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Ágrip 
!
Stærsti og mikilvægasti samfélagsmiðillinn á Íslandi er Facebook. Opinberar stofnanir 

og fyrirtæki þurfa því að vera virkir þáttakendur þar og mikilvægt er að rödd 

almennings fái að heyrast þar og henni sé svarað. Í þessari ritgerð verða Facebook-

síður fimm opinberra stofnana greindar og áhersla lögð á að greina hvað  þær gera rétt 

og rangt.  Enn fremur verða tillögur að úrbótum á núverandi vefsíðum lagðar fram. 

Við greininguna verða meðal annars hafðar til hliðsjónar þær leiðbeiningar sem finna 

má í Vefhandbók opinberra stofnanna og í Upplýsingastefnu Stjórnarráðsins sem lýtur 

að samfélagsmiðlum. Þar sem efnisval skiptir meginmáli á Facebook þá verður 

eingöngu lögð áhersla á að greina hvaða efni opinberu stofnanirnar, sem greindar 

verða, setja inn á Facebook-síður sínar og reynt að benda á hvernig bæta má efnistök 

þeirra. Því betra og fjölbreyttara efni því meiri sýnileika fá stofnanirnar og geta þar af 

leiðandi skapað jákvæða ímynd og eflt lýðræðislega virkni.  
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1. Inngangur 

Samfélagsmiðlar (e. social media) eru gríðarlega stór hluti af lífi margra einstaklinga í 

nútíma samfélagi. Á Íslandi eru um 82% þjóðarinnar á samfélagsmiðlum. Facebook, 

eða Fésbókin, er þar án efa stærsti vettvangurinn enda vinsælasti samfélagsmiðill í 

heimi. Þar geta allir notendur komið saman og tjáð sig um menn og málefni og tekið 

þátt í umræðum. Það er því mikilvægt að opinberar stofnanir séu með síðu á Facebokk 

og virki þannig lýðræðislega umræðu með viðveru sinni þar.  

 Opinberar stofnanir þurfa að vera aðengilegar almenningi hvort sem það er á 

veraldarvefnum eða annarsstaðar. Góð stjórnsýsla á að vera sýnileg og mikilvægt að 

skapa vettvang á samfélagsmiðlum fyrir slíkan sýnileika enda er þar hægt að eiga í 

beinum samskiptum við almenning. 

 Þó svo að það sé gott og gilt að vera sýnilegur á samfélagsmiðlum þá er ekki 

sama hvernig það er gert. Það er nefnilega mikilvægt að átta sig á eiginleikum 

miðilsins og hvernig nýta má hann til fulls. Ein stærsta ástæðan fyrir því að opinberar 

stofnanir eiga að nýta sér samfélagsmiðla, eins og Facebook, er sú að þar geta þær 

styrkt og bætt ímynd sína út á við en þá þurfa þær að gera það á réttan hátt. Í þessari 

ritgerð verða þau tól sem einkarekin fyrirtæki nýta sér á Facebook könnuð með það í 

huga að benda á og kanna hvernig opinberar stofnanir gætu gert slíkt hið sama og 

orðið öflugri á Facebook. 

 Í þessari ritgerð verða Facebook-síður fimm opinberra stofnana greindar og 

áhersla lögð á að greina hvað  þær gera rétt og rangt.  Enn fremur verða tillögur að 

úrbótum á núverandi vefsíðum lagðar fram. Við greininguna verða meðal annars 

hafðar til hliðsjónar þær leiðbeiningar sem finna má í Vefhandbók opinberra 

stofnanna og í Upplýsingastefnu Stjórnarráðsins sem lýtur að samfélagsmiðlum. Þar 

sem efnisval skiptir meginmáli á Facebook þá verður eingöngu lögð áhersla á að 

greina hvaða efni opinberu stofnanirnar, sem greindar verða, setja inn á Facebook-

síður sínar og reynt að benda á hvernig bæta má efnistök þeirra. Því betra og 

fjölbreyttara efni því meiri sýnileika fá stofnanirnar og geta þar af leiðandi skapað 

jákvæða ímynd og eflt lýðræðislega virkni. 
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2. Hvað eru samfélagsmiðlar? 

Til þess að skilgreina samfélagsmiðla þarf fyrst að útskýra nánar tengsl samfélagsins 

við miðla og tækni. Það er hægt að skilgreina hugtakið samfélagsmiðla á margan hátt. 

Christian Fuchs bendir meðal annars á að víðasta skilgreining hugtaksins sé sú að allir 

miðlar og tækni sem notuð eru til þess að miðla upplýsingum eða efni séu 

samfélagslegir, enda lifum við í samfélagi við aðra.1 Því væri hægt að segja að þegar 

við skrifum eitthvað niður á blað séum við í raun að nota samfélagsmiðil enda erum 

við meðvitað og jafnvel ómeðvitað að hugsa um hugmyndir annarra og erum að skrifa 

um samfélagið sem við erum hluti af. Ef ætti að taka þessa skilgreiningu á 

samfélagsmiðlum góða og gilda þá teldist öll tækni til að miðla hugmyndum og 

skoðunum vera samfélagsmiðill. Jafnvel blað og blýantur, sjónvarpstæki og útvarp. 

 Með tilkomu netsins varð til grunnur að samfélagsmiðlum eins og við 

þekkjum þá og skilgreinum í dag, þ.e. sem tæki til þess að tengja fólk saman um allan 

heim með hjálp tölvu og nets. Eflaust má segja að fyrsti samfélagsmiðillinn hafi verið 

tölvupósturinn, en Ray Tomlinson sendi fyrsta tölvupóstinn árið 1971.2 Þannig varð 

netið og tölvan tæknin sem skóp samfélagsmiðlana. 

 Enginn veit nákvæmlega hvenær hugtakið samfélagsmiðill var fyrst notað í 

tengslum við samskipti í gegnum netið. Margir hafa viljað eigna sér heiðurinn og í 

blaðagrein sem birtist í viðskiptablaðinu Forbes árið 2010 reyndi greinarhöfundur að 

komast að því með litlum árangri.3 Samkvæmt greininni kom hugtakið fyrst fram á 

ýmsum stöðum milli áranna 1994 og 1997. 

 Í dag eru flestir sammála um hvaða miðla beri að skilgreina sem 

samfélagsmiðla. Þegar fjallað er um samfélagsmiðla í þessari ritgerð þá er átt við 

miðla þar sem hópur fólks kemur saman og hefur samskipti sín á milli með tölvu, 

spjaldtölvu eða síma og allt er þetta hægt með hjálp netsins. Til þess að þrengja  

skilgreininguna enn frekar þá eru samfélagsmiðlar í dag til dæmis eftirfarandi miðlar: 

Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube, Pinterest o.fl. Þó verður áherslan í 

ritgerðinni aðallega lögð á að fjalla um Facebook og hvernig opinberar stofnanir nota 

þann miðil enda er Facebook einn stærsti samfélagsmiðill í heimi. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Christian Fuchs, Social Media: A Critical Introduction, SAGE Publications Ltd, Dorchester, 2014, 
bls. 24-25.!
2 Sama, bls. 26.!
3 Jeff Bercovici, ,,Who Coined 'Social Media'? Web Pioneers Compete for Credit“, í!Forbes, 12. 
september 2010, sótt 8. júlí!2014, http://www.forbes.com/sites/jeffbercovici/2010/12/09/who-coined-
social-media-web-pioneers-compete-for-credit/!
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3. Ísland og samfélagsmiðlar 

Íslendingar eru að vissu leyti netsjúkir ef litið er á tölur frá Hagstofunni. Í könnun sem 

framkvæmd var árið 2013 kemur fram að 95% landsmanna á aldrinum 16–74 ára eru 

reglulegir netnotendur.4 Ekkert annað land í Evrópu er með jafn hátt hlutfall 

reglulegra netnotenda og Ísland. Það er því stór hluti landsmanna sem tengist netinu á 

hverjum degi og flestir geta tengst netinu með snjallsímum og er ástæðan meðal 

annars sú að hér á landi er mjög öflugt dreifikerfi símafyrirtækja. 

 Samfélagsmiðlar eru orðnir svo stór hluti af samfélagi okkar að Hagstofan 

spurði í fyrsta skipti árið 2013 um notkun þeirra hjá fyrirtækjum, en einstaklingar 

voru síðast spurðir um þessa notkun árið 2011. Það sætir þó furðu að opinberar 

stofnanir hafi ekki verið látnar taka þátt í þessari könnun þar sem hið opinbera ætti 

einmitt að vera mjög sjáanlegt á samfélagsmiðlum. 

