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Ouverture

Departemental Communikation

Scene: Departementet, Christiania, 1881.

En lutfattig vestlandsbonde er blitt lurt og 

svindlet av sin bror, Anders Mo, ”Anders den 

allmektige” i Departementet. Han har oppnådd 

audiens hos selve Statsråden, og spør etter et 

helt sentralt dokument.  →
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For det var papirer overalt.

Det veltet ut av hyllene langs veggene, foran og ved 
siden av hver mann lå det i svære dynger. Det var grått 
papir, gult papir, ungt papir og eldgammelt papir med 
fillete kanter.[…] 

Alle åndet ut, da den lille mann viste seg, og statsråden 
spurte ham i hurtige ord, om han visste noe om denne 
sak. 

«Ja –» svarte Mo, «den ligger i «kaos».»

«I hva?» spurte statsråden.

«I Mortensens kaos,» svarte Mo med en liten latter.

«Dersom De vet hvor dokumentene er, så hent dem,» 
befalte statsråden.

Alexander Kielland: Arbeidsfolk, Oslo: Gyldendal: 1972 (1881), s. 7 og 140
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Da og itte nå?
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I. Etisk-politisk ærend: Gir offentlig, elektronisk 

sakprosa mulighet til å stoppe demokratiets 

forvitring? (kort) 

II. Statlig kommunikasjonspolitikk som sakprosapolitikk 

(litt lengre)

III. Analyse av nettsider og litt til: Etos, logos, patos –

intensjonalitet og makt (langt)

IV. Epilog

Departementale nettsider 

som morgendagens agora?
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«Folkestyrets forvitring

[…] Siden slutten av det 19. århundre har statsmakten i 

betydelig grad hatt en folkelig forankring, støttet av brede 

folkebevegelser og massepartier fram til og med 

arbeiderbevegelsens politiske posisjon etter annen 

verdenskrig. […] Nasjonalstaten, som politisk fellesskap, 

har vært ramme om folkelig deltakelse og sosial og 

regional utjevning.

Dette bildet er blitt foreldet på kort tid.»

Makt- og demokratiutredningens sluttrapport, s. 57.

I. Etisk-politisk ærend: Gir offentlig, elektronisk sakprosa 

mulighet til å stoppe demokratiets forvitring?



Etisk-politisk ærend 7

«Partier og organisasjoner er ikke lenger kanaler for bred 

og langsiktig mobilisering. Partiene har endret seg fra 

massepartier i retning av nettverkspartier. […] 

Særlig ungdom lar seg i mindre grad mobilisere gjennom 

partitilknytning. De politiske partiene er blitt mer 

topptunge, mer byråkratiserte valgmaskiner med et 

nettverk rundt den sentrale ledelsen og mer innrettet på 

appell gjennom massemediene.»

Makt- og demokratiutredningens sluttrapport, s. 57.



Etisk-politisk ærend 8

«Den gang [da jeg skrev Strukturwandel der Öffentlichkeit (1962)] kunne 

jeg ikke se andre garantister for en kritisk offentlighet enn 

internt demokratiserte foreninger og partier. Partiinterne 

og foreningsinterne offentligheter forekom meg å være 

potensielle knutepunkter for en offentlig kommunikajson 

som ennå kunne gjenreises. [(s. 94) …] →

Men husk for eksempel Habermas’ forsiktig optimistiske 

ettertanke 30 år etter Borgerligs offentlighets

avsluttende forfallstese
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→ Den sentrale spørsmålsstillingen i Strukturwandel der 

Öffentlichkeit» drøftes i dag under overskriften 

«gjenoppdagelsen av det sivile samfunn». [(s. 105) …] Her 

dannes frivillige assosiasjoner innenfor den demokratiske 

rettsstatens rammer [JLT: Jf. Makt/dem.utr. “tilleggsdemokrati”]→
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→ [Her melder spørsmålet seg] om, og i hvilket omfang, 

en offentlighet dominert av massemedier innrømmer 

bærerne av det sivile samfunn realistiske muligheter for å 

konkurrere med de politiske og økonomiske 

inntrengernes mediemakt, altså til å endre spekteret av 

verdier, temaer og grunner som er kanalisert gjennom 

påvirkning utenfra, bryte det opp på nyskapende vis og 

kritisk eksaminere det. →
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→ [… Sitat fra J. Meyrowitz’ No sense of place, 1985:]

