posisjon står en langt sterkere.  

Temaområdet er en trigger for å ta i bruk nettsamfunnet. Håndtering av kriser har 

fokus fra flere nivåer i organisasjonen, og tilgang til denne informasjonen vil ha 

stor verdi for mange ansatte. 
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Kunnskapsutvikling ved evaluering 

Når en jobber prosessuelt tar en gjerne for seg strategi tidlig i et 

implementeringsløp for så å gå over i operativ fase. En foretar deretter 

evalueringer av aktivitetene, for så å avstemme dette med opprinnelig strategi, 

gjøre justeringer og deretter ny evaluering. Evaluering er med andre ord også en 

gjentagende prosess som tar for seg vurdering av måloppnåelse og korrigerende 

tiltak. 

I nettsamfunnet er de beste menneskene koblet sammen. Ved å samarbeide om 

utvikling og evaluering vil de gode hodene sammen utvikle nye innovative 

løsninger for eksempel for å oppnå brukerdialog. Brukerne vil i åpen innovasjon 

kunne utvikle løsninger i SoMe som også er av interesse for aktører utenfor 

offentlig sektor.  

Gjennom hele SoMe-reisen vil deltakelse i nettsamfunnet kontinuerlig gi innspill 

og motivasjon for å evaluere innhold og aktiviteter en selv utfører. Funksjonalitet 

for blant annet å be inn innspill og tilbakemeldinger, poengtildeling med vekting 

av innhold, logg og versjonshåndtering for å håndtere tilbakemeldinger over tid 

gjør at kvaliteten på informasjonen i løsningen stadig forbedres. 

Tagging av informasjon  

For at informasjonen i Sosiale Kommuner skal være sporbar for brukerne gir 

løsningen mulighet for å kategorisere all informasjon. Dette gir mulighet for 

filtrering og reduksjon av store volum som brukeren vil kunne forholde seg til.  

Eksempler på relevante tags kan være; ansattes roller, høytid (påske, jul, 17. mai, 

osv), fagområde (skole, eiendom, helse, samferdsel, osv), målgruppe (alder, 

livsfase, minoritetsbakgrunn, osv) og typer nyheter. I tråd med Think, Play, Do vil 

løsningen ekspandere til flere brukergrupper. Sosiale Kommuner vil være bygget 

med mulighet for å utvide taksonomien underveis, der en planlegger med flere 

parallelle tidshorisonter. På en slik måte blir løsningen brukervennlig og effektiv 

for flere enn de kommunikasjonsansvarlige i kommunen, og tilrettelagt for 

utvidelser mot flere områder eller sektorer.  
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Metode - Om datainnsamlingen 

Vi gjorde tidlig i prosessen en interessentanalyse for å identifisere viktige aktører i 

utviklingen av innovasjonen. Interessentene ble klassifisert ut i fra i hvilken grad 

de kunne ha påvirkningskraft på prosjektet og hvorvidt de ville ha interesse av å 

påvirke prosjektet. Dette ga oss følgende resultat: 

 Interessentenes interesse for prosjektet 
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Kommunikasjonsmedarbeidere i  

kommunene 

Kommuneforlaget 

KS 

Fagbloggere 

Figur 10: Interessenter 

I denne fasen hadde vi fokus på interessentene med stor interesse for prosjektet og 

stor mulighet til å påvirke (oransje rute i matrisen). Av praktiske og tidsmessige 

grunner valgte vi å forholde oss til nøkkelpartnere, og prioriterte da 

kommunikasjonsarbeidere og representanter fra Kommuneforlaget. Dette fordi vi 

anså henholdsvis framtidige sluttbrukere og mest sannsynlige utviklingspartner 

som de viktigste aktører å forholde seg til i denne fasen. Siden en av 

oppgaveforfatterne er ansatt i KS hadde vi god kjennskap til organisasjonens 

holdning til nettsamfunnet. KS vil opptre i favør av en slik innovasjon med 

henhold til markedsføring og promotering, men overlate til datterselskapet 
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Kommuneforlaget å gjøre selve utviklingen og driften av dette. Fagbloggere 

valgte vi kun å holde uformelt orientert i denne fasen. 

Som en del av den strukturerte datainnsamlingen gjennomførte vi dybdeintervjuer 

med kommunikasjonsrådgivere fra utvalgte kommuner. Målet med 

datainnsamlingen var å få tilbakemeldinger på ideen, kartlegge mulige effekter, 

barrierer, muligheter og ikke minst teste ideens overlevelsesmulighet. Derfor 

prioriterte vi å komme i kontakt med brukergruppen. Intervjuer ble brukt for å 

teste våre antagelser fra tidligere observasjoner. Underveis i arbeidet 

dokumenterte vi ideer og funn i memos der titler og kategorier basert på 

konsepter, egenskaper og tema fortløpende ble tildelt. 

Vi prioriterte å komme i kontakt med engasjerte kommuner med både positive og 

negative erfaringer fra bruk av sosiale medier. Kommunene ligger nært hverandre 

geografisk, med noenlunde samme størrelse og presumptivt relativt like 

forutsetninger for deltakelse i sosiale medier, men dog med veldig ulike 

erfaringer. De utvalgte kommunene er Sørum, Frogn, Fredrikstad, Råde, 

Rakkestad og Porsgrunn. Sarpsborg er en profilert SoMe-kommune og en 

kommune vi kunne hatt med. Vi har imidlertid god kjennskap til hva som rører 

seg der, og valgte å holde Sarpsborg utenfor intervjurundene, litt for å ha denne 

som et sammenlikningsgrunnlag mellom hva som kom fram i intervjuene og hva 

vi oppfatter faktisk finner sted. 