 Samkvæmt niðurstöðum könnunarinnar kemur í ljós að fyrirtæki hér á landi 

eru mjög virk á samfélagsmiðlum miðað við önnur lönd: 

  

Voru fyrirtæki spurð um notkun á eftirfarandi tegundum samfélagsmiðla: 

samskiptavefi (sem ná yfir vefsíður á borð við Facebook og LinkedIn); blogg, 

eða örblogg (sem á við um vefsíður á borð við Twitter); margmiðlunarvef- síður 

(sem á við um vefsíður á borð við Youtube); og Wiki síður. 59% íslenskra 

fyrirtækja nota samskiptavefi, en það er hæsta hlutfall notkunar á 

samskiptavefum innan Evrópu, en næsthæsta hlutfallið er á Möltu, 55% (52% af 

heildarfjölda fyrirtækja, til samanburðar við 58% heildarfjölda fyrirtækja á 

Íslandi).5 

Það eru þó ekki eingöngu fyrirtæki sem nota samfélagsmiðla mikið. 81,7% 

netnotenda nota samfélagsmiðla. Þegar síðast var spurt út í þetta atriði árið 2011 

mældist hlutfallið 75,6% sem þýðir að notkun samfélagsmiðla fer sívaxandi.  

Samanburður við nágrannalöndin er eftirfarandi: 

 

Ef litið er á hlutfall af heildarmannfjölda, í stað netnotenda, þá eru 79% 

Íslendinga á aldrinum 16-74 ára notendur samfélagsmiðla og þau lönd sem koma 

næst á eftir Íslandi í hlutfalli notenda samfélagsmiðla af heildarmannfjölda eru 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Hagstofa Íslands, Tölvu- og netnotkun á!Íslandi og í!öðrum Evrópulöndum 2013, 27. janúar 2014, sótt 
13. ágúst 2014, http://hagstofan.is/Default.aspx?q=tölvu-+og+netnotkun&pageid=2072!
5 Sama heimild.!
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Noregur (68), Danmörk (64), Bretland (58), Svíþjóð, Lúxemborg og 

Ungverjaland (57), Holland (55), Lettland (54), Finnland og Malta (51) og 

Eistland (50).6 

Samfélagsmiðlar skipa stóran sess í daglegu lífi margra Íslendinga og þá verður að 

teljast líklegt að Facebook sé þar í aðalhlutverki. Í frétt á Vísi.is sem birtist árið 2010 

kemur fram að átta af hverjum tíu Íslendingum eru skráðir á Facebook. Má telja 

líklegt að sú tala sé svipuð nú ef ekki hærri.7 

 Þessar tölur þýða að samfélagsmiðlar eru gríðarlega mikilvægur vettvangur í 

okkar daglega lífi til þess að eiga samskipti, tjá skoðanir okkar og nálgast fréttir og 

aðrar mikilvægar upplýsingar. Það hefur sýnt sig að fyrsti viðkomustaður margra er 

Facebook þegar farið er inn á veraldarvefinn og þaðan fikrar fólk sig áfram inn á aðrar 

vefsíður. Þessar tölur þýða líka að mikilvægt er fyrir opinberar stofnanir á Íslandi að 

vera virkar á samfélagsmiðlum, þ.e.a.s. að vera á þeim stað þar sem almenningur er.  

 

4. Af hverju á hið opinbera að vera á samfélagsmiðlum? 

Stærsti og mikilvægasti samfélagsmiðillinn á Íslandi er Facebook. Opinberar stofnanir 

og fyrirtæki þurfa því að vera virkir þáttakendur þar og mikilvægt er að rödd 

almennings fái að heyrast þar og henni sé svarað. Miðill (þ.e.a.s. Facebook) sem 

upphaflega var eingöngu ætlað háskólanemum er nú mikilvægt tæki stjórnvalda til 

þess að koma upplýsingum á framfæri og vera í samskiptum við almenning. Er þetta 

þróun sem á sér stað víða um heim enda efla samfélagsmiðlar lýðræðislega virkni. 

 Í könnun Sameinuðu þjóðanna frá árinu 2012 kom í ljós að Ísland var 

neðarlega á lista yfir ríki sem höfðu tileinkað sér lýðræðislega virkni.8 Var Ísland í 84. 

sæti af þeim 193 löndum sem mæld voru. Þá mældist rafrænt lýðræði mjög lágt. Ríkið 

hefur þó sett sér ákveðin markmið sem sjá má í stefnumarkandi skjali sem finna má á 

vef forsætisráðuneytisins og ber heitið Ísland 2020.9 Í skjalinu er að finna 

framtíðarmarkmið Íslands, þar með talið að vera í fararbroddi annarra þjóða í 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Sama heimild.!
7 Atli Fannar Bjarkason, ,,Átta af hverjum tíu Íslendingum skráðir á!Facebook“, á!Vísi.is, 30. desember 
2010, sótt 4. júlí!2014, http://www.visir.is/atta-af-hverjum-tiu-islendingum-skradir-a-
facebook/article/2010619771559!
8 Innanríkisráðuneytið, Vefhandbókin: Handbók um opinbera vefi, 2. útg, Reykjavík, 2012.!
9 Forsætisráðuneytið, Ísland 2020 –!sókn fyrir atvinnulíf og samfélag, sótt 5. ágúst 2014, 
http://www.forsaetisraduneyti.is/2020/!
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verðmætasköpun, menntun, velferð og lífsgæðum. Eitt af þessum markmiðum er að 

Ísland verði meðal efstu þjóða árið 2020 í rafrænni stjórnsýsluvísitölu og 

þátttökuvísitölu Sameinuðu þjóðanna. 

Eins og tölurnar í síðasta kafla sýndu þá nota margir Íslendingar 

samfélagsmiðla. Mörg fyrirtæki nýta sér miðlana sem og opinberar stofnanir. Til þess 

að átta sig á því af hverju opinberar stofnanir eigi að vera virkar á samfélagsmiðlum 

þá er mikilvægt að átta sig á hlutverki opinberra stofnanna í samfélaginu. Þegar 

fjallað er um hið opinbera þá er átt við stofnanir og fyrirtæki sem ríkið rekur og 

fjármagnar. Tilgangur opinbera stofnana er yfirleitt að framfylgja stefnu stjórnvalda 

hverju sinni og framfylgja lagaákvæðum. Það er því mikilvægt að opinberar stofnanir 

og fyrirtæki séu aðgengilegar almenningi hvort sem það er á veraldarvefnum eða 

annarsstaðar. Þar koma samfélagsmiðlar sterkir inn og þar geta stofnanir átt í 

samskiptum við almenning. Góð stjórnsýsla á að vera sýnileg og mikilvægt að skapa 

vettvang á samfélagsmiðlum fyrir slíkan sýnileika enda er þar hægt að eiga í beinum 

og óbeinum samskiptum við almenning. Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að þeir 

sem eiga í rafrænum samskiptum við opinbera stjórnsýslu eru mun líklegri til að hafa 

jákvætt viðhorf gagnvart henni þar sem hún er aðgengilegri og opnari.10 

 Þó verður að hafa í huga að hugsanlega hentar ekki öllum opinberum 

stofnunum að vera á samfélagsmiðlum eins og Facebook. Ef opinber stofnun er til að 

mynda líkleg til þess að verða oft óvinsæl á meðal almennings á vissum tímum þá er 

vissara að sleppa því að vera á Facebook enda getur það skaðað ímynd stofnunarinnar 

ennfrekar.11 Gott dæmi um stofnun sem ætti hugsanlega ekki að vera á Facebook er 

Fjármálaeftirlitið. Ef sú stofnun hefði verið með Facebook-síðu í fjármálahruninu árið 

2008 þá má ætla að mikil neikvæð umræða hefði skapast inn á síðu þeirra og án efa 

hefði þurft einn starfsmann í fullri vinnu við að fylgjast með síðunni og svara 

almenningi. Það má velta því fyrir sér hvort sú stofnun hefði orðið fyrir meiri árásum. 

Aftur á móti má líka reifa hvort stofnunin hefði hugsanlega getað bætt ímynd sína ef 

hún hefði verið með virka Facebook-síðu fyrir fjármálahrunið. Það er þó ómögulegt 

að segja til um það. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Aaron Smith, Government Online: The Internet gives citizens new paths to government services and 
information, 27. apríl 2010, sótt 4. júlí!2014, http://www.pewinternet.org/2010/04/27/government-
online/!
11Dave Kerpen, Likeable Social Media, McGraw-Hill, New York, 2011, bls. 9.!
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 Facebook er stærsti samfélagsmiðill í heimi og því verður lögð megin áhersla 

á að fjalla um opinberar stofnanir á þeim miðli. Einnig er notkun annarra 

samfélagsmiðla á Íslandi mjög lítill miðað við önnur lönd en þó er notkun á 

ljósmyndamiðlinum Instagram og samskiptamiðlinum Twitter þó nokkur hér á landi, 

en þó ekki nærri því eins mikil eins og þekkist víða annarsstaðar. 