Fraværet av grenser både i jeger- og sankersamfunn og i elektroniske 

samfunn fører til mange slående paralleleller. Av alle kjente 

samfunnsformer før vår egne, har jeger- og sankersamfunn vært de 

mest egalitære hva angår rollene til menn og kvinner, barn og 

foreldre, ledere og undersåtter. [(s. 107) …] Det er mye som tyder 

på at det demokratiske potensialet til en offentlighet med 

en infrastruktur som er preget av den elektroniske 

massekommunikasjonens stadig mer selektive føringer, er 

Jürgen Habermas 1990/1999: «Borgerlig offentlighet i tilbakeblikk», 

oversatt av Are Eriksen i Kraften i de bedre argumemnter, 

Oslo: Ad Notam Gyldendal 1999. 

usikkert. [  s. 108)]
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Norge 1987: 

Statlig informasjonspolitikk i livmoren

«Med denne studie har jeg til hensikt å vise at 

offentlig informasjon kan studeres som et 

styringsmiddel.»

Tore Slaatta: 

Informasjon som styringsmiddel. 

Hovedoppgave ved Institutt for Statsvitenskap

februar 1987

II. Statlig kommunikasjonspolitikk som sakprosapolitikk



III. Kommunikasjons- og 

sakprosapolitikk
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Informasjonspolitisk tenkning i Norge 1990-årene
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«Definisjoner

Informasjon og kommunikasjon: I norsk språkbruk 

benyttes disse begrepene ofte om hverandre. En enkel 

måte å skille mellom begrepene på er å si at 

kommunikasjon betegner prosessen og informasjon 

produktet eller budskapet. Informasjon er dermed det 

som blir formidlet i en kommunikasjonsprosess.→

Informasjonspolitikk for statsforvaltningen. Mål, prinsipper og 

konsekvenser Revidert utgave 2001. regjeringen.no, s. 6

Norge på 2000-tallet: 

Statlig informasjonspolitikk i støpeskjeen
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→ Borgere og brukere: Også dette er begreper som ofte 

brukes om hverandre. I informasjonspolitikken er borgere 

brukt om befolkningen som deltakere i den demokratiske 

prosessen [JLT: jf. “politikk”] mens brukere benyttes om 

befolkning, næringsliv og organisasjoner som har 

rettigheter og plikter i forhold til det offentlige eller 

mottar tjenester fra det offentlige [JLT: jf. “forvaltning”].» (s. 6)

Informasjonspolitikk for statsforvaltningen. Mål, prinsipper og konsekvenser 

Revidert utgave 2001. regjeringen.no, s. 6

Norge på 2000-tallet: 

Statlig informasjonspolitikk i støpeskjeen
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«Etter drøftingar i regjeringa er det bestemt at den 

noverande statlege informasjonspolitikken skal fornyast 

og heite kommunikasjonspolitikk. […] Den nye 

kommunikasjonspolitikken skal leggje vekt på korleis 

forvaltninga på best vis kan kommunisere med 

innbyggjarane i dagens samfunn.»

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/Tema/Statlig-

informasjonspolitikk/Fornying-av-den-statlege-

kommunikasjonsp.html?id=488633

Norge, november 2007: Statlig informasjonspolitikk i 

støpeskjeen: Komitémandat, Kommunikasjonspolitikk

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/Tema/Statlig-informasjonspolitikk/Fornying-av-den-statlege-kommunikasjonsp.html?id=488633
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http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/Tema/Statlig-informasjonspolitikk/Fornying-av-den-statlege-kommunikasjonsp.html?id=488633
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http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/Tema/Statlig-informasjonspolitikk/Fornying-av-den-statlege-kommunikasjonsp.html?id=488633
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/Tema/Statlig-informasjonspolitikk/Fornying-av-den-statlege-kommunikasjonsp.html?id=488633
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• Pilotkurs med en rekke departementer
• Konferansen Det er tekstene vi lever av:

Partnerforum: Arbeids- og inkluderingsdepartementet ● Direktoratet for 
forvaltning og IKT ● Finansdepartementet ● Fornyings- og 
administrasjonsdepartementet ● Kommunal- og regionaldepartementet
● Kunnskapsdepartementet ● Miljøverndepartementet  ● NAV - Arbeids- og 
velferdsetaten  ● Norges forskningsråd  ● Nærings- og handelsdepartementet ●
NORAD  ● Riksrevisjonen ● Statens forurensningstilsyn  ● Statens vegvesen –
Vegdirektoratet  ● Utenriksdepartementet  ● Ullevål universitetssykehus ●
Universitetet i Oslo  ● Handelshøyskolen BI 

• Oppdrag for KKD, NHD og AID.

• AID-bestillingen: “Kommuniserer vi [egentlig]?”

Norge, 2007: Mange henvendelser om offentlig 

kommunikasjon til retorikkmiljøene ved BI og UiO
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• Kombinere politikk og byråkrati

• Kombinere debatt, partipresse og folkeopplysning 

etter at pressen har fått andre oppgaver?

«To parallelle prosesser har løsrevet mediene fra det 

politiske liv. De er blitt uavhengige av de politiske 

partiene, samtidig som de er profesjonalisert på sine egne 

premisser. Journalistikken har fått en profesjonsutdanning 

med normer som de politiske institusjonene ikke styrer. 

Forestillingen om den ubundne maktkritikken har overtatt 

referatets plass.» 
Makt- og demokratiutredningens sluttrapport, s. 49

De departementale nettsidenes muligheter



II. Kommunikasjons- og 

sakprosapolitikk

19

• Kombinere politikk og byråkrati

• Kombinere debatt, partipresse og folkeopplysning

• Er døgnåpne

• Er a jour

• Kan gi rask gjenfinning

• Manglende plassbegrensning

De departementale nettsidenes muligheter
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• Marginalisering av dem som ikke er på nett.

«Kommunikasjonsrevolusjonen endrer og utvider kretsen 

av kompetente personer, men den forsterker også 

marginaliseringen av dem som ikke behersker teknologien 

eller ikke har råd til å være online. Medieutvikling og 

digitalisering har samtidig skapt en mer splittet 

offentlighet, der valgfrihet og spesialisering har erstattet 

det samlede nasjonale publikum i kringkastingsmonopolets 

tid.» Makt- og demokratiutredningens sluttrapport, s. 49

De departementale nettsidenes farer og 

begrensninger
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• Marginalisering av dem som ikke er på nett.

«Målet er at store deler av kommunikasjonen mellom 

brukerne og statsforvaltningen skal være basert på 

nettjenester. Dette innebærer også enklere saksbehandling. 

De som ikke har tilgang til Internett, kan isteden benytte seg 

av offentlige servicekontorer..»

Informasjonspolitikk for statsforvaltningen. Mål, prinsipper og konsekvenser. 

Revidert utgave 2001. regjeringen.no, s. 5-6

De departementale nettsidenes farer og 

begrensninger



III. Kommunikasjons- og 

sakprosapolitikk

22

• Marginalisering av dem som ikke er på nett.

• Dateringsproblemet

• Redigert og stadig mer gjennomdesignet 

offentlighet preget av glade mennesker

De departementale nettsidenes farer og 

begrensninger



II. Kommunikasjons- og 

sakprosapolitikk

Funksjonell sakprosa er offentlig tilgjengelige tekster 

skrevet av private eller offentlige institusjoner eller av 

navngitte eller ikke navngitte privatpersoner. 

Forfatterforståelsen er kollektiv. Forfatteren henvender 

seg som skribent på vegne av en institusjon til 

allmennheten eller andre institusjoner. Denne 

sakprosaens sjangerkrav er intimt forbundet med deres 

tiltenkte funksjon. Den funksjonelle sakprosaens 

medier spenner fra bøker via aviser til radio, brosjyrer 

og tekstede bruksgjenstander, og omfatter en rekke av 

internettets medier." »