 

Valg av intervjuobjekter 

Det var viktig både for fremdriften og datakvaliteten i prosjektet å møte de riktige 

personressursene under datainnsamlingen. Mellomledere, og da primært 

kommunikasjonsansvarlige i kommunene, ble valgt som intervjuobjekter. Det er 

denne gruppen som føler behovene i det daglige, og det er ofte her de reelle 

prioriteringene i forhold til kommunikasjon og bruk av sosiale medier gjøres. 

 

Gjennomføring av intervjuer 

Vi valgte å fordele intervjuobjektene mellom deltakerne i prosjektgruppen. I 

starten av samtalen hadde vi fokus på å avklare alle spørsmålene til 

intervjuobjektene, slik at disse ikke ble hengende igjen som uavklarte tema under 
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intervjuet. For å unngå at intervjuobjektene ble farget av vår ide, innledet vi 

intervjuet med å snakke om situasjonen hos kommunen i dag, og om deres planer 

for fremtiden. Først når de hadde tømt seg for sine ideer og utfordringer gikk vi i 

gang med en presentasjon av Sosiale Kommuner, og stilte relevante spørsmål for 

å få tilbakemeldinger på ideen.  

Vår intervjuguide var først og fremst ment som en støtte under intervjuet, for å 

sikre at vi fikk lik informasjon fra de ulike objektene, og for å holde en struktur, 

prioritere temaene, og unngå unødige avsporinger. Selv om intervjuguiden besto 

av mange temaspørsmål, stilte vi relativt åpne spørsmål og sørget for at 

intervjuobjektet fikk snakket mest mulig. Fokus var hele tiden på 

intervjuobjektene og deres behov. Underveis noterte vi stikkord, men kort tid etter 

samtalen satt vi oss ned og oppsummerte tilbakemeldingene. Denne generelle 

tilbakemeldingen var ment som en intervjuutskrift for kontroll av 

intervjuobjektene for å sikre at vi hadde oppfattet deres budskap korrekt.  

 

Bearbeiding /analyse 

Intervjuene ble gjennomført sekvensielt, og data ble analyserte fortløpende. 

Analysen resulterte i ideer og teorier som ble notert og vurdert. Noen av ideene og 

teoriene jobbet vi videre med, andre forkastet vi etter intervjuer av nye 

kommuner.  

Da alle intervjuene var gjennomført, og vi hadde et datagrunnlag vi var fornøyd 

med, ble utdrag av intervjuene satt i en matrise hvor vi oppsummerte følgende: 

o Utfordringer i dag 

o Innspill på ideen 

o Viktigste bidrag en selv ville bringe inn i nettsamfunnet 

o Effekter av innovasjonen Sosiale Kommuner 

Matrisen benyttet vi for å sammenligne dataene opp mot hverandre og opp mot 

tidligere innsamlede data. I etterkant har vi forsøkt å se tilbakemeldingene i 

sammenheng for om mulig avdekke trender vi på forhånd ikke lette etter.  
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Dataanalyse 

Om vi ser bak svarene vi fikk og grupperer svarene, ga intervjuene oss følgende 

bilde av situasjonen i kommunene i forhold til bruk av sosiale medier:  

 

 

 

 

Figur 11: Overordnet status 

 

Forankring i ledelsen  

Ledelsen støtter bruk av sosiale medier hos alle kommunene vi var i kontakt med, 

men få har utarbeidet en kommunikasjonsstrategi eller digital strategi. Ingen av 

kommunene vi var i kontakt med opplyste at de gjennomfører strategisk måling 

for effekter av poster, kampanjer, og innspill fra innbyggerne. Alle kommunene 

dokumenterer sin tilstedeværelse i sosiale medier med å holde oversikt over 

Facebook-sidens antall følgere, antall likes og kommentarer, men ingen har noe 

evaluering av opptreden i øvrige sosiale medier.. Ingen oppgir at de logger, 

evaluerer eller jobber strategisk med disse for å bli bedre. Her ser vi korrelasjon 

med kommunenes relativt lave antall av følgere og respondenter som vi så på i 

avsnittet om kvalitetsindikator.  

Alle de spurte kommunene har en offisiell Facebook-side for kommunen. Dette er 

i tråd med BETA.KOMM, som avdekket at 96 % av kommuner som er tilstede i 

sosiale medier er det nettopp på Facebook. Facebook-kontoen administreres 

hovedsakelig av en kommunikasjonsmedarbeider i kommunen, som er ansvarlig 

for å samle inn svar på forespørsler fra ulike fagmiljø. Kun én av de spurte 

kommunene oppga at de har en formell, dedikert ressurs som døgnvakt. I de andre 

kommunene er det opp til ildsjelene å håndtere sidene etter eget initiativ. 