 

5. Opinberar stofnanir á samfélagsmiðlum 

Það eru ekki margar opinberar stofnanir hér á landi sem nýta sér samfélagsmiðla. Til 

að mynda eru Alþingi, innanríkisráðuneytið og velferðarráðuneytið ekki með 

Facebook-síðu og því gætir ákveðins ósamræmis á milli ráðuneyta því 

utanríkisráðuneytið og mennta- og menningarmálaráðuneytið eru til dæmis með 

Facebook-síður, en samtals halda fimm ráðuneyti úti slíkri síðu. 

 Árið 2012 var vinnuhópur um samfélagsmiðla skipaður af Stjórnarráðinu og 

sátu fulltrúar allra ráðuneyta í þeim vinnuhópi.12 Markmið vinnuhópsins var að skila 

samfélagsmiðlastefnu sem væri þá hægt að fylgja eftir og skapa samræmi hjá 

ráðuneytunum. Stefna Stjórnarráðsins í notkun samfélagsmiðla miðar að því að kynna 

þær leiðir sem hægt er að fara á samfélagsmiðlum og er stefnan gott hjálpartæki fyrir 

allar opinberar stofnanir sem þurfa að fylgja eftir ákveðnum reglum þegar kemur að 

opinberri stjórnsýslu. Niðurstaða stefnunnar er þó í meginatriðum sú að með því að 

nýta samfélagsmiðla þá á stjórnsýslan í beinum samskiptum við almenning og getur 

bætt og eflt ímynd sína. 

 Í þessari ritgerð verður farið yfir Facebook-síður nokkurra opinberra stofnana 

og innihald þeirra greint. Einnig verður skoðað hvort stefnu Stjórnarráðsins hvað 

varðar efnistök sé fylgt eftir og þá aðallega hvort efni á Facebook-síðum þessara 

stofnana sé í samræmi við þær leiðbeiningar sem finna má í stefnunni. Fyrst verður 

litið á það efni sem ætlast er til að opinberar stofnanir setji á Facebook. Samkvæmt 

leiðbeiningum Stjórnarráðsins eru eftirfarandi atriði dæmi um efni sem á heima á 

Facebook-síðum opinberra stofnana:13 

 

• Tengill á fréttir með inngangstexta sem er á léttari nótum en fréttin sjálf. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 Stjórnarráðið, Upplýsingastefna Stjórnarráðsins: samfélagsmiðlar, Reykjavík, maí!2012.!
13 Sama, bls. 10.!
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• Tengill á ræður og greinar viðkomandi stofnunnar. Inngangstextinn á að vera 

útskýrandi, ekki of langur og á léttum nótum. 

• Umfjöllun um viðburði. 

• Ljósmyndir. 

• Áminningar. 

• Góðar kveðjur og léttar athugasemdir. 

 

Það gefur auga leið að þessar leiðbeiningar eru mjög opnar enda verður að gæta þess 

að ekki sé þrengt of mikið að stofnununum þegar kemur að því að setja inn efni á 

Facebook-síðu viðkomandi stofnunar. Stundum þurfa stofnanirnar líka að nýta 

hugmyndaflugið og skapa efni sem sker sig frá öðrum. 

Ákveðinn munur er þó á því að vera opinber stofnun og til að mynda 

einkarekið fyrirtæki á samfélagsmiðlum. Opinberar stofnanir þurfa til dæmis að passa 

vel upp á að efnið sem sett er inn á samfélagsmiðla sé í samræmi við lög og reglur 

opinberrar stjórnsýslu og huga að ýmsu meðal annars að gæta þess að almenningi sé 

svarað. 

Opinberar stofnanir þurfa ekki að halda úti Facebook-síðu til þess að auka 

tekjur sínar eða auglýsa vöru en þær ættu þó að hafa í huga að upp að vissu marki eiga 

sömu lögmál á Facebook við fyrir opinberar stofnanir eins og fyrir fyrirtæki. Þau eru 

að vissu leyti að auglýsa og selja ímynd sína og af hverju ekki að læra þá af þeim 

bestu til þess að efla samfélagið á Facebook og ná betur til almennings.  

 

6. Hvað gerir Facebook-síðu góða? 

Það eru margir þættir sem skipta máli þegar stefnt er að því að ná árangri á Facebook 

og þarf að gæta að mörgu. Það eru ekki til margar bækur sem fjalla um það hvernig 

hið opinbera á að haga sér á Facebook en margar bækur eru til um hvernig einkarekin 

fyrirtæki geta náð árangri þar. Í meginatriðum gilda þó sömu lögmál hvort sem það er 

opinber stofnun eða einkarekið fyrirtæki sem er inn á samfélagsmiðlum og því verður 

hér farið yfir það helsta sem þarf að hafa í huga til þess að ná árangri á Facebook. Sá 

árangur er yfirleitt mældur í fjölda vina sem viðkomandi stofnun eða fyrirtæki er með 

á Facebook-síðu sinni. 

 Ein besta bók sem gefin hefur verið út er varðar veru fyrirtækja á 

samfélagsmiðlum er bókin Likeable Social Media eftir Dave Kerpen. Í henni bendir 
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Kerpen meðal annars á nokkra lykilþætti sem þarf að hafa í huga þegar fyrirtæki ætla 

að koma sér á framfæri á Facebook. Þó að þessir þættir séu aðallega hugsaðir fyrir 

einkarekin fyrirtæki þá eiga þeir jafn vel við fyrir hið opinbera á samfélagsmiðlum og 

því mun ég aðlaga hugmyndir hans að Facebook-síðum opinberra stofnanna. Þeir 

þættir sem skipta mestu máli að mati Kerpen eru meðal annars samræður, efni og 

hvatning. 

6.1 Samræður 

Það er eflaust óþarfi að nefna það að hið opinbera þarf að njóta trausts. Þess vegna 

þarf trúverðugleiki að skína í gegnum Facebook-síður opinberra stofnanna. Til þess 

að byggja upp traust og viðhalda því skiptir mestu máli að hlustað sé á almenning, 

enda skiptir máli að efla lýðræðislega þátttöku almennings með samfélagsmiðlum. Í 

stefnu stjórnarráðsins er varðar samfélagsmiðla er einmitt lögð áhersla á að nýta 

samfélagsmiðlana í þeim tilgangi. 

 Í könnun Sameinuðu þjóðanna um lýðræðislega þátttöku árið 2012 kom í ljós 

að aukning um 73% var í flokki sem nefnist „önnur lýðræðisleg virkni“ en 

samfélagsmiðlar tilheyra þeim flokki.14 Það er því augljóst að almenningur víðs vegar 

um heim notar samfélagsmiðla opinberra stofnana til að nálgast upplýsingar og leita 

svara. Því verður að vera hægt að eiga í samskiptum og samræðu við opinberar 

stofnanir á samfélagsmiðlum. Lýðræðisleg þátttaka byggir á því að hlustað sé á 

almenning. Eitt af því mikilvægasta á samfélagsmiðlum er að almenningi sé svarað 

því ef þú finnur að enginn er að hlusta á þig þá ferðu eitthvað annað. 

 Samræður þurfa að vera lifandi á samfélagsmiðlum opinberra stofnana sem 

þýðir að þær verða að gera meira en eingöngu svara fyrirspurnum, t.d. inni á 

Facebook. Opinberar stofnanir ættu að byrja samræðurnar og þannig sýna að þær vilja 

hlusta á og fá skoðanir og álit frá almenningi. Það er þó ekki sama hvernig er svarað. 

 Í vefhandbók opinberra stofnana á Íslandi má nálgast leiðbeiningar fyrir 

ríkisstarfsmenn um hvernig þeir eigi að haga sér á samfélagsmiðlum eins og 

Facebook. Þar er sagt að ákveðið jafnvægi verði að vera á milli persónunnar og 

stofnunarinnar. Þeir sem tala fyrir hönd stofnunarinnar á Facebook þurfa að vera 20% 

þeir sjálfir og 80% ,,fulltrúar stofnunarinnar.15 Þessar prósentur eru ekki rökstuddar 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 Innanríkisráðuneytið, Vefhandbókin: Handbók um opinbera vefi, bls. 91.!
15 Sama, bls. 97.!
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nánar en gera má ráð fyrir því að hér sé átt við að stofnanir megi ekki vera of 

,,stofnanalegar“. Þar sem samfélagsmiðlar eru mjög lifandi og opinn vettvangur þá 

þarf að gæta að því að ,,röddin“ á samfélagsmiðlum sé ekki yfirvaldið að tala heldur 

jafningi og venjuleg manneskja. 

