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Sammendrag
Undersøkelsen Kommunale Kanaler er gjennomført i september/oktober 2010.
Totalt 1502 personer i alle landets 430 kommuner har mottatt spørreskjema pr. epost om
kommunens bruk av digitale kanaler. De personene som er spurt har en eller flere av følgende roller:
Ordfører, rådmann, IKT-sjef, informasjonssjef eller leder av servicetorget.
Definisjonen av digitale kanaler som er brukt i undersøkelsen er:
”Med digitale kanaler mener vi sosiale medier, mobile løsninger og andre internettbaserte tjenester
utover kommunens tradisjonelle hjemmeside.”
Undersøkelsen ble besvart av totalt 517 personer fra totalt 389 kommuner.
De mest interessante funnene i undersøkelsen var:
55% av landets kommuner bruker digitale kanaler. Den mest brukte kanalen er Facebook (32%), fulgt
av Twitter (18%), video (17%), chat (12%) og blogg (11%).
Av kommunene som bruker Facebook er det 54% som bare sender ut informasjon, mens 41% har en
dialog og svarer på henvendelser fra innbyggerne. 5% av kommunene har liten eller ingen aktivitet på
sin Facbookside.
Tilsvarende tall for Twitter er 58% (enveis), 26% (toveis) og 16% (ingen aktivitet)
Hver annen kommunene sier at deres mål med sosiale medier er å få en bedre dialog med
innbyggerne. Halvparten av disse har aldri besvart en eneste henvendelse på Facebook eller Twitter.
I 75% av kommunene er det uenighet/usikkerhet om hvem som har det overordnede ansvaret for
digitale kanaler. Et eksempel på dette er en kommune hvor ordføreren mener at informasjonssjefen
har ansvaret, IKT-sjefen mener at rådmannen har ansvaret og informasjonssjefen mener at IKT-sjefen
har ansvaret.
Det er tre grunner som går igjen blant de kommunene som er negative eller usikre på å ta i bruk
digitale kanaler:
•
•
•

Usikkerhet rundt ressursbruk
Usikkerhet rundt lovmessige krav til saksbehandling
Usikkerhet rundt håndtering av personangrep, sjikane og andre useriøse henvendelser

For ytterligere informasjon kontakt:
Areca AS
Ståle Lindblad
sl@areca.no
+47 905 905 08
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Om undersøkelsen
Bakgrunn
Bakgrunnen for undersøkelsen ”Digitale Kanaler” er et ønske om å samle og dele kunnskap og
erfaring om norske kommuners bruk av digitale kanaler.
Det er veldig mye fokus på sosiale medier i disse dager, og jevnlig kommer det undersøkelser som
konkluderer med at ”30% av norske kommuner er på Facebook” og så videre. Disse undersøkelsene
sier imidlertid ingenting om HVORFOR kommunene er på Facebook, HVEM i kommunen som er på
Facebook og HVILKEN NYTTE kommunen har av å være på Facebook. Etter vår oppfatning er derfor
nytten av slike undersøkelser begrenset.
Et annet element er at selv om Facebook og andre sosiale medier er veldig populært akkurat nå, så er
de bare en liten del av mange virkemidler som kommunene kan nyttigjøre seg av for å jobbe
smartere. I dag er det Facebook, i morgen er det noe annet.
Vårt hovedmål med denne undersøkelsen er derfor å gå både dypere og bredere inn i norske
kommuners bruke av digitale kanaler. Vi ønsker svar på tre hovedspørsmål:
-

Hvordan bruker norske kommuner digitale kanaler ?
Er det en sammenheng mellom forankring og nytte ?
Er oppfatningen om bruk og nytte påvirket av rollen man har i kommunen ?

Et sekundært mål er å starte en prosess hvor nosrke kommuner (og andre virksomheter) kan dra
nytte av hverandres erfaring og kunnskap om bruk av digitale kanaler.