Alle kommunene vi snakket med opplever at kommunikasjonen ”går trådt”. Satt 

på spissen – «det er ikke kult å være venn med kommunen på Facebook».  
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Ny kompetanse for kommunikasjonsrådgiverne 

Flere av våre intervjuobjekter i kommunene har opplevd vanskelige situasjoner, 

og savner et forum for diskusjon med personer i tilsvarende roller. De har gjerne 

sittet isolert med problemstillinger i utfordrende, til dels konfliktfylte situasjoner, 

og applauderer muligheten for et forum der de kan støtte seg på personer med like 

utfordringer som en selv. De ser også Sosiale Kommuner som en potensiell 

plattform for å kunne styrke kompetansen til de rundt seg for dernest å kunne 

etablere et høyere kunnskapsnivå internt i egen avdeling. I forhold til å styrke 

medarbeidere rundt seg mener de deres bruk av Sosiale Kommuner kan minske 

gapet mellom taus og eksplisitt kunnskap internt i kollegiet. Alle de spurte følger 

med på blogger og i diskusjonsforum, men savner et sted for «sine egne». Flere 

har forsøkt eller vurdert å benytte SoMe for interne grupper. Dette er ikke svært 

utbredt, og preges av manglende kunnskap om at slik bruk er mulig.  

Gruppen vi var i kontakt med var selv i stor grad tilskuere i sosiale medier, kun 

representantene fra Råde og Porsgrunn utmerket seg som typiske «skapere» eller 

«kommentatorer» (jf Forrester). Her ser vi tydelig potensial for gevinst i forhold 

til at alle vi var i kontakt med bruker i dag mye tid på å finne ut av ting på 

egenhånd.  

Kommunikasjonsrådgiverne må motiveres til og styrke forståelse og tro på egen 

rolle for å utvikle seg til å bli skapere. Samtlige oppgir de at nye prosesser og 

roller som SoMe fører til er krevende å håndtere, og må være på plass for at 

kommunene skal utnytte effektene som SoMe kan tilføre organisasjonen. SoMe 

fører til endring av interne prosesser. Dette stiller nye krav til ansatte i forhold til 

tilgjengelighet, responstid og utforming av budskap. Alle kommunene vi snakket 

med viste til utfordringer med samarbeid og kommunikasjon på tvers av 

organisatoriske enheter. Dette er prosesser som kan forbedres, både for å styrke 

intern kompetanse på tvers, forenkle kommunikasjonen med brukerne, og for å 

sørge for raskere og kvalitativt bedre svar ved henvendelser utenfra. I dag løses 

ikke dette like optimalt i alle kommuner, noe følgende figur er en illustrasjon på: 



25 
 

 

Figur 12: Sentralisert versus desentralisert ansvarsfordeling av dialog i sosiale 

medier hos våre utvalgte kommuner 

Figuren illustrerer at saker og nyheter som postes i SoMe har sitt utspringspunkt 

både i fagavdelinger og hos kommunikasjonsavdelingen. Det er i de aller fleste 

tilfeller kommunikasjonsrådgiveren som har jobben med å legge ut dette. I de 

tilfeller der dette genererer respons fra publikum blir det i 5 av våre 6 kommuner 

håndtert av kommunikasjonsrådgiveren. Dette gjelder også når det er tekniske 

spørsmål som må avklares med den fagansvarlige. Kun én av våre kommuner lar 

den fagansvarlige håndtere hele denne prosessen. De mener dette gir en raskere 

kommunikasjon, og stoler på at den fagansvarlige har tilstrekkelig 

kommunikasjonskompetanse til å gjøre dette tilfredsstillende. De øvrige «stoler» 

ikke på dette, eller slipper av prinsipielle grunner ikke til andre enn 

kommunikasjonsrådgiveren.  

Gjennomgående har samarbeidet mellom kommunikasjonsrådgiverne og 

fagansvarlige blitt nevnt som en utfordring i forhold til at fagarbeiderne er 

fokusert på sine saksprosesser, og har i sitt daglige virke lite behov for 

kommunikasjon med innbyggerne. Manglende ressurser ble som oftest oppgitt 

som årsak til at en ikke gjorde sterkere satsinger på å bygge kompetanse på god 
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bruk av sosiale medier. Også koordinering av ressursene i SoMe gir kommunene 

hodebry. Selv om intervjuobjektene opplevde støtte fra ledelsen på bruk av sosiale 

medier, opplevde de også en holdning om at for sterk bruk av sosiale medier ville 

gi en uhåndterlig arbeidsmengde tilbake. Alle de spurte følte frustrasjon fordi de 

selv ikke hadde nok tid til å følge opp sine profiler i SoMe og administrere disse 

tilstrekkelig. Samtlige av intervjuobjektene oppgir videre at de ønsker å bruke sin 

tid mer fornuftig og ser stor verdi av å dele kompetanse på tvers av kommunene. 

Nye roller - Rektor, pårørende eller politiker? 

Ansatte og folkevalgtes roller og deres nettverk i sosiale medier, gir kommunen 

en utfordring som private aktører i mindre grad behøver å hanskes med. 

Kommunene opplever utfordringer med at innbyggerne ikke oppfatter forskjellen 

på administrative og politiske organer og beslutninger, som gir ekstra utfordringer 

til hvordan de bruker sosiale medier. Noen løser dette med å la kommunens 

offisielle sider være rent administrativt fokusert, mens politikken blir henvist til 

ordførerens side (i de tilfeller der ordfører er tilstede i SoMe). 

Porsgrunn har utformet en god Vær varsom-plakat som gir ansatte styrt 

myndighet og ansvar for hvordan de skal opptre i sosiale medier. Sørum på sin 

side unnlot helt å ta opp utfordringen med kommunalt ansattes ulike roller i 

lokalmiljøet. Kun Råde har erfart en så vanskelig situasjon at de valgte å stenge 

sin Facebook-side. En fellesnevner er imidlertid at alle er svært usikre på hvordan 

de skal forholde seg til disse temaene.  