Breska ríkið er með leiðbeiningar fyrir ríkisstarfsmenn um hvernig þeir eigi að 

haga sér á samfélagsmiðlum og þar er bent á að ríkisstarfsmenn þurfi að hafa 

eftirfarandi hugtök í huga þegar þeir eru inn á samfélagsmiðlum sem og annarsstaðar: 

heiðarleika, hreinskilni, hlutlægni og hlutleysi.16 Þetta eru atriði sem hið opinbera hér 

á landi ætti að fara eftir inn á samfélagsmiðlum. 

6.2 Efni 

Efni er hér skilgreint sem allt það sem sett er inn á Facebook-síður opinberra stofnana 

og á aðra samfélagsmiðla. Efnið er mjög mikilvægur þáttur enda er það efnið sem 

vekur athygli almennings og getur haft áhrif á ímynd stofnanana. Það efni sem fær 

mestu athyglina eru ljósmyndir, myndbönd, sögur og texti á léttu nótunum. 

 Ljósmyndir skipta verulega miklu máli á samfélagsmiðlum. Opinberar 

stofnanir þurfa að vera duglegar að setja inn ljósmyndir því samkvæmt rannsókn 

markaðsfyrirtækisins Whispond fá ljósmyndir fleiri ,,like“, ummæli og deilingar en 

texti eða um 53% fleiri ,,like“ og um 104% fleiri ummæli.17 Heili okkar vinnur einnig 

hraðar úr ljósmyndum og við munum betur eftir ljósmyndum en eftir texta.18 Það er 

því lykilatriði að hafa ljósmyndir á Facebook-síðum opinberra stofnana. 

 Myndbönd eru góð leið til þess að segja sögur. Það skiptir þó máli að 

myndbönd séu stutt og hnitmiðuð því notendur  samfélagsmiðla hafa litla þolinmæði 

og eru því ólíklegir til að horfa á löng myndbönd. Til að mynda geta opinberar 

stofnanir gert mjög einföld myndbönd til þess að útskýra mikilvæga hluti eða til þess 

að vekja athygli á starfseminni og starfsmönnum.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 The Government Digital Service, Social media guidance for civil servants, London, 17. maí!2012, 
bls. 3, 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/62361/Social_Media_G
uidance.pdf!
17Kristin Piombino, ,,Infographic: Photo posts get 120% more engagement on Facebook“, í!Ragan, 27. 
Febrúar 2013, sótt 5. júlí!2014, 
http://www.ragan.com/Main/Articles/Infographic_Photo_posts_get_120_more_engagement_on_46290
.aspx!
18 Cheryl L. Grady, ,,Neural correlates of the episodic encoding of pictures and words“, í!Proceedings 
of the National Academy of Sciences, vol. 95, 1998.!
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 Manneskjan lifir og hrærist í frásögnum og sögum. Það virðist nánast vera 

innbyggt í okkur að segja sögur og þegar við segjum frá ferðalögum okkar eða 

vinnudegi þá ósjálfrátt byggjum við þá frásögn upp eins og sögu, með byrjun, miðju 

og enda. Við segjum sögur vegna þess að við viljum vekja upp tilfinningu hjá þeim 

sem hlýðir á hana. Gleði, sorg og/eða reiði. Þegar við hlustum á sögur þá virkjast 

hægra heilahvelið þar sem ímyndunaraflið á heima og við náum að tengja okkur við 

söguna. Það er oft sagt að fólk detti inn í góðar sögur og þá er átt við að við 

samsömum okkur við atburði eða persónur. Sögur eru því mikilvægar á 

samfélagsmiðlum. Hvort sem það er að segja frá litla kettinum sem kemur inn á 

skrifstofuna reglulega eða því hvernig gönguhópur vinnustaðarins lenti í brjáluðu 

veðri á Esjunni. Ef við segjum sögur á samfélagsmiðlunum þá erum við að virkja 

lesendur og um leið að virkja ímyndunaraflið.19 Sögur á samfélagsmiðlum er best að 

segja með því að láta ljósmyndir fylgja með eða að segja söguna í gegnum myndband. 

Það skiptir þá miklu máli að einhvers konar byrjun, miðja og endir sé í henni svo hún 

öðlist sagnabraginn. 

 Flestir þekkja söguna af Trjóuhestinum úr Odysseifskviðu eftir Hómer. Sagan 

af ferðalagi Ódysseifs hefur lifað í þúsundir ára og ein aðalástæðan fyrir því er sú að í 

henni leynist sterkur boðskapur. Til að mynda er frásögnin af Trójuhestinum með 

boðskap, þ.e.a.s. að við eigum aldrei að treysta óvinum okkar. Það skiptir nefnilega 

máli að segja sögur sem eru með boðskap eða geta kennt eitthvað. Þannig sögur virka 

best á samfélagsmiðlum.  

 Það skiptir verulega miklu máli að texti á samfélagsmiðlum sé í lágmarki. Það 

eru þó til undantekningar eins og þegar verið er að segja frá einhverju skemmtilegu 

eins og lítilli sögu þá er í góðu lagi að hafa langan texta. Það er þó talið best að texti 

sé ekki lengri en 80 orð í Facebook-færslum.20 Það er mikilvægt að passa einnig upp á 

stafsetningarvillur í færslum sem skrifaðar eru á Facebook. Það virðast nefnilega allir 

verða íslenskufræðingar á Facebook og fátt er leiðinlegra en að fá ummæli sem snúast 

um stafsetningu en ekki innihald færslu. 

 Eins og áður hefur komið fram þá er mælst til þess að þeir sem tala fyrir hönd 

opinberra stofnana á Facebook séu 20% þeir sjálfir og 80% ,,fulltrúar 

stofnunarinnar“.21 Til þess að hægt sé að fylgja þessum tilmælum eftir er nauðsynlegt 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 Dave Kerpen, Likeable Social Media, bls. 144.!
20Sama, bls. 22.!
21 Innanríkisráðuneytið, Vefhandbókin: Handbók um opinbera vefi, bls. 97.!
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að vera bæði skemmtilegur og/eða vinalegur á öllum samfélagsmiðlum sem notaðir 

eru af viðkomandi stofnun án þess þó að gleyma hlutverki og upplýsingaskyldum 

stofnunarinnar . Það má segja að það þurfi að skapa samfélagsímynd eða rödd. Sú 

ímynd getur verið margskonar. Margir myndu til dæmis segja að ímynd lögreglunnar 

á höfuðborgarsvæðinu á Facebook sé fyndin og skemmtileg, þó svo að hún minni líka 

á mikilvæg atriði er varða almannaheill og birti reglulega mikilvægar tilkynningar. 

Dæmi um eina slíka færslu sem birtist 12. ágúst 2014 hljóðar svo: ,,Í dag, þriðjudag, 

verður lögreglan með ómerktan bíl við hraðaeftirlit, en mælt verður við Nýbýlaveg. 

Blessuð sólin - lundin léttist, vonum að bensínfóturinn þyngist ekki.“ 

Þegar ímyndin hefur verið ákveðin þá er hægt að skapa rödd og sú rödd gefur 

tóninn í þeim færslum sem eru skrifaðar. Það er til að mynda hægt að þakka fyrir sig á 

marga vegu. Það skiptir þó mestu máli að vera hreint út sagt ekki leiðinlegur á 

Facebook eða á öðrum samfélagsmiðlum og ættu opinberar stofnanir að taka 

lögregluna á höfuðborgarsvæðinu sér til fyrirmyndar hvað þetta varðar. 

6.3 Hvatning 

Samfélagsmiðlar eru lifandi og opinn vettvangur þar sem fólk getur komið með 

skoðanir sínar og átt í samræðum. Dave Kerpen líkir samfélagsmiðlum við kokteilboð 

þar sem allir vilja spjalla við manneskjuna sem segir góðar sögur og hlustar. Það 

nennir enginn að hlusta á manneskjuna sem talar bara um sjálfa sig og hlustar ekki á 

aðra í kringum sig.22  

Í kokteilboðum muntu hitta fólk sem getur ekki hætt að tala um sig sjálft, þú 

munt þó einnig hitta fólk sem hlustar á þig og hefur áhuga á því sem þú hefur 

fram að færa. Þú munt hitta fólk sem segir góðar sögur og einnig fólk sem er 

drepleiðinlegt. Hvaða manneskju viltu hitta aftur í kokteilboðinu og jafnvel 

eiga viðskipti við […]?23 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 Dave Kerpen, Likeable Social Media, bls. 7.!
23 Sama, bls. 7. Allar þýðingar eru mínar nema annað!sé!tekið!fram: ,,At a cocktail party, you might 
encounter people who won´t stop talking about themselves, but you´ll also run into those who are great 
listeners and show you they´re interested in what you´re discussing. You´ll find people who tell great 
stories and people who bore you to death. Who do you want to see again or maybe even do business 
with at a cocktail party […]?“!
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Það er þó ekki nóg að tala og hlusta heldur verður að virkja fólk á samfélagsmiðlum. 