JLT 2008: Hva er sakprosa, s. 34

Staten, det er sakprosa



II. Kommunikasjons- og 

sakprosapolitikk

24

«I nasjonens styringssystem er sakprosaen både råvare, 

maskin og produkt. Det er rett nok en forutsetning for 

for eksempel Fiskeridepartementet at det fanges fisk i 

havet, men departementet lever ikke av fiske på en mer 

direkte måte enn oss andre. Departementet tar imot 

tekster, arbeider internt gjennom tekster og produserer 

tekster for resten av samfunnet. […] →

Staten, det er sakprosa
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→ Når vi så kommer til den utøvende makten, altså 

Regjeringen med dens departementer, direktorater og 

fylkesmenn, da er det tekst alt sammen: 

odelstingsproposisjoner, stortingsmeldinger, offentlige 

utredninger, lovutkast, forskrifter, veiledninger, skriftlige

taler og svar til Stortinget, for å nevne noe. Tusenvis av 

Mennesker arbeider daglig som medforfattere av all denne 

Funksjonelle (og av og til dysfunksjonelle) sakprosaen, og 

den utøvende maktens sjangerkatalog er enorm.»
Hva er sakprosa, s. 59/61
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Forvaltning vs. politikk

• Den problematiske, men viktige todelingen mellom 

byråkrati (forvaltning) og styring (politikk), jf. delt vs. 

enhetlig ledelse.

• Byråkratiets behov for å utvikle faglighet og forvalte 

på en politisk nøytral måte, vs. oppgaven som de 

facto politikkutvikler og “løpeguttgjeng” for 

statsråden.

• At politikkens demokratiske forpliktelse forbyr Javel, 

statsråd-prakis.

Sakprosaiske dilemmaer i politikk og forvaltningen
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Forvaltning + politikk: Departementet som 

autopoietisk system og tekstkultur

• Luhmanns autopoiesisbegrep: a) Potensielt dialogisk 

kommunikasjonsmodell med progressivt etisk, pedagogisk og 

demokratisk-politisk potensial:

«Ettersom forfatteren under skrivingen utgjør et 

autopoietisk system, kan vi forklare skrivingen som 

en prosess hvor hans ego uavlatelig er i dialog med 

”alter”, som altså er hans egen konstruksjon, og som 

følgelig er ham selv. →



II. Kommunikasjons- og 

sakprosapolitikk

28

→ Jo flere av sine indre stemmer han låner øre og 

penn til i denne prosessen, jo flere stemmer vil finnes 

i teksten. Når leseren – i sin autopoiesis – møter 

teksten, møter han ikke forfatterens stemmer, men et 

varierende antall tekstualiserte stemmer som han, i 

den grad de korresponderer med stemmer i ham selv, 

kan åpne for.» 
(Tønnesson 2001: Vitenskapens stemmer s. 47-48)

Autopoiesis a)
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Forvaltning + politikk: Departementet som 

autopoietisk system og tekstkultur

• Luhmanns autopoiesisbegrep: b) Selvregulerende system 

regulert av indre kommunikasjon. Kun unntaksvis 

”interpenetrering” i andre systemer?

AID: “Kommuniserer vi???”
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Departemental autopoiesis a)

System I (Byråkraten + politikeren  tenker og 

skriver)

Forfatter

-

stemme

Forfatter-

øre

Modelleser A

Modell

-leser 

B

Leser-

øre
Forfatter-

stemmer 

׳

Stemme C

System II: Medborgeren tenker og leser
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Departemental autopoiesis b)

System I (Byråkraten + politikeren  

tenker og skriver i systemverdenens 

kaos, i velsmurthet, i whatsoever)

Forfatter

-

stemme

Modelleser Mo

Leser-

øre

Stemme C

Livsverden X:  Klienten tenker og 

avkoder
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1. Etos og talerens troverdighet: Kim il Sung eller 

usynlig statsråd?