Regionalt samarbeid 

Flere av de spurte er deltakere i regionale nettverk som omhandler digitale 

løsninger. Av disse er det imidlertid få som oppgir at de faktisk samarbeider med 

andre kommuner om dagligdagse problemstillinger.  

Manglende tid i hverdagen, for lang reisevei og manglende tilrettelegging med 

arena for samarbeid er argumentene for at nettverkene ikke jobber tettere sammen. 

Dette representerer et tomrom Sosiale Kommuner vil kunne fylle. 

Effekter av samarbeid 

Ideen om et nettsamfunn for kommunene vil gi kommunikasjonsarbeiderne 

mulighet til å samarbeide med likesinnede både fra egen region og nasjonalt. 

Kommunene vi var i kontakt med mente bruk av nettsamfunnet kunne være en 
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viktig hjelp for å bedre kommunenes e-satsning. Kommunene ser flere mulige 

effekter ved bruk av løsningen. Blant annet: 

 Flere kompetente kommunikasjonsrådgivere. – Reduserte kostnader på 

konsulent hjelp.  

 Gjenbruk av andres arbeid og dermed reduserte kostnader for utvikling av 

strategier, opplæringsmateriell, tekniske løsninger, prøving og feiling, osv. 

 Flere standardiserte tjenester – Både teknologi og kommunikasjon 

 Individuell kapasitet for søk etter kunnskap. – Alt tilgjengelig ett sted. 

 Mer forutsigbart servicenivå til alle innbyggere – Bedre innbyggerdialog 

(administrativt og politisk) 

 Etablert kanal for krisekommunikasjon 

 

Tilbakemelding på ideen 

Kommunene vi var i kontakt med har alle ulike erfaringer fra bruk av sosiale 

medier. Innledningsvis så vi for oss at de kommunene som har hatt frihet til 

prøving og feiling vil være de viktigste ressursene inn i prosjektet. Samtidig så vi 

at Frogn, som var en kommune vi tok kontakt med på bakgrunn av at ingen hadde 

snakket om deres bruk av sosiale medier, var den kommunen som hadde bredest 

erfaring fra faglig bruk. 

Følgende hovedpunkter gikk igjen i tilbakemeldingene: 

Nettsamfunnet bør presenteres fra et sentralt hold med tyngde, for eksempel KS. 

Løsningen bør bli til underveis, og ikke bygge for byråkratisk administrasjon og 

struktur. Det er liten vilje hos kommunene for å investere økonomisk, men en viss 

betalingsvillighet for ekspertsvar hvor rask respons er garantert. Det er ønske om 

å involvere ansatte i fagenhetene på sikt, og flere ser muligheter for å utvide 

nettsamfunnet til å omhandle flere temaområder. 

Profilene til de utvalgte kommuner kan kort oppsummeres i følgende: 
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Kommune Utfordringer i dag Ideen Eget bidrag 
Effekter av 

løsning 

Sørum 
Mangler strategi og 

mål 

Ildsjel savner 

SoMe-nettverk 

Deling 

gjennom egen 

blogg 

Strategisk 

satsning på SoMe 

Frogn 
Mangler samarbeid 

internt 

Komm.ansvarlig 

savner nettverk 

Erfaring med 

distribuert 

ansvar 

Bedre samarbeid 

på SoMe 

Fredrikstad 
Mangler tid og 

internt samarbeid 

Interessert i å 

bygge nettverk 

Erfaring på å 

drive nettsamf. 

Praktisk bruk og 

bedre rutiner 

Rakkestad 
Organisasjon er 

umoden for bruk 
Savner nettverk 

Fokus på døgn- 

beredskap 

Bedre service til 

innbyggerne 

Råde Intern forankring Samarbeid viktigst 

Unik erfaring 

fra negativ 

oppmerksomhet 

Økt kompetanse i 

org. 

Porsgrunn 
Organisasjon er 

umoden for bruk 

Savner et sted for 

deling 

Godt 

fundamentert 

Vær varsom-

plakat 

Spille hverandre 

gode 

Figur 13: Oppsummering av datainnsamling 

Vi ser at nettsamfunnet må være tilrettelagt på en slik måte at det er enkelt å 

bruke. Tilgangen til informasjon og kompetansespredning må være så stor og 

innholdsrik at dette kan frigjøre mye av tiden som kommunikasjonsrådgiverne i 

dag bruker på å finne ut av ting på egenhånd. 

 

Våre funn oppsummert 

Kommuneansatte følger trenden med et stort flertall passive aktører. Vi ser at 

gruppen vi var i kontakt med passer inn i bildet til Jakob Nielsens teori og 

Forresters Social Technographics Ladder. 

Kommunene har riktignok en forankring fra ledelsen om å være tilstede i sosiale 

medier, men mangler kunnskap og praksis på å gjennomføre dette. De med roller 

opp mot sosiale medier mangler et kollegie rundt seg med samme kunnskap som 
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en selv, og savner også et eksternt nettverk å spille på. De ser Sosiale Kommuner 

som en potensiell arena for å spille hverandre gode og som et sted å bygge 

kompetanse som så kan tas ut i sosiale medier, og ikke minst heve kompetanse og 

forståelse til de rundt en.  

Vår interessentanalyse avdekket at sentrale aktører som KS og Kommuneforlaget 

er nøkkelpartnere for å gi Sosiale Kommuner legitimitet og spredning i markedet. 

Spredningen må gjøres ved å henvende seg til kommunikasjonsledere og -

medarbeidere i kommunene, som er de som i første iterasjon vil sitte tettest opp 

mot dette arbeidet.  