Á Facebook verður að hafa í huga að setja reglulega inn efni sem hvetur fólk til 

þáttöku. Hvort sem það eru spurningar sem lesendur eru beðnir um að svara eða 

eitthvað annað sem hvetur fólk til þess að taka þátt í umræðunni. Að fá fólk til þess að 

taka þátt í umræðunni og jafnvel hafa áhrif er gríðarlega mikilvægt til þess að láta 

fólki finnast eins og það skipti máli og að það sé að taka þátt. Með öðrum orðum að 

tengja saman almenning og stofnanir og skapa þannig jákvæða ímynd. 

 

7. Greining á Facebook-síðum opinberra stofnanna 

Haft var samband við upplýsingafulltrúa eða aðra tengiliði fimm opinberra stofnana 

og þeir spurðir stuttlega út í notkun samfélagsmiðla og sérstaklega notkun Facebook. 

Þær stofnanir sem haft var samband við voru: Borgarbókasafn Reykjavíkur, 

Íslandsstofa, Landspítali Háskólasjúkrahús, Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu og 

Umhverfisstofnun. Spurt var eftirfarandi spurninga:  

 

1. Hvað eru samfélagsmiðlar fyrir þér? 

2. Hvaða samfélagsmiðla er notast við (Facebook, Twitter, Instagram o.s.frv.)? 

3. Hvaða ár byrjaði stofnunin/fyrirtækið á samfélagsmiðlunum? 

4. Fylgir stofnunin/fyrirtækið sinni eigin afmörkuðu stefnu um notkun 

samfélagsmiðla?  

a. Er stefnunni fylgt vel eftir? 

5. Er notast við leiðbeiningar sem finna má í Vefhandbók 

Innanríkisráðuneytisins? 

a. Er leiðbeiningunum fylgt vel eftir?  

6. Hver sér um að setja inn efni á samfélagsmiðlana? 

7. Eru starfsmenn upplýstir um notkun og mikilvægi samfélagsmiðla? 

8. Er mikil virkni á samfélgasmiðlunum sem þið notið, sem sagt er almenningur 

að spyrja eða koma með ábendingar til ykkar í gegnum þessa miðla? 

9. Er hlustað á ábendingar og spurningar sem koma til ykkar í gegnum 

samfélagsmiðlana og er þeim svarað? 

10. Hvers konar efni er það helst sem þið setjið inn á samfélagsmiðlana? 

11. Hversu oft er efni sett inn á samfélagsmiðlana? 
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Hægt er að sjá öll svör í viðauka þessarar ritgerðar en þegar svörin eru skoðuð má sjá 

ákveðið samræmi. Flestar stofnanirnar svöruðu fyrstu spurningunni á mjög svipuðum 

nótum. Allir voru sammála um að samfélagsmiðlar væru tæki til þess að koma 

upplýsingum til almennings og að eiga í samskiptum við almenning. Þá má sjá að 

stofnanirnar byrjuðu á mismunandi tíma á Facebook. Elsta síðan er hjá 

Borgarbókasafninu, en hún fór í loftið árið 2008, og nýjasta síðan er hjá Íslandsstofu, 

en hún fór í loftið árið 2011. Til þess að skoða nánar þessar niðurstöður verður farið 

yfir Facebook-síður hverrar stofnunnar fyrir sig í næstu undirköflum. 

7.1 Borgarbókasafn Reykavíkur 

Borgarbókasafnið er með 3.616 vini á Facebook.24 Safnið notar auk Facebook 

samfélagsmiðlasíðurnar Twitter, Instagram, YouTube, Goodreads og Pinterest. 

Stofnunin byrjaði á Facebook og YouTube árið 2008. Hinir miðlarnir bættust svo við 

árið 2012. 

 Borgarbókasafnið fylgir ekki 

formlegri stefnu. Það eru 5 til 7 

starfsmenn sem setja inn efni á 

samfélagsmiðlana og sett er inn efni 

einu sinni til þrisvar sinnum á dag á 

Facebook-síðu safnsins. Það efni 

sem helst er sett inn eru upplýsingar 

um viðburði, sýningar, lokanir og það sem helst er á döfinni hjá safninu.  

 Þegar Facebook-síða safnsins er skoðuð kemur í ljós að mjög reglulega er sett 

inn efni á síðuna og er efnið mjög fjölbreytt. Það sem helst er sett inn eru 

tilkynningar, tenglar í fréttir sem tengjast bókmenntum eða safninu sjálfu. Ljósmyndir 

eru mjög áberandi á síðunni og greinilegt að safnið tekur mikið af myndum sem það 

birtir. Einnig eru myndbönd sett inn á síðuna.  

Safnið er greinilega duglegt að tengja sig við viðburði sem eru í gangi í 

samfélaginu. Dæmi um slíkt er að sýna frá leikjum Heimsmeistaramótsins í fótbolta í 

safninu. Það skiptir miklu máli fyrir opinberar stofnanir að tengja sig við samfélagið 

með því að taka þátt í því sem er að gerast í samfélaginu hverju sinni.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24!Þegar síðan var skoðuð!5. ágúst 2014.!
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Facebook-síða safnsins var skoðuð frá 3. mars til 8. ágúst árið 2014 og efnið 

sem sett var inn flokkað eftir tegund. Í kökuritinu hér að ofan má sjá dreifingu 

efnisins og er flokkurinn ,,annað“ allt það sem fær yfirleitt minnstu athygli 

almennings á Facebook eins og t.d. tenglar inn á fréttir á vefsíðu viðkomandi 

stofnunnar og/eða tilkynningar. Aftur á móti eru teknar saman í sér flokka: 

ljósmyndir, myndbönd, sögur og kveðjur,25 sem er allt efni sem vekur yfirleitt athygli 

og viðbrögð.  

Eins og sjá má í kökuritinu þá er dreifing efnis mjög góð þar sem nánast 

helmingur þess efnis sem sett var inn á síðuna, á þessu tiltekna tímabili, er efni sem 

yfirleitt fær flest ,,like“, deilingar og ummæli. Mikið er sett inn af ljósmyndum á 

síðuna og myndbönd. Það vekur þó athygli að ekki voru neinar kveðjur settar inn á 

þessu tiltekna tímabili.  

7.2 Íslandsstofa 

Markmið Íslandsstofu er að auglýsa Ísland út í heimi. Stofnunin er því í nánu 

sambandi við íslenskt atvinnulíf og stjórnvöld. Hún sér aðallega um að vera 

vettvangur markaðs- og kynningarmála fyrir þjóðina á erlendri grund. Íslandsstofa er 

með 1.567 vini á Facebook.26 Auk þess notar stofnunin Twitter og Instagram.  

 Stofnunin fylgir sinni eigin stefnu og allt starfsfólk hennar hefur 

stjórnendaaðgang til þess að setja inn efni á samfélagsmiðlana. Um það bil fjórum 

sinnum í viku er efni sett inn á Facebook-síðuna og helst eru það fréttir, ábendingar 

og tilkynningar um fundi. 

 Facebook-síða Íslandsstofu 

var skoðuð frá 3. mars til 28. júlí árið 

2014 og efnið sem sett var inn 

flokkað eftir tegund. Það eru margar 

ljósmyndir inn á síðunni og kveðjur. 

Það er þó meira um tengla inn á 

fréttir og annað slíkt en það skýrist 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25 Til nánari útskýringar þá!er flokkurinn ,,sögur“!allar frásagnir sem byggja á!hefðbundinni 
frásagnarbyggingu (með!byrjun, miðju og enda), brandarar og/eða skemmtilegar sögur um starfsmenn. 
Flokkurinn ,,kveðjur“!eru hamingjuóskir, kveðjur eða þakkir til almennings eða einstaklinga.!
26!Þegar síðan var skoðuð!5. ágúst 2014.!
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að vissu leyti af því að Íslandsstofa er að auglýsa það sem vel er gert í markaðsstarfi 

fyrirtækja út í heimi og því mikilvægt að stofnunin sinni því hlutverki. 