III. Analyse av nettsider og litt til: Etos, logos, 

patos – intensjonalitet og makt
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1. Retorikk dreier seg om 

troverdighet. Internettsiden som 

eksempel.
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1. Retorikk dreier seg om 

troverdighet. Internettsiden som 

eksempel.
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Too much of a good man?

http://images.google.no/imgres?imgurl=http://www.dictatorofthemonth.com/Sung/kimilsung.jpeg&imgrefurl=http://www.dictatorofthemonth.com/Sung/Dez2002SungDE.htm&h=264&w=200&sz=23&hl=no&start=5&um=1&tbnid=UuyGBn2sOqWS4M:&tbnh=112&tbnw=85&prev=/images%3Fq%3Dkim%2Bil%2Bsung%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dno%26rlz%3D1T4GFRC_noNO203NO204%26sa%3DN
http://images.google.no/imgres?imgurl=http://www.cnn.com/SPECIALS/2000/korea/story/southview/link.kim.il.sung.jpg&imgrefurl=http://www.cnn.com/SPECIALS/2000/korea/story/southview/&h=273&w=306&sz=34&hl=no&start=3&um=1&tbnid=Vm2jhw4VNG7OkM:&tbnh=104&tbnw=117&prev=/images%3Fq%3Dkim%2Bil%2Bsung%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dno%26rlz%3D1T4GFRC_noNO203NO204%26sa%3DN
http://images.google.no/imgres?imgurl=http://www.dictatorofthemonth.com/Sung/kimilsung.jpeg&imgrefurl=http://www.dictatorofthemonth.com/Sung/Dez2002SungDE.htm&h=264&w=200&sz=23&hl=no&start=5&um=1&tbnid=UuyGBn2sOqWS4M:&tbnh=112&tbnw=85&prev=/images%3Fq%3Dkim%2Bil%2Bsung%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dno%26rlz%3D1T4GFRC_noNO203NO204%26sa%3DN
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All too much of a good man?

http://images.google.no/imgres?imgurl=http://www.nndb.com/people/028/000028941/kim_il_sung_young_official.jpg&imgrefurl=http://www.nndb.com/people/028/000028941/&h=356&w=280&sz=22&hl=no&start=1&um=1&tbnid=FImRjzQuDnC-WM:&tbnh=121&tbnw=95&prev=/images%3Fq%3Dkim%2Bil%2Bsung%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dno%26rlz%3D1T4GFRC_noNO203NO204%26sa%3DN
http://images.google.no/imgres?imgurl=http://www.korea-dpr.com/users/jisge/kim-il-sung.gif&imgrefurl=http://www.korea-dpr.com/users/jisge/&h=428&w=579&sz=59&hl=no&start=4&um=1&tbnid=9Bq-Q_lzqA0aJM:&tbnh=99&tbnw=134&prev=/images%3Fq%3Dkim%2Bil%2Bsung%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dno%26rlz%3D1T4GFRC_noNO203NO204%26sa%3DN
http://images.google.no/imgres?imgurl=http://www.korea-dpr.com/users/jisge/kim-il-sung.gif&imgrefurl=http://www.korea-dpr.com/users/jisge/&h=428&w=579&sz=59&hl=no&start=4&um=1&tbnid=9Bq-Q_lzqA0aJM:&tbnh=99&tbnw=134&prev=/images%3Fq%3Dkim%2Bil%2Bsung%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dno%26rlz%3D1T4GFRC_noNO203NO204%26sa%3DN
http://images.google.no/imgres?imgurl=http://www.dictatorofthemonth.com/Sung/kimilsung.jpeg&imgrefurl=http://www.dictatorofthemonth.com/Sung/Dez2002SungDE.htm&h=264&w=200&sz=23&hl=no&start=5&um=1&tbnid=UuyGBn2sOqWS4M:&tbnh=112&tbnw=85&prev=/images%3Fq%3Dkim%2Bil%2Bsung%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dno%26rlz%3D1T4GFRC_noNO203NO204%26sa%3DN
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Spørsmål (og indirekte svar):

Bygging av sjefens troverdighet er viktig.

Panegyrikk er en ærverdig retorisk sjanger.

Hvor er balansepunktet?