Miljøet av fagpersoner knyttet opp mot sosiale medier i Norge er begrenset, 

spesielt om en ser på de som spesialiserer seg inn mot kommuner og andre 

offentlige instanser.  Fagbloggere vil være ressurser som det vil være viktig å ha 

en åpen dialog med og helst knytte til seg i en allianse. Dette vil alle parter tjene 

på, og gi Sosiale Kommuner ytterligere pondus som relevant arena.  
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Idejusteringer  

Med våre data vurdert opp mot erfaringer fra Jakob Nielsen og Forrester antar vi 

imidlertid at drøye 400 kommuner med i gjennomsnitt en 

kommunikasjonsrådgiver hver, vil utgjøre et for lavt antall brukere for å kunne 

oppnå kritisk masse i løsningen. Vi tror derfor at kommunene vil oppnå større 

gevinst ved bruk av nettsamfunnet, dersom de kan invitere sine kollegaer inn i 

løsningen og samarbeide om konkrete saker innenfor de ulike fagområdene, for 

eksempel skole, teknisk etat, og barnehage. Med denne modellen kan både 

kommunikasjonsrådgiverne og andre fagansvarlige heve kompetansenivå seg 

imellom. Ved at de utvikler sitt materiale direkte i løsningen kan innholdet deles 

med andre kommuner på en mer effektiv måte.  

I figuren nedenfor illustrerer det ytre blå feltet hvilket omfang og tema som 

tilrettelegges for kommunikasjonsmedarbeiderne i første iterasjon. Med mål om å 

komme fortest mulig i gang etableres nettsamfunnet «out of the box» med kjente 

funksjoner for nettsamfunn. Kommune- og ansattprofiler opprettes, og det 

tilrettelegges for blogger, trådbaserte diskusjonsforum, «Likes» og kommentarer. 

Listevisning for mest leste saker innenfor taggede områder forenkler samhandling. 

Fase to vil invitere fagansvarlige inn i løsningen. Funksjonaliteten som tilbys 

denne brukergruppen er utvidet i forhold til første iterasjon, og universet for 

tagging av innhold vil utvides ytterligere i forhold til organisasjonskart, 

fagområder, funksjoner, osv. 
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Figur 14: Idejustering 

Lykkes de to første fasene, vil det i neste iterasjon være naturlig å identifisere og 

legge til rette for bedre interkommunalt samarbeid. Små og store kommuner vil få 

mer ut av egne ressurser, vil kunne tilegne seg ytterligere kunnskap, og 

tilfredsstille kompetansekrav og tilby innbyggerne mer lik tjenestegrad. I 

kommende iterasjoner vil det kunne være hensiktsmessig å tilrettelegge for 

eksempel prosjektromfunksjonalitet for å kunne jobbe mer effektivt sammen om 

saker. Arbeidsflyt, samskriving og versjonshåndtering, og mulighet for å hente inn 

tekniske dokumenter vil også kunne legges inn for å understøtte bruk fra f.eks 

tekniske etater.    
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Anbefaling om realisering 

Dersom erfaringen fra Proof of Concept i Play-fase 1 er positiv, vil erfaringer 

herfra legge grunnlaget for en ny iterasjon. Enten ved at man jobber mer med 

ideen for nye utprøvinger, eller at man går rett til Do-fasen, og ruller dette ut i en 

første versjon.  

Som en del av Think-fase 1 er det også hensiktsmessig å se ikke bare på den 

tekniske innovasjonen, men også prosessen og organiseringen rundt innovasjonen. 

Dette innbefatter både å se på hvordan kommunene organiserer seg og bruker 

sosiale medier i dag, men også å se på hvilke roller KS og Kommuneforlaget skal 

inneha på veien mot den versjonen som til slutt kan se dagens lys. 

Beslutningstakere 

Beslutningstakere for å utvikle Sosiale Kommuner som en del av KF eDialog24 

vil i første rekke være Kommuneforlagets produktsjef for Innbyggerprodukter, 

som for øvrig er blant personene i Kommuneforlaget vi har hatt dialog med rundt 

innovasjonen Sosiale Kommuner. Produktsjef vil videre måtte forankre en slik 

satsing hos administrerende direktør. 

Tidsaspekt 

Kommuneforlaget har løpende utvikling av sitt nettpratprodukt KF eDialog24, og 

vil relativt raskt kunne bevege seg mellom ulike modus i Think, Play, Do. Det 

primære spørsmål for Kommuneforlaget er å definere en forretningsmodell som er 

hensiktsmessig å følge. KS er samtidig allerede i gang med å utvikle et veikart for 

sosiale medier i kommunene. Dette vil gi kommune-Norge et momentum i forhold 

til bruk av sosiale medier som Kommuneforlaget bør benytte seg av. Vår 

anbefaling er derfor å jobbe aktivt med Think og Play-prosesser i korte 

iterasjoner, og ha en lansering av KF eKommune24 med første lansering av 

Sosiale Kommuner integrert i løpet av første kvartal 2013. 

Følgende aktiviteter anbefaler vi for de ulike fasene:  

Fase 1: Think: 

 Kartlegge eksisterende materiale, nøkkelressurser og fagspesialister med 

unike erfaringer. For å få et bredt perspektiv bør kartleggingen ta for seg 

representative kommuner, identifiserte interessenter og potensielle 
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partnere. Sikre ekspertkunnskap ved deltakelse fra nøkkelressurser for å 

skape verdi. 