7.3 Landspítali Háskólasjúkrahús 

Landspítalinn er með 6.787 vini á Facebook.27 Spítalinn notar eingöngu Facebook en 

samkvæmt upplýsingafulltrúa stofnunarinnar er stefnt að því að nota Twitter og fleiri 

miðla. Landspítalinn byrjaði á Facebook árið 2013 og má því segja að stofnunin sé 

nýbyrjuð að nýta  miðilinn. Vinafjöldinn er þó mjög lítill ef miðað er eingöngu við 

fjölda starfsmanna sem starfa hjá spítalanum. Árið 2013 störfuðu u.þ.b. 5.000 manns 

þar og því mögulegt að meirihluti vina á Facebook séu starfsmenn spítalans, þó svo 

þurfi ekki að vera.28 

 Í kringum 20 starfsmenn hafa 

aðgang að Facebook-síðu spítalans 

en samkvæmt upplýsingafulltrúa eru 

5 starfsmenn virkastir í að setja efni 

inn. Það efni sem sett er inn er 

aðallega fréttir af starfseminni til að 

mynda gjafir sem berast til 

stofnunarinnar og árstíðatengt efni 

sem tengist starfseminni. Efni er sett inn annan hvern dag eða oftar. Stofnunin fylgir 

ekki afmarkaðri stefnu er varða samfélagsmiðla en fékk aðstoð frá Lögreglunni á 

Höfuðborgarsvæðinu þegar farið var af stað með Facebook-síðuna. 

 Þegar síðan er skoðuð virðist vera að mikið sé sett inn af tenglum inn á vef 

spítalans. Auk þess eru ljósmyndir og fréttir áberandi en auk þess má finna ýmiskonar 

heilræði og ráð. 

Facebook-síða spítalans var skoðuð frá 3. mars til 1. ágúst árið 2014 og efnið 

sem sett var inn flokkað eftir tegund. Dreifing efnis er ekki eins jöfn og til að mynda 

hjá Borgarbókasafninu. Það sést þó að ljósmyndir eru áberandi og vekur athygli að 

mikið er um kveðjur á síðunni. Eins og áður hefur komið fram er mjög mikilvægt að 

setja inn ljósmyndir því þær fá yfirleitt mikla athygli. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27!Þegar síðan var skoðuð!5. ágúst 2014.!
28 Landspítali, Spítalinn í!tölum, sótt 4. júlí!2014, http://www.landspitali.is/gogn/spitalinn-i-tolum/!
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7.4 Lögreglan á Höfuðborgarsvæðinu 

Lögreglan er með stærsta vinahópinn á Facebook af þeim stofnunum sem teknar eru 

fyrir í þessari ritgerð og er einnig mest áberandi opinbera stofnunin á 

samfélagsmiðlum á Íslandi. Lögreglan er með 59.345 vini á Facebook29 og notar 

einnig Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube, Flickr og Livestream. Lögreglan 

byrjaði að nota Facebook og Twitter árið 2010. 

 Stofnunin fylgir ekki skriflegri stefnu er varðar samfélagsmiðla heldur fylgir 

þeirri stefnu sinni að vera sýnileg í 

samfélaginu og það gerir hún með 

því að nýta samfélagsmiðlana. Það 

eru 14 starfsmenn með 

stjórnendaaðgang að Facebook og 6 

starfsmenn með stjórnendaaðgang að 

Instagram-síðu lögreglunnar.  

Það efni sem sett er inn er af margvíslegum toga: Almennur fróðleikur og 

áminningar, fréttir og tilkynningar og beiðni um upplýsingar frá almenningi. 

Lögreglan hefur einnig verið dugleg að vera skemmtileg á Facebook og má telja 

líklegt að vinafjöldinn tengist þeim þætti. Lögreglan setur inn efni tvisvar til fjórum 

sinnum á dag og stundum oftar ef þess gerist þörf. Hinir samfélagsmiðlarnir eru 

uppfærðir með óreglulegri hætti. 

Facebook-síða lögreglunnar var skoðuð frá 5. mars til 8. ágúst árið 2014 og 

efnið sem sett var inn flokkað eftir tegund. Það er greinilegt að lögreglan hefur mjög 

jafna skiptingu efnis. Gríðarlega mörg myndbönd komu inn á þessu tímabili og mikið 

er um kveðjur til almennings og einstaklinga. Þetta er mjög góð dreifing og eflaust er 

ein ástæðan fyrir því að síðan er með svo marga vini einmitt sú að mikið af efninu er 

skemmtilegt og vekur athygli. 

7.5 Umhverfisstofnun 

Umhverfisstofnun er með fæsta vini á Facebook af þeim stofnunum sem fjallað er um 

í þessari ritgerð. Hún byrjaði á Facebook árið 2009 og er með 1.035 vini. Stofnunin 

tók í gildi nýja stefnu er varðar samfélagsmiðla í janúar árið 2013 og er stefnt að því 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29!Þegar síðan var skoðuð!5. ágúst 2014.!
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að hún verði á endanum með efni inn á eftirfarandi miðlum: Instagram, Twitter, 

Pinterest, YouTube, SoundCloud, Flickr og Slideshare. 

 Facebook-síða stofnunarinnar er stjórnað af upplýsingateymi 

Umhverfisstofnunar og er efni sett inn a.m.k. fimm sinnum í viku. Efnið er af ýmsum 

toga og aðallega eru settar inn fréttir, tilkynningar, myndir, tölfræði, hvatningar, 

frumkvæðisskyldar upplýsingar, auglýsingar um opna fundi/athugasemdaferli, störf í 

boði, veiðiupplýsingar og breytingar á lögum/skyldum. 

 Facebook-síða Umhverfisstofnunar var skoðuð frá 3. mars til 1. ágúst árið 

2014 og efnið sem sett var inn flokkað eftir tegund. Það er mikill munur á því efni 

sem sett er inn á Facebook-síðu Umhverfisstofnunar samanborið við síður hinna 

stofnanana. Það er mikið sett inn af 

tenglum inn á vefsíðu stofnunarinnar 

og tenglar í fréttir úr fjölmiðlum. 

Mikið er um tilkynningar og annað 

efni sem yfirleitt vekur litla athygli 

og eftirtekt almennings. Það er lítið 

um upplífgandi og skemmtilegt efni. 

Það er því margt sem mætti bæta á 

Facebook-síðu stofnunarinnar. 

 

8. Af hverju gengur lögreglunni svona vel á Facebook?  

Það hefur sýnt sig að lögreglan á Höfuðborgarsvæðinu hefur skarað fram úr á meðal 

opinberra stofnanna á samfélagsmiðlum hér á landi. Það er áhugavert að bera saman 

Facebook-síðu lögreglunnar og Umhverfisstofnunar og grennslast fyrir um hvað 

lögreglan gerir svo vel að hún er með 59.345 vini. Er hugsanlegt að Umhverfisstofnun 

sem er með 1.035 vini geti lært af þeim? 

 Ef við berum saman þessar tvær síður og skoðum þær með hliðsjón af tveimur 

af þeim þremur lykilþáttum sem fjallað var um í kafla 6., samræður, efni og hvatning, 

þá sést strax að stefna þessara tveggja stofnana er mjög ólík inni á Facebook. 

 Til þess að átta sig betur á muninum skulum við líta á það efni sem sett var inn 

á síðurnar frá 13. júní til 2. júlí 2014. 
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Umhverfisstofnun og efni sett inn á 
FB Lögreglan og efni sett inn á FB 

13.jún Tengill í frétt UST Ekkert 
14.jún Ekkert Tengill á ljósmyndavef LRH 
15.jún Ekkert Ekkert 
16.jún Ekkert Ekkert 

17.jún Ekkert 
2 myndbönd, tilkynning/kveðja, 
ljósmyndir 

18.jún Ekkert Ekkert 
19.jún Ekkert Ekkert 
20.jún Ekkert Ekkert 
21.jún Ekkert Ekkert 
22.jún Ekkert myndband 
23.jún Tengill í frétt UST Ekkert 

24.jún 
2 tenglar í frétt UST og plaggat 
(ljósmynd) Ekkert 

25.jún Tengill í frétt UST og tengill í frétt mbl Tengill á frétt LRH 
26.jún Ekkert Tilkynning og ljósmynd/saga 

27.jún 
Tengill í frétt RÚV og tengill í frétt 
UST Ekkert 

28.jún Ekkert myndband 
29.jún Ekkert Ekkert 
30.jún Plaggat (ljósmynd) Ekkert 

1.júl Tengill í frétt UST Ekkert 
2.júl Ekkert myndband 

Samtal
s 
færslur 11 11 

 

Það er merkilegt að á þessu tímabili eru settar jafn margar færslur inn á Facebook hjá 

báðum stofnunum. Skoðum nú nánar hvaða efni er sett inn og þá verður munurinn 

ljóslifandi og mjög skýr. Það skal þó tekið fram að þetta er mjög afmarkað tímabil og 

því getur það efni sem sett er inn verið mjög breytilegt en þetta gefur samt góða mynd 

af áherslumuninum. 
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Það gefur auga leið að hér eru á ferðinni mjög ólíkar áherslur.  Lögreglan setur inn 

mun fleiri myndbönd og ljósmyndir á þessu afmarkaða tímabili en Umhverfisstofnun. 

Fjölbreytileiki er alltaf af hinu góða og eins og áður hefur komið fram þá skipta 

ljósmyndir og myndbönd gríðarlega miklu máli og eru meiri líkur á því að slíkt efni 

fái ,,like“ og að því sé deilt áfram. 