Digitale kanaler
Begrepet digitale kanaler er brukt for å favne videre enn bare sosiale medier. En avgrensning av hva
som er sosiale medier kan virke kunstig, og ta fokus bort fra det som er viktig: Bruk og nytte.
Definisjonen av digitale kanaler som er brukt i undersøkelsen er:
”Med digitale kanaler mener vi sosiale medier, mobile løsninger og andre internettbaserte tjenester
utover kommunens tradisjonelle hjemmeside.”
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Gjennomføring
Undersøkelsen ble sendt ut til totalt 1502 personer fordelt på alle landets 430 kommuner.
Justert for returer mottok ca. 1450 personer undersøkelsen pr. epost.
Personene som mottok undersøkelsen ble plukket ut ved hjelp av hver enkelt kommunes
hjemmeside og andre kilder på internet. Vi ønsket å ha med følgende roller fra hver kommune:
-

Ordfører
Rådmann
IKT-ansvarlig
Informasjonsansvarlig
Ansvarlig for servicetorget

Mange kommuner mangler enkelte av disse rollene, og i en del kommuner har samme person flere
roller. Antall personer i hver kommune som fikk tilsendt undersøkelsen varierte derfor mellom
2 og 5.
Undersøkelsen ble sendt ut første gang fredag 17.09.2010
Påminnelse ble sendt fredag 24.09.2010
Siste påminnelse ble sendt torsdag 30.09.2010
I første utsendelse fikk alle oppgitt en nettadresse, brukernavn og passord for å svare på
undersøkelsen.
I første og andre påminnelse ble det i tillegg gitt mulighet for å svare direkte i eposten.
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Spørsmål
Spørsmålene som ble stilt i undersøkelsen var:
Spørsmål 1:
Bruker kommunen digitale kanaler utover den vanlig hjemmesiden i dag ?
[ ] Ja
[ ] Nei
[ ] Vet ikke
I tilfelle hvilke ?
[Kort beskrivelse]
Spørsmål 2:
Hvem er involvert i bruken av digitale kanaler i kommunen (kryss gjerne av for flere) ?
[ ] Ordfører
[ ] Rådmann
[ ] IKT-ansvarlig
[ ] Informasjonsansvarlig
[ ] Servicetorg
[ ] Øvrig adm. Ledelse
[ ] Øvrige politikere
[ ] Øvrige ansatte
[ ] Vet ikke
Andre:
[Kort beskrivelse]
Spørsmål 3:
Hvem har det strategiske ansvaret for bruken av digitale kanaler i kommunen ?
[ ] Ordfører
[ ] Rådmann
[ ] IKT-ansvarlig
[ ] Informasjonsansvarlig
[ ] Servicetorg
[ ] Øvrig adm. Ledelse
[ ] Øvrige politikere
[ ] Øvrige ansatte
[ ] Vet ikke
Andre:
[Kort beskrivelse]
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Spørsmål 4:
Hva er kommunens mål med bruken av digitale kanaler ?
[ ] Informasjon (enveis kommunikasjon)
[ ] Dialog (toveis kommunikasjon)
[ ] Effektivisering/jobbe smartere (prosessforbedring)
[ ] Vet ikke
Annet:
[Kort beskrivelse]
Spørsmål 5:
I hvor stor grad har kommunen hatt nytte av å bruke digitale kanaler ?
[ ] Meget stor nytte
[ ] Stor nytte
[ ] Noe nytte
[ ] Liten nytte
[ ] Ingen nytte
[ ] Vet ikke/har ingen formening
Annet:
[Kort beskrivelse]
Spørsmål 6:
Har kommunen planer om å utvide bruken av digitale kanaler ?
[ ] Ja
[ ] Nei
[ ] Vet ikke
I tilfelle hvilke ?
[Kort beskrivelse]
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Spørsmål 7:
Har kommunen planer om å involvere flere av kommunens ansatte i bruken av sosiale medier ?
[ ] Ja
[ ] Nei
[ ] Vet ikke
I tilfelle hvem ?
[ ] Ordfører
[ ] Rådmann
[ ] IKT-ansvarlig
[ ] Informasjonsansvarlig
[ ] Servicetorg
[ ] Øvrig adm. Ledelse
[ ] Øvrige politikere
[ ] Øvrige ansatte
[ ] Vet ikke
Andre:
[Kort beskrivelse]
Spørsmål 8:
Har du andre kommentarer om kommunens bruk av digitale kanaler ?
[Kort beskrivelse]
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Svar
Pr. 08.10.2010 er det mottatt totalt 571 svar fra 389 ulike kommuner.
Total svarprosent:
Andel kommuner som har svart:

38,0%
90,5%

Antall svar fordelt på rolle:
Ordfører
Rådmann
IKT-ansvarlig
Informasjonsansvarlig
Ansvarlig for servicetorget

144
131
99
30
167

Totalt

571

Antall kommuner som har svart fordelt på fylke

Østfold
Akershus
Oslo
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
TOTALT

Kommuner svart
17
19
1
21
25
20
14
16
15
13
23
28
23
34
24
19
38
21
18
389

Kom. i fylket
18
22
1
22
26
21
14
18
15
15
26
33
26
36
25
24
44
25
19
430

9

Andel
94,4 %
86,4 %
100,0 %
95,5 %
96,2 %
95,2 %
100,0 %
88,9 %
100,0 %
86,7 %
88,5 %
84,8 %
88,5 %
94,4 %
96,0 %
79,2 %
86,4 %
84,0 %
94,7 %
90,5 %
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Antall svar pr. kommune
Antall svar pr kommune fordeler seg slik:
1 svar
2 svar
3 svar
4 svar
5 svar

238 kommuner
122 kommuner
27 kommuner
2 kommuner
0 kommuner

Analyse
Etter at undersøkelsen er gjennomført har hver enkelt kommunes bruk av digitale kanaler blitt
kartlagt. Kartleggingen er gjennomført ved å gennomgå kommunens hjemmesider, samt søk i de
aktuelle kanalene og diverse andre kilder.
Som en del av kartleggingen er kommunenes aktiviteter på Facebook og Twitter evaluert og gitt en
karakter fra 1 til 3, basert på aktivitetsnivå og type aktivitet:
1. Liten eller ingen aktivitet
2. Kun enveis kommunikasjon
3. Toveis kommunikasjon
Vurderingen av hvilke kommuner som bruke hvilke kanaler er basert på de konkrete funnene i denne
kartleggingen.

Avgrensing
Det har vært en utfordring å definere hva som bør regnes som digitale kanaler, og dermed inngå i
undersøkelsen, og hva som skal holdes utenfor.
Vi har gjort noen valg, og forsøkt å være konsekvente i forhold til disse valgene gjennom hele
undersøkelsen. Det kan alltid diskuteres om vi har gjort de riktige valgene, men eventuelle
forbedringer får vente til en eventuell neste utgave av undersøkelsen.
Noen av de avgrensningene vi har gjort er følgende:
•

•
•

•
•

Aktiviteter i kommunalt eide virksomheter er ikke med. Dette gjelder for eksempel bibliotek,
reiselivsorganisasjoner osv. Unntaket er når kommunen på sine hjemmesider henviser til den
angjeldende kanal som sin offisielle kanal.
Ordføreres/rådmanns blogg, Twitterprofil eller Facebookprofil er regnet med i de tilfellene
de presenteres som representanter for kommunen. Typisk private profiler er ikke tatt med.
Digitale kanaler som er integrert i kommunens nettsider er tatt med så lenge de fyller
funksjonen til en digital kanal. Dette er særlig aktuelt for blogg, overføring av video fra
kommunestyremøter og diskusjonsforum.
Mange kommuner har kommet langt i å ta i bruk selvbetjening og digitale skjema. Dette er
ikke tatt inn i undersøkelsen.
En del kommuner har tatt i bruk systemer for å redusere bruken av papir internt. Dette
gjelder for eksempel elektronisk distribusjon av dokumenter til kommunestyret. Dette er ikke
tatt inn i undersøkelsen.
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Hvordan bruker norske kommuner digitale kanaler ?
55% av kommunene i Norge bruker digitale kanaler utover den vanlige hjemmesiden. De vanligste
digitale kanalene er (i % av alle landets 430 kommuner):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Facebook .................... 32%
Twitter ........................ 18%
Video .......................... 17%
Chat/nettprat ............. 12%
Blogg .......................... 11%
Mobil .......................... 10%
Flickr ............................. 3%
Diskusjonsforum ........... 3%

Under halvparten av de som bruker digitale kanaler gjør noe for å synliggjøre dette på kommunens
nettsider. Det gjelder spesielt sosiale medier, men også chat og videooverføring fra
kommunestyremøter.