 Identifisere og inngå intensjonsavtaler med nøkkelkommuner som innehar 

faglig materiell til løsningen, og fagspesialister som kan delta i 

utviklingen. 

 Etableres en Distributed Innovation Group (DIG) med representanter fra 

nøkkelkommunene, KS, Kommuneforlaget, og fagspesialister. 

 Definere mål med målekriterier for å kunne evaluere om fase 1 er 

vellykket 

 Gjennomføre en markedskartlegging og velge en teknisk løsning som 

prøves ut i PoC  

 Skissere plan og krav for fase 2 med utgangspunkt i de tre horisontene for 

vekst.  

 Utvikle forretningsmodell for å verve flere kommuner til eksisterende 

tjenester i eDialog24. Se utkast til forretningsmodell i vedlegg 4. 

Play: 

 Gjennomføre PoC  

 Kartlegge forbedringspunkter som må tas tilbake til Think, og beslutte om 

konseptet kan tas videre til Do. 

 Oppdatere forretningsmodellen 

 

Do: 

 Implementere hele eller deler av konseptet, avhengig av resultat i Play 

 Iverksette forretningsmodell 

 I samarbeid med KS promotere nettsamfunnet og «veikart for sosiale 

medier i kommunesektoren» med strategiske, praktiske og juridiske 

veiledninger til kommunens bruk av sosiale medier.  

Fase 2 Think: 

 Evaluere erfaringer fra fase 1 

 Dersom fase en er vellykket gjennomføres en evaluering for hvilke 

brukere og fagområde som skal prioriteres i neste fase.   
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Brukere av community funksjonalitet er mere verdifulle enn andre brukere: 

http://elektroniskhandel.custompublish.com/brukere-av-community-

funksjonalitet-er-mere-verdifulle-enn-andre-brukere.232687.html  

Halogen og Questback, Hvorfor er vi på Facebook: 

http://www.na24.no/propaganda/article3378713.ece     

Marv's Smart Future: 

http://smart-future.org/2009/10/wave-3-dilemma/  

McKinsey: Enduring Ideas: The three horizons of growth 

http://www.mckinseyquarterly.com/Strategy/Strategy_in_Practice/Enduring_Ideas

_The_three_horizons_of_growth_2485?gp=1 

Jeg vil heller dø enn å være venn med Kongsvinger kommune på Facebook:  

 http://hvordan.kongsvinger.no/2011/07/ungikongsvinger/ 

I all offentlighet: 

http://www.ialloffentlighet.no/ 

  

http://www.doblin.com/AboutInno/typesofinnovatio.html
http://businessinnovationfactory.com/events/larry-keeley
http://stackexchange.com/about
http://www.useit.com/alertbox/participation_inequality.html
http://forrester.typepad.com/groundswell/2007/04/forresters_new_.html
http://elektroniskhandel.custompublish.com/brukere-av-community-funksjonalitet-er-mere-verdifulle-enn-andre-brukere.232687.html
http://elektroniskhandel.custompublish.com/brukere-av-community-funksjonalitet-er-mere-verdifulle-enn-andre-brukere.232687.html
http://www.na24.no/propaganda/article3378713.ece
http://smart-future.org/
http://smart-future.org/2009/10/wave-3-dilemma/
http://hvordan.kongsvinger.no/2011/07/ungikongsvinger/
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Annet: 

Claus Sonberg (daglig leder i Zynk Communication & Leadership AS) sitat hentet 

fra hans foredrag “Ordene og handlingenes betydning i krise – forberedelse før 

krisen oppstår« under konferansen «Krisekommunikasjon – Ord og handling» i 

regi av Kommunenes informasjonskollegium 

http://www.kommunik.no 

 

Breaking Down the Barriers to Public Sector Innovation, presentasjon av David 

Cotterill på Del og delta konferansen 25. Mai 2011 

http://www.difi.no/artikkel/2011/05/presentasjoner-fra-del-og-delta-25.-mai 

 

Ordskyen på forsiden av dokumentet er utarbeidet ved å lime hele dokumentets 

innhold inn i ordsky-løsningen Wordle. Ordskyen er dermed representativ for 

innholdet i oppgaven. Ordskyen ble laget i april 2012: 

http://www.wordle.net/create.   

http://www.kommunik.no/
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Vedlegg 
 

 Vedlegg 1: Intervjuguide 

Hensikt: Vi ønsker å få kjennskap til: 

 Kartlegge “vondter” i organisasjonen relatert til sosiale media og 

organisering. 

 Tilbakemelding på verdiforslaget  

 Kartlegge behov og nytteverdi (effekter) 

 Kartlegge barrierer og muligheter 

Huskeregel for intervjuet:  

- Spør alltid hvorfor! 

- Opplys om at vi ikke kommer for å selge noe, men ønsker ærlige 

tilbakemeldinger.  

- Opplys om at vi kan komme til å referere fra samtalen i oppgaven, og at 

deres utsagn utover det ikke vil bli brukt i kommersielle formål. 

- Takk for hjelpen!  

- Spør om de ønsker å få tilsendt en oppsummering av intervjuet for kontroll 

- Spør om de er interessert i å følge utviklingen.  

- Noter liste med 10 på topp lærdommer du sitter igjen med så fort som 

mulig etter intervjuet i empatikartet. 

Intervjuobjekter: 

- Kommunikasjonsrådgivere i kommuner som kommuniserer med sine 

borgere via sosiale medier daglig, og kan vise til positive resultater fra 

satsningen. 