 Til þess að kafa betur ofan í muninn þá skulum við skoða ímynd og rödd 

þessara stofnana á Facebook. Tökum þrjú dæmi frá þessu tímabili sem verið er að 

skoða. Byrjum á að skoða eingöngu texta sem fylgja með þremur stöðuuppfærslum á 

Facebook-síðu lögreglunnar:  

 

Gleðilega hátíð! Dagurinn hjá okkur byrjar snemma, en okkar fólk stendur 

vaktina. Hátíðardagskrá á Austurvelli hefst kl. 10 og venju samkvæmt verður 

lögreglan með heiðursvörð, en sú venja finnst okkur alltaf jafn skemmtileg. 

Við vonum að þið njótið dagsins og skemmtið ykkur vel. Munið að leggja 

löglega.30 

 

Önnur færsla sem fylgdi með myndbandi hljóðar svo: 

 

Biggi lögga – Hæ hó jibbí jón31 

 

Þriðja færslan fylgdi með tengli inn á ljósmyndasíðu lögreglunnar: 

 

Reglulega er bætt við ljósmyndum inn á Flickr síðuna okkar, aðallega af 

lögreglustörfum fyrri ára. Þar má nú finna mynd af forláta Overland, model 4, 

árgerð 1917, bifreið sem þjónaði Lögreglunni í Reykjavík, sem var og hét. 

Þessi mynd og fleiri til er hægt að skoða inni á síðunni okkar en við vonum að 

myndirnar verði ykkur til ánægju og yndisauka.32 

 

Skoðum núna texta með þremur færslum frá Umhverfisstofnun. Með þessum texta var 

tengill inn á frétt Umhverfisstofnunar um sjálfboðaliðastörf hjá stofnuninni: 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30 Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu, sótt af https://www.facebook.com/logreglan?fref=ts 
31 Sama. 
32 Sama. 
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Árið 2013 voru unnir 2.466 vinnudagar hjá Umhverfisstofnun (493,2 

vinnuvikur) á 35 friðlýstum svæðum um allt land. Af þeim voru fjórðungur 

vinnuvikna unnar í Skaftafelli. Hefur þú áhuga á náttúruvernd?33 

 

Eftirfarandi texti birtist með tengli inn á frétt Umhverfisstofnunar um olíutank í 

Mývatni: 

 

Að höfðu samráði við Náttúrurannsóknarstöðina við Mývatn, sveitarstjóra 

Skútustaðahrepps og Landhelgisgæsluna telur Umhverfisstofnun ekki ástæðu til 

að ráðast í aðgerðir til að fjarlægja tankinn.34 

 

Þriðja dæmið er texti sem fylgdi með tengli inn á frétt Umhverfisstofnunar um 

ráðstefnu um plast í höfum: 

 

Hefur þú áhuga á hreinu hafi og ströndum?35 

 
Það gefur auga leið að rödd þessara stofnana er mjög ólík. Lögreglan er með mun 

léttari tón en Umhverfisstofnun. Svo virðist vera að Umhverfisstofnun falli í þá gryfju 

að halda að hún þurfi að tala eins og stofnun á samfélagsmiðlum. Það vekur samt 

athygli að Umhverfisstofnun reynir að virkja lesendur til þess að tjá sig með því að 

enda eina færslu á spurningu og í annarri er eingöngu spurning. Gallinn er þó sá að 

spurningarnar, þó þær eigi heima við fréttina, þyrftu að vera betur útfærðar. Þær 

hljóma hreinlega eins og retórískar spurningar sem óþarfi sé að svara? Til að mynda 

efast ég um að einhver hafi ekki áhuga á hreinum höfum og ströndum.  

 Lögreglan er vinalegri og talar meira til almennings en ávarpar hann. Þó svo 

að lögreglan sinni mikilvægu hlutverki þegar kemur að því að upplýsa almenning og 

koma á framfæri tilkynningnum þá nær hún að halda jafnvægi milli stofnanahlutverks 

síns og að skapa jákvæða og góða ímynd inn á samfélagsmiðlum. Það gerir hún með 

því að birta ljósmyndir, jákvæðar sögur og fréttir sem og skemmtileg myndbönd af 

starfi hennar. Það ber þó að hafa í huga að störf lögreglunnar eru oft mjög spennandi 

og vekja athygli. Það gefur auga leið að störf lögreglunnar eru meira spennandi en 

störf Umhverfisstofnunar eða Íslandsstofu. Það þýðir þó ekki að aðrar stofnanir, sem 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33 Umhverfisstofnun, sótt af https://www.facebook.com/umhverfisstofnun?fref=ts 
34 Sama. 
35 Sama. 
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hafa eflaust minni sjarma en lögreglan, þurfi að vera eftirbátar á Facebook eða öðrum 

samfélagsmiðlum. Það skiptir máli að stofnanir reyni eftir fremsta megni að skapa 

sína eigin ímynd á samfélagsmiðlum og ættu stofnanir að taka Facebook-síðu 

lögreglunnar sér til fyrirmyndar og fylgja eftir hennar mynstri þegar kemur að því að 

setja inn efni á Facebook. 

 

9. Tillögur til úrbóta 

Flestir þeir sem nota Facebook fylgjast með vinum sínum eða fjölskyldumeðlimum. 

Það eru því einstaklingar sem mest er fylgst með. Stofnanir þurfa þannig í raun og 

veru að vera eins og einstaklingar inni á Facebook, sem þýðir að þær þurfa að skapa 

sinn persónuleika sem styrkir og bætir ímynd þeirra. Stofnanir á samfélagsmiðlum 

eiga ekki að vera stofnanir, þær eiga að haga sér eins og einstaklingar. Það þýðir þó 

ekki að þær verði að sleppa því að sinna sínu hlutverki, heldur þurfa þær að skapa 

ákveðið jafnvægi þegar kemur að því að setja inn efni á Facebook eða aðra 

samfélagsmiðla. 

 Þær stofnanir sem greindar voru höfðu margar hverjar of mikið af 

óáhugaverðu efni fyrir hinn almenna notanda á Facebook. Þó er ekki átt við að efni 

sem stofnanirnar setja inn á Facebook sé óáhugavert í sjálfu sér heldur eingöngu að 

oft á tíðum er efni sett inn sem vekur litla athygli, fær fá ,,like“ og ummæli.  

 Til þess að benda á tillögur til úrbóta skulum við skoða tvö af þremur 

lykilatriðum Kerpen sem fjallað var um í kafla 6. 

9.1 Samræður 

Það skiptir mjög miklu máli að opinberar stofnanir svari öllum á Facebook og eyði 

ekki ummælum nema þau séu ósiðsamleg og ærumeiðandi. Einnig þurfa stofnanir að 

varast svokölluð ,,tröll“ á Facebook, þ.e. þeir sem skrifa leiðinleg og ómálefnanleg 

ummæli ítrekað við stöðuuppfærslur, og taka ákvörðun um hvort loka eigi fyrir 

aðgang slíkra einstaklinga. Ef lokað er á einstakling eða ummælum eytt þá þarf að 

útskýra ástæðuna fyrir því og fylgja í því sambandi ákveðnu ferli sem viðkomandi 

stofnun hefur sett sér varðandi viðbrögð við slæmum ummælum. 

 Einnig er vert að benda á að opinberar stofnanir þurfa sjálfar að vanda sín 

ummæli og texta með stöðuuppfærslum. Í vefhandbók um opinbera vefi er bent á að 
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ef einhverju er deilt eða ummæli skrifuð sem eru röng þá á ekki að eyða þeim heldur 

frekar biðjast afsökunar og leiðrétta, því ef stofnun gerir mistök og eyðir þeim þá 

vekur það oft meiri athygli og umfjöllun sem er slæmt fyrir ímyndina. 36 

 Lykillinn að því að opinberri stofnun gangi vel á Facebook er að vera í 

samræðum og hvetja til samræðna. Flestar þeirra stofnana sem greindar voru virtust 

svara öllum spurningum sem komu fram í ummælum. Þær voru þó misgóðar að vekja 

til umræðna, spyrja spurninga eða fá álit almennings.  

9.2 Efni 

Þær stofnanir sem voru greindar höfðu allar mjög mismunandi áherslur er kom að efni 

sem fór inn á Facebook. Þar er bent á það í upplýsingastefnu Stjórnarráðsins hvaða 

efni á heima á Facebook-síðum opinberra stofnanna. Það er þó ekki fjallað um 

hvernig dreifing á slíku efni eigi að vera. Það efni sem bent er á að eigi að fara inn á 

Facebook-síður opinberra stofnanna er meðal annars: Tenglar á fréttir, umfjöllun um 

viðburði á vegum stofnunarinnar, ljósmyndir úr starfi, góðar kveðjur og léttar 

athugasemdir.  