For de kommunene som er aktive brukere av digitale kanaler, så varierer bruken veldig fra kommune
til kommune. På spørsmål om hva som er målet med bruken av digitale kanaler svarer 69% av
kommunene at de ønsker dialog (toveis kommunikasjon) med innbyggerne. Likevel har nesten
halvparten av disse aldri svart på en eneste henvendelse på Facebook eller Twitter.
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Det er flere ting som tyder på at aktivitetene i digitale kanaler i stor grad er basert på
enkeltpersoners entusiasme, og ikke en overordnet strategi i kommunen. Et tegn på dette er at 12%
av de kommunene som er aktive i digitale kanaler svarer at de ikke bruker digitale kanaler.
Et annet tegn på dette er at det i 75% av kommunene er uenighet eller usikkerhet om hvem som har
det strategiske ansvaret.
På spørsmål om de har planer om å utvide bruken av digitale kanaler svarer 61% JA, 25% svarer NEI
og 13% svarer VET IKKE. Blant de som er negative eller usikre er det spesielt tre begrunnelser som går
igjen:
o
o
o

Usikkerhet rundt ressursbruk
Usikkerhet rundt lovmessige krav til saksbehandling
Usikkerhet rundt håndtering av personangrep, sjikane og andre useriøse
henvendelser
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Facebook
Facebook er den mest brukte digitale kanalen. 32% av kommunene har en egen Facbookside. Måten
kommunene bruker Facebook på fordeler seg slik:
•
•
•

Enveis kommunikasjon (legger ut info, svarer aldri)
Toveis kommunikasjon (svarer på henvendelser)
Liten eller ingen aktivitet

54%
41%
5%

53% av de kommunene som bruker Facebook og har oppgitt at hensikten med å bruke digitale
kanaler er å ha dialog med innbyggerne har aldri svart på en eneste henvendelse på Facebook.
Stikkprøver viser at en normal kommune har 5-7% av innbyggerne som ”fans” på sin Facebookside.
Tallet varierer avhengig av hvor lenge kommunen har vært på Facebook, hvor aktiv den er osv.
Flere av kommunene som er aktive på Facebook forteller at de får flere seriøse henvendelser fra
innbyggere gjennom Facebook enn gjennom kommunens nettsider.

Sigdal kommune i Buskerud er et eksempel på en kommune som har dialog med sine innbyggere på Facebook.
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Twitter
18% av kommunene i Norge bruker Twitter. Måten Twitter brukes på
fordeler seg slik:
•
•
•

Enveis kommunikasjon (legger ut info, svarer aldri)
Toveis kommunikasjon (svarer på henvendelser)
Liten eller ingen aktivitet

58%
26%
16%

Mange kommuner benytter verktøy for å publisere informasjon
automatisk til Twitter, og følger derfor ingen heller.
37% av de kommunene som bruker Twitter og har oppgitt at
hensikten med å bruke digitale kanaler er å ha dialog med
innbyggerne har aldri svart på en eneste henvendelse på Twitter.
I noen av kommunene er det ordføreren selv som er aktiv på Twitter.
Disse er ofte blant de som er flinkest til å svare på henvendelser
Trondheim kommune er et eksempel på en
kommune som har dialog med innbyggerne
på Twitter.

Video
Et overraskende høyt antall kommuner (17%)
bruker video. En håndfull av disse kommunene
bruker Youtube, mens de aller fleste har videooverføring fra kommunestyremøtene på
kommunens hjemmeside.

Hareid kommune i Møre og Romsdal er en av
kommunene som lar innbyggerne følge
kommunestyremøtene direkte på Web-TV

Enkelte kommuner har investert i relativt
profesjonelle løsninger for overføring til Web-TV,
mens andre har valgt enklere og billigere
løsninger. Stikkprøver viser at, selv om man kan se
forskjell på kvaliteten i sendingene, så holder alle
god nok kvalitet til at det er et godt alternativ for
innbyggere som vil følge de politiske prosessene i
kommunen.