- Kommunikasjonsrådgiver som brenner for å komme i gang med bruk av 

sosiale medier som en kommunikasjonskanal, men som er i oppstartsfasen 

grunnet manglende ressurser. 
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Introduksjon: 

 Fortell kort om oss (gi visittkort) 

 Fortell kort om studiet 

 Fortell om oppgaven 

 Fortell om målet med møtet  

 Presenter kort nettsamfunnet og tenkte muligheter med løsningen i 

fremtiden 

Innledende om kommunens forhold til sosiale medier: 

 Bruker dere sosiale medier i dag? 

o Hva brukere dere sosiale medier til i dag?  

o Spesielle etater som er prioritert? 

o Har din kommune en strategi i forhold til bruk av sosiale medier? 

o Bruker dere spesielle systemer eller løsninger mot sosiale medier? 

o Hvilke systemer er involvert? 

 Hva fungerer bra? 

 Hvordan fungerer samarbeidet internt?  Beskriv roller og ansvar  

 Hvor stort er volumet av meldinger hvor kommunen er avsender, vs 

mottaker?  

 Hvilke utfordringer møter dere? 

o Hvor har dere behov for økt kompetanse? 

o Hvordan samarbeider dere på dette området med andre kommuner 

i dag? 

o Hvordan sørger dere for opplæring internt?  

 Hvordan de har lykkes med forankringsarbeidet?  
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 Hva har dere av dokumentert opplæringsmateriell? Er dere 

interessert i å dele dette?  

 Hvordan "få i gang" de andre kommunene? Hvordan 

etablere delingskultur?  

 Hvordan måler dere effekten av sosiale medier i dag?  

o Har dere definerte KPI/ målinger? 

Presentasjon av nettsamfunnet 

Diskusjon om nettsamfunnet: 

 Hvilke tema vil være mest interessante for dere? Hvorfor? 

 Hvilke tema vil ikke være interessante for dere? Hvorfor? 

 Hvilke funksjoner er interessante? 

 Hvem i deres organisasjon vil være interessert i en slik løsning? 

 Kartlegg bakgrunn for hvorfor de liker det ene og ikke er interesser i de 

andre. 

 Hvordan gjør de dette i dag? 

 Hva fungerer bra i dag? Hvilke utfordringer opplever de i dag?  

 Hva vil være aktuelt nå, hva kan være aktuelle senere?  

 Hvilke andre parter vil bli berørt av ideen? – Hvor viktig er hver 

interessepart for ideens realisering?  

 Hvilke andre aktører som kan ha interesse for løsningen bør vi ta kontakt 

med? 

 Har dere erfaring med lignende løsninger i dag? 

 I Hvilke forum er dere aktive i dag? 

 Hva kan dere bidra med av erfaring og kompetanse ved oppstart av 

nettsamfunnet? 
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 Er det noe av funksjonaliteten de ikke ville betalt for? 

 Hvem vil være beslutningstaker (endelig beslutning/budsjett, pådriver og 

hvem vil kjempe imot?) for en slik investering? 

 Er det noe dere savner, eller er det andre ting som skulle vært med i en slik 

løsning? 

 Hvilke effekter tror dere nettsamfunnet kan resultere i? 

 Hvor viktig er disse effektene for deg? For andre i organisasjonen? 

 Hvorfor tror dere ideen har livets rett? –Eller ikke? 

 

Tusen takk for hjelpen! 

 Spør om de ønsker å få tilsendt en oppsummering for kontroll. 

Oppsummering (memo) 

Oppsummer svarene og innspillene fra intervjuet kort til etter at samtalen er 

gjennomført. 

 

Vedlegg 2:  Plan for gjennomføring av intervjuer 

Dato Kommune 

12.12.2011   Sørum kommune 

13.12.2011 Råde kommune  

14.12.2011 Frogn kommune,  

13.01.2012 Fredrikstad kommune 

18.01.2012 Rakkestad kommune 

05.03.2012 Porsgrunn kommune 
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Vedlegg 3: Interessentanalyse 

Basert på våre erfaringer har vi nedenfor listet opp parter som positivt eller 

negativt kan bli påvirket av, eller selv kan påvirke prosjektet. Interessentanalysen 

legger grunnlaget for prioriteringen av hvilke parter vi vil involvere både i 

datainnsamlingen og senere i prosjektet. 

 

Interne interessenter 

Prosjektteam (Ida / Frank) 

Kommuneforlaget 

KS 

Eksterne interessenter 

Ordførere 

Rådmenn 

Folkevalgte 

Komm.medarbeidere i kommunene 

Andre komm.ansatte 

Innbyggere 

Konsulentbyråer 

Fagbloggere 

Bokforlag 

Facebook 

Twitter 

YouTube 

Media 

Investorer 

DIFI 

Kommunal- og 
Regionaldepartementet 

Konferanser 

Fageksperter /Forskere 
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 Vedlegg 4: Posisjonsanalyse

Etter å ha identifisert interessentene har vi sett nærmere på hvilken interesse de 

kan ha av prosjektet, og gjort en vurdering av hvordan partene kan bidra inn i 

prosjektet. Dette er så gradert opp mot hvor sannsynlig det vil være å kunne 

involvere dem i denne fasen. 