(… mellom strategisk og kommunikativ 
handling?)
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Retorisk spørsmål:

Kan det bli

Too much of a good thing

også når det gjelder departementets 

fortreffelighet?
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2. Logos + patos: Departement-nettsidens rolle 

som torg i demokratiet: Pravda eller gatas 

parlament?
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→

→

→
→

→

http://images.google.no/imgres?imgurl=http://inorden.org/wp-content/uploads/2007/11/bjarne_haakon_hanssen.jpg&imgrefurl=http://inorden.org/%3Fp%3D1050%26language%3Dno&h=300&w=600&sz=13&hl=no&start=15&um=1&tbnid=pbOPkliv_J-PEM:&tbnh=68&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Dbjarne%2Bh%25C3%25A5kon%2Bhanssen%26um%3D1%26hl%3Dno%26rlz%3D1T4GFRC_noNO203NO204
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Spørsmål:

I hvilken grad bør motstridende 

stemmer være synlige i teksten? En 

nettside er ingen dagsavis.

Hvor er balansepunktet vis a vis 

Pravda?

(mellom strategisk og kommunikativ 

handling?)

http://images.google.no/imgres?imgurl=http://www.profesionalespcm.org/foto/posters/212LeninPravda.jpg&imgrefurl=http://www.profesionalespcm.org/foto/indice.html&h=741&w=581&sz=72&hl=no&start=3&um=1&tbnid=jNKyrXKkX8QSHM:&tbnh=141&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Dpravda%26um%3D1%26hl%3Dno%26rlz%3D1T4GFRC_noNO203NO204%26sa%3DN
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Før møtet var det kommet inn en kritisk 

reaksjon fra en av de inviterte som fant det 

uhørt å kalle dagens departementnettsider for 

propagandasentraler. La oss avslutningsvis 

kaste et blikk på dagens regjeringen.no

-forside …

IV. Epilog
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regjeringen.no anno 6.6.2008
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Viktige poenger fra debatten

• Trenger vi flere agoraer? Kan ikke regjeringens nettsider 

simpelthen være informasjonssider?

• Bak forsidene finnes en rekke viktige og godt oppdaterte sider 

med troverdig informasjon. Hit finner de trente brukerne fram. 

Men hvorfor må man passere kontraproduktive propagandasider 

først? Uklokt å knytte reklameaktige statements fra kloke tenkere 

som Solheim. 

• Ofte er det liten forskjell mellom regjeringens og 

regjeringspartienes hjemmesider – det bør det være.

• Folk går ikke til regjeringens/departementenes hjemmesider for 

å finne balansert informasjon – de går dit for å finne hva 

regjeringen mener. 

• Det er svært ressurskrevende å lage gode, levende nettsider →
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Viktige poenger fra debatten
• Brukerdialog er allerede helt sentral i statens nett-

politikk. 

• Det er innhentet mange dårlige erfaringer med å 
invitere til fri nettdebatt på offisielle sider. Det blir lett 
søppeldebatt. 

• Samtidig er det ofte vanskelig å iscenesette kvalifisert 
nettdebatt.

• Norad har interessante erfaringer med frisk debatt om 
eget virke på egne nettsider redigert etter 
redaktørplakaten (bistandsaktuelt.no)

• Et hovedprinsipp for den som redigerer hjemmesider 
bør være å respektere at leseren har liten tid, og at hun 
og han ønsker konkret informasjon.
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Innlederens oppsummering

• Den gode diskusjonen bør gi grunnlag for  

fortsatt godt samarbeid mellom sakprosa-

/retorikkmiljøet ved UiO og de mange høyt 

kvalifiserte aktørene i Partnerforum.

• Regjeringen.no er kommet langt med å lage gode 

og tillitvekkende nettsider. Men dette er et felt 

hvor lite står stille. Et sentalt poeng i 

innledningen var å peke på nye muligheter i lys 

av utviklingen i pressen. →
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Innlederens oppsummering

• Forslag til tredelt modell for design og redigering av 
framtidas departementale nettsider. (I dag dominerer 
punkt 1 i for sterk grad leserens første blikk.)

1. Strategisk handling: ”Regjeringen mener …”, jf. lederartikler. 

Kan være propaganda uten å være propagandistisk (hvis ordet ”propaganda” 
fremdeles tåler slik nyansering).

2. Kommunikativ handling: a) Kommentarartikler fra 
politikere og embetsfolk. b) Lenker til aktuell debatt 
(journalistisk, ikke politisk redigert). c) Lenker til 
”Departementet i media” (journalistisk, ikke politisk redigert).

3. Forvaltning: Inviterende betjening av publikum med 
konkrete interesser og spørsmål.