Dessverre er det få av kommunene som profilerer disse videosendingene godt synlig på
hjemmesiden.
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Chat
12% av kommunene har løsning for chat/nettprat mellom
innbyggerne og kommunen. Det er stort sett servicetorget som
betjener løsningen, men enkelte kommuner har også mulighet for
chat med ordfører eller rådmann.

Tromsø kommunes tjeneste "Spør
Emma" kombinerer chat og oppslag i
kommunens informasjonsdatabase.

Blogg
11% av kommunene bruker blogg. I de fleste av disse kommunene er det ordføreren som blogger,
men noen rådmenn, varaordførere og servicetorg er også aktive.
I flere kommuner skriver ordføreren blogg uten at man kaller det en blogg. Det kalles ofte
”ordførerens hjørne” eller ”brev fra ordføreren”, men fyller den samme funksjonen som en blogg.
Hyppigheten på oppdateringer i bloggene varierer fra en gang i kvartalet til flere ganger i uken.
En forskjell på de bloggene som er en del av kommunens hjemmeside og de som har en egen blogg,
er at førstnevnte som regel ikke tillater at leserne skriver kommentarer.

Ordfører Rolf Steffensen i Hamarøy kommune er en ivrig blogger. Hans blogg er
profilert på kommunens hjemmeside, og kommenteres jevnlig av innbyggerne.
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Mobil
I denne kategorien er alle aktiviteter som går på å tilrettelegge for bruk av
kommunens digitale tjenester med mobiltelefon og andre mobile
terminaler.
10% av kommunene har en eller annen form for mobil løsning for
publikum.
Den vanligste tilpasningen til mobil bruk er mulighet for å kommunisere
med kommunen via SMS.
Enkelte kommuner har også tilpasset sine hjemmesider til mobile
terminaler, slik at brukere av mobile terminaler får en spesielt tilpasset
versjon av hjemmesiden.

Asker kommune har tilpasset sine
websider til mobiltelefoner.

Flickr
2,6% av kommunene bruker Flickr til å dele bilder fra kommunen.
Det er imidlertid en langt større andel av kommunene som legger ut bilder fra kommunen på sine
hjemmesider. Noen har også historiske bilder.

Diskusjonsforum
2,6% av kommunene har eget diskusjonsforum på sine hjemmesider.

Andre kanaler
Blant andre kanaler som brukes aktivt av enkelte norske kommuner er LinkedIn, Origo, Skype og
Wiki-løsninger.
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Er det sammenheng
mellom forankring og
nytte ?

Stor
usikkerhet

Det er bare 25% av kommunene som har helt
klart definert hvem som har det overordnede
ansvaret for bruken av digitale kanaler. I de fleste
kommuner ligger dette ansvaret hos rådmannen,
men noen kommuner har lagt ansvaret til andre i
administrasjonen eller ordføreren.

Enighet
Noe
usikkerhet

I 50% av kommunene er det avvikende, men
delvis overlappende meninger om hvem som har
det overordnede ansvaret.
I 25% av kommune har imidlertid ulike deler av samme kommune helt forskjellig oppfatning av hvem
som har det strategiske ansvaret. Et eksempel på dette er en kommune hvor ordføreren mener at
informasjonssjefen har ansvaret, IKT-sjefen mener at rådmannen har ansvaret og informasjonssjefen
mener at IKT-sjefen har ansvaret.
Gjennomsnittlig oppfatning av nytte for alle kommunene er 3,7 på en skala fra 1 (ingen nytte) til 5
(meget stor nytte).
Nytten er den samme i kommuner hvor aktivitetene i digitale kanaler er forankret hos
ordfører/rådmann som der det ikke er en slik forankring.
Oppfatningen av nytte påvirkes heller ikke i særlig grad av om kommunenen praktiserer toveis
kommunikasjon på Facebook og/eller Twitter. Gjennomsnittlig nytte i disse kommunenen er 3,8.
For kommuner som er aktive i fire eller flere digitale kanaler er oppfatningen av nytte noe høyere.
Her er gjennomsnittet 4,1.
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Er oppfatningen om bruk og nytte påvirket av rollen
man har ?
Oppfatningen av nytte er i liten grad påvirket av hvilken rolle man har. Gjennomsnittlig oppfatning av
nytte i for alle som har besvart undersøkelsen er 3,7 på en skala fra 1 (ingen nytte) til 5 (meget stor
nytte). Gjennomsnittet for de ulike rollene fordeler seg slik:
•
•
•
•
•