 Interesseområde 

i prosjektet 

Ønskelig bidrag 

fra interessent 

Sannsynlighet 

for oppnåelse 

Prosjektteam Driver prosjekt Blod, svette og 

tårer 

Høy 

Kommuneforlaget Videreutvikle KF 

eDialog24 

Utvikling av 

prototyp 

Distribusjon av 

innovasjon i sin 

software 

Medium 

KS Støtte og rådgi 

kommuner 

Anbefaling og 

«godkjent-

stempel» av 

innovasjon 

Høy 

Ordførere Styrke egen 

kommunikasjon 

til kommunens 

innbyggere 

Bruke løsning, 

oppfordre «sin» 

kommune om å 

dele og delta 

Medium 

Rådmenn Styrke egen 

kommunikasjon 

til kommunens 

innbyggere 

Kjøpe og bruke 

løsning, 

oppfordre «sin» 

kommune om å 

dele og delta 

Medium 

Folkevalgte Styrke egen 

kommunikasjon 

til kommunens 

Dele og delta for 

å skape et bedre 

nettsamfunn 

Lav 
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innbyggere 

Komm.medarbeidere i 

kommunen 

Styrke egen 

kommunikasjon 

til kommunens 

innbyggere 

Delta i 

nettsamfunn for 

at vi skal oppnå 

kritisk masse 

Høy 

Andre komm.ansatte Styrke egen 

kommunikasjon 

til kommunens 

innbyggere 

Delta i 

nettsamfunn for 

at vi skal oppnå 

kritisk masse 

Lav 

Konsulentbyråer Posisjonere seg i 

forhold til å 

bygge løsninger 

for kommuner i 

SosMed 

Annonsere 

tjenester i 

dedikerte 

kommersielle 

områder. 

Høy 

Fagbloggere 

Fageksperter 

Forskere 

Posisjonere seg 

som 

ressurspersoner 

Skrive 

fagartikler, 

opptre som 

«ekspert-hjelp» 

Høy 

 

Bokforlag Markedsføre egne 

bøker/produkter 

rettet mot sosiale 

medier 

Annonsere 

produkter i 

dedikerte 

kommersielle 

områder 

Medium 

Facebook Mest mulig bruk 

av Facebook 

Tilgang på 

ressurspersoner / 

fagartikler 

Lav 

Twitter Mest mulig bruk 

av Twitter 

Tilgang på 

ressurspersoner / 

fagartikler 

Lav 

YouTube Mest mulig bruk Tilpasset bruk av Lav 
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av YouTube YouTube-kanaler 

for best mulig 

tilgang på 

videomateriale i 

opplæringsdelen 

Media Få stoff til gode 

saker 

Presseomtale, 

fortrinnsvis 

positiv 

Lav 

Investorer Være med å 

bygge merkevare 

de kan tjene 

penger på 

Økonomisk 

støtte, 

rådgivning, 

nettverksbygging 

Lav 

DIFI Støtte og rådgi 

kommuner 

Anbefaling og 

«godkjent-

stempel» av 

innovasjon 

Medium 

Kommunal- og 

regionaldepartementet 

Støtte og rådgi 

kommuner 

Anbefaling og 

«godkjent-

stempel» av 

innovasjon 

Medium 

Konferanser Finne temaer med 

aktualitet for 

kommunene 

Invitere til å 

presentere 

løsning 

Høy 
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Vedlegg 5: Business Model Canvas 

Forretningsmodellen Canvas 

For å illustrere hvordan ideen kan tas ut i markedet har vi nedenfor oppsummert 

med en skisse til Canvas forretningsmodell (Alexander Osterwalder og Yves 

Pigneur). Modellen vil benyttes som et felles språk for å beskrive, visualisere, 

bedømme, og endre forretningsmodellen underveis i utvikling av ideen.  

Forretningsmodellen fungerer som en blueprint for en strategi som skal 

implementeres gjennom organisatoriske strukturer, prosesser og systemer. 

Modellen beskriver organisasjonens forretningsmodell med ni verdifulle 

byggeklosser; Kundesegment, verdiforslag, kanaler, kunderelasjoner, 

inntektsstrøm, nøkkelressurser, nøkkelaktiviteter, nøkkelpartnere og 

kostnadsstruktur. 

Forretningsmodellen er enkel slik alle forstår den, alle parter som jobber sammen 

kan kommunisere på en enkel måte som gir grobunn for nye ideer fremfor 

misforståelser. Vi tror at ved å etablere et felles språk vil vi være sterkere rustet 

for å skape en vellykket innovasjon. 

Byggeklossene er illustrert i modellen nedenfor. 

Partnere 

Strategiske allianser kan kun oppstå over tid, de involverte partene må lære å 

kjenne hverandre og etablere felles kultur og normer.   

Relasjoner 

Interessenter som kan påvirke prosjektet 

Kunde 

Aktører som bidrar til å skape inntektsstrøm 

Kanaler 

Hvordan få produktet ut til kundene 

Verdiforslag 

Jobbene som gjøres for kundene 

Aktiviteter 

Fremtidige aktiviteter som vil være avgjørende for fremdrift i prosjektet 
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Ressurser 

Hvilke ressurser som må være på plass for at nettsamfunnet skal kunne realiseres.  

Inntekt 

Økonomien som kan genereres gjennom innovasjonen. 

- Hva er kundene egentlig villige til å betale?  

- Hva betaler de for i dag for tjenester som løser det samme problemet? 

- Hvordan betaler de dette? Abonnement, lisensiering, osv. 

- Hvordan foretrekker kundene å betale? 

- Hvor mye bidrar hver inntektsstrøm til i forhold til de totale kostnadene? 

Kostnad 

Hva det krever å sette i verk og drifte forretningsmodellen. 

 



48 
 

 

 

 