Ordfører
Rådmann
IKT-sjef
Informasjonssjef
Leder av servicetorg

3,8
3,7
3,5
3,6
3,9

Selv om det ikke er store variasjoner i gjennomsnittet for de ulike rollene, så varierer de enkelte
vurderingene fra 2 til 5 innenfor alle de fem rollene.
Dette ser ut til å henge sammen med at de som er aktivt involvert i bruken av digitale kanaler er
positive, mens de som ikke er aktive er mindre positive.
Disse observasjonene underbygger også påstanden om at aktivitetene i digitale kanaler i stor grad er
drevet av entusiaster, og ikke av overordnede strategier i kommunen.

Leder av servicetorg

3,9

Informasjonssjef

3,6

IKT sjef

3,5

Rådmann

3,7

Ordfører

3,8

Gjennomsnittlig nytte for alle

3,7
1,0

2,0
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Konklusjoner
Mange norske kommuner har kommet godt i gang med å prøve ut digitale kanaler. Noen er på et
veldig tidlig stadium, mens andre allerede har høstet erfaringer og er i gang med andre eller tredje
generasjons løsninger.
Få kommuner har en bred satsing på digitale kanaler som generelt virkemiddel i den daglige driften.
De fleste har gjennomført enkelttiltak for å få erfaring eller løse konkrete utfordringer.
Det interessante når man ser på kommunene samlet er at det finnes eksempler på gode, digitale
løsninger innenfor veldig mange områder, og at de fleste av de utfordringene som trekkes frem av
skeptiske kommuner allerede er løst av en annen kommune.
En annen interessant observasjon er at tiltak som krevde store investeringer og mye ressurser av
noen kommuner, har andre kommuner kunnet gjennomføre med mye lavere kostnad og ressursbruk
ved å bruke andre digitale kanaler.
Kartleggingen viser at det er mulig for kommuner å løse en rekke utfordringer gjennom bruk av
digitale kanaler, og at det mange finnes mange gode eksempler på dette:
•
•
•
•

Åpenhet og engasjement rundt de politiske prosessene oppnås gjennom direkte overføring
av kommunestyremøter, ordførerblogger og sosiale medier som Facebook og Twitter.
En aktiv dialog mellom kommune og innbyggere gjennom chat, diskusjonsforum, sosiale
medier og mobile løsninger.
Effektivisering av prosesser og reduserte kostnader gjennom chat, Skype, selvbetjening og
sosiale medier.
Kostnadseffektiv markedsføring av kommunen gjennom video og sosiale medier

Videre viser kartleggingen at de fleste bekymringene som reises av kommuner som er skeptiske til
økt bruk av digitale kanaler allerede er adressert av andre kommuner.
Det er to utfordringer som skiller seg ut som de største flaskehalsene for vellykket bruk av digitale
kanaler:
•

•

Forankring i organisasjonen.
Manglende forankring i organisasjonen er et hinder for optimal utnyttelse av digitale kanaler
i kommunens prosesser. Entusiaster kan produsere gode enkeltresultater, men klare
ansvarsforhold og mandater er nødvedig for å kunne realisere de virkelige gevinstene.
Forankring i virksomheten.
Digitale kanaler oppfattes i alt for stor grad som noe spesielt, og håndteres deretter. Det
skaper ofte fokus på andre kriterier enn de som resten av kommunens virksomhet måles opp
mot. Digitale kanaler må sees på som ordinære virkemidler og forankres i kommunenes
ordinære virksomhet og mål.
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