Flestar stofnanirnar sem greindar voru voru duglegar að koma á framfæri 

tilkynningum og tenglum inn á fréttir. Það vantaði þó mikið upp á að stofnanirnar 

væru með kveðjur eða léttari færslur á síðunum. Lögreglan og Borgarbókasafnið eru 

þó undantekningar en þær virðast ná góðu jafnvægi með því að vera með jafn mikið 

af léttu efni og hefðbundnum tilkynningum og fréttum. Sú dreifing virðist vera gullið 

snið.  

 Það sem þarf að bæta er að auka kveðjur og léttara efni, ljósmyndir og 

myndbönd. Einnig virðast fáar stofnanir vera með sögur. Það er gríðarlega mikilvægt 

að skapa sögur á samfélagsmiðlum og til þess að finna sögur þá verða stofnanirnar að 

leita inn á við. Stofnanirnar þurfa að finna sögurnar og varpa þeim fram. Þetta geta 

þær gert með því að fræða almenning um eitthvað sem er sérstakt við stofnunina, 

hvað er til dæmis mikið keypt af kaffi eða hvaða íþróttir stunda starfsmenn. Svo er 

hægt að búa til sögu um ákveðinn starfsmann sem er kannski með skemmtilegt 

áhugamál.37  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36 Innanríkisráðuneytið, Vefhandbókin: Handbók um opinbera vefi, bls. 9.!
37 Jonah Berger, Contagious: Why Things Catch On, Simon & Schuster, New York, 2013, bls. 25.!
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Að setja inn efni eða skapa það inni á Facebook snýst um hugmyndaflug og 

því þurfa starfsmenn að hafa vilja og áhuga til þess að skapa jákvæða ímynd 

stofnunarinnar á þeim vettvangi. 

 

10. Samantekt 

Samfélagsmiðlar eru að öllum líkindum komnir til að vera. Þó svo að birtingarmynd 

þeirra muni breytist með tímanum þá er ólíklegt að við munum taka skref aftur á bak 

og hætta að vera í jafn miklum samskiptum í gegnum veraldarvefinn eins og við erum 

nú.  

 Það skiptir því gríðarlega miklu máli að opinberar stofnanir séu á 

samfélagsmiðlum og veiti almenningi tækifæri til þess að komast í beint samband við 

þær þar.  Eins og áður hefur komið fram þá  snýst góð stjórnsýsla um að vera sýnileg 

og mikilvægt er að skapa vettvang á samfélagsmiðlum fyrir slíkan sýnileika enda er 

þar hægt að eiga í beinum samskiptum við almenning. Rannsóknir hafa einnig sýnt 

fram á að þeir sem eiga í rafrænum samskiptum við opinbera stjórnsýslu eru mun 

líklegri til að hafa jákvætt viðhorf gagnvart henni.38 

 Fimm stofnanir voru greindar í þessari ritgerð og kom í ljós að mikill munur er 

á því hvernig þær setja fram efni á Facebook. Það er augljóst að lögreglan stendur sig 

einna best ásamt Borgarbókasafninu en Umhverfisstofnun og Íslandsstofa koma ekki 

jafn vel út úr greiningunni.  

Til þess að opinberar stofnanir nái árangri á Facebook þá þurfa þær í raun og 

veru að fylgja eftir mjög einfaldri formúlu. Í fyrsta lagi að ákveða rödd sína á 

Facebook, hvernig „persóna“ vill hún vera þar. Í öðru lagi þurfa stofnanir að finna 

jafnvægi í efnisvali, þær þurfa bæði að setja fram tilkynningar og fréttir en jafn mikið 

af efni ætti að vera af því taginu sem við getum kallað skemmtilegt og líflegt. Það er 

seinna atriðið sem hefur áhrif á ímynd stofnunarinnar út á við. Í þriðja lagi þurfa 

stofnanir að vekja til umræðu og svara öllum fyrirspurnum sem berast á 

samfélagsmiðlum.  

 Þó svo að opinberar stofnanir fylgi flestar ákveðnum stefnum er varða 

samfélagsmiðla þá virðist sem að bæta þurfi stefnu í efnisvali. Eins og Kerpner bendir 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38 Aaron Smith, Government Online: The Internet gives citizens new paths to government services and 
information, bls. 3.!
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á þá eru samfélagsmiðlar eins og kokkteilboð og það vill enginn vera leiðinlegi 

gesturinn sem talar bara um sjálfan sig og enginn hefur áhuga á að hlusta á. Engin 

opinber stofnun vill vera sá gestur. 
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Viðaukar 

Sendur var spurningalisti á fimm opinberar stofnanir og í flestum tilfellum voru það 

upplýsingafulltrúar sem svöruðu spurningunum. Hér birtast svör stofnanana. 

 

Borgarbókasafn Reykjavíkur 

 
1. Hvað eru samfélagsmiðlar fyrir þér? 

Fyrir mér eru samfélagsmiðlar fyrst og fremst tæki til óformlegra samskipta 
og fínn miðill til að koma upplýsingum áleiðis til tiltölulega stórs hóps fólks 
með litlum tilkostnaði og vinnu. 
 

2. Hvaða samfélagsmiðla er notast við (Facebook, Twitter, Instagram o.s.frv.)? 
Facebook, Twitter, Instagram, You Tube, Goodreads, Pinterest 

 
3. Hvaða ár byrjaði stofnunin/fyrirtækið á samfélagsmiðlunum? 

Við byrjuðum árið 2008 á Facebook og Youtube. Hin bættust svo við árið 
2012. 

 
4. Fylgir stofnunin/fyrirtækið sinni eigin afmörkuðu stefnu um notkun 

samfélagsmiðla?  
Stefnan er óformleg og er t.d. ekki til skrifleg 

 
a. Er stefnunni fylgt vel eftir? 

Já, þessari óformlegu stefnu er fylgt nokkuð vel eftir. 
 

5. Er notast við leiðbeiningar sem finna má í Vefhandbók 
Innanríkisráðuneytisins? 
Nei. 

 
6. Hver sér um að setja inn efni á samfélagsmiðlana? 
Það eru nokkuð margir aðilar sem geta sett inn en það eru um 5-7 aðilar sem 
eru mjög virkir. Þetta eru að jafnaði verkefnastjórar og aðrir á stofnuninni 
sem eru t.d. að fylgja sínum viðburðum eftir.  

 
7. Eru starfsmenn upplýstir um notkun og mikilvægi samfélagsmiðla? 

Já, þeir eru það. En starfsmannahópurinn er stór og tiltölulega breiður og 
ekki er víst að allir meðtaki skilaðboðin um notkun og mikilvægi þar sem þeir 
geta einfaldlega ekki samsamað sig við þær upplýsingar. 
  

8. Er mikil virkni á samfélgasmiðlunum sem þið notið, sem sagt er almenningur 
að spyrja eða koma með ábendingar til ykkar í gegnum þessa miðla? 
Virknin er þó nokkur, en mætti vera meiri. 

 
9. Er hlustað á ábendingar og spurningar sem koma til ykkar í gegnum 

samfélagsmiðlana og er þeim svarað? 
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Við leggjum okkur í líma við að hlusta á allar ábendingar og er það okkar 
(óformlega) regla að svara öllum spurningum sem til okkar er beint. 

 
10. Hvers konar efni er það helst sem þið setjið inn á samfélagsmiðlana? 

Upplýsingar um viðburði, sýningar, lokanir og það sem er helst á döfinni. 
 

11. Hversu oft er efni sett inn á samfélagsmiðlana? 
Að jafnaði 1-3svar á dag. 

 

Íslandsstofa 

1. Hvað eru samfélagsmiðlar fyrir þér? 
Samfélagsmiðlar eru tæki til þess að nálgast einstaklinga sem hafa áhuga á 
því sem þú hefur að bjóða. Þeir hafa látið áhuga sinn í ljós með því að fylgjast 
með því sem þú gerir á samfélagsmiðlum. Þeir eru fyrst og fremst 
samskiptatól.  
 

2. Hvaða samfélagsmiðla er notast við (Facebook, Twitter, Instagram o.s.frv.)?  
Facebook, Twitter 

 
3. Hvaða ár byrjaði stofnunin/fyrirtækið á samfélagsmiðlunum? 

2011 
 

4. Fylgir stofnunin/fyrirtækið sinni eigin afmörkuðu stefnu um notkun 
samfélagsmiðla?  
Já 

 
a. Er stefnunni fylgt vel eftir? 

já 
 

5. Er notast við leiðbeiningar sem finna má í Vefhandbók 
Innanríkisráðuneytisins?  
Að hluta 
 

a. Er leiðbeiningunum fylgt vel eftir? 
Eftir því sem við á.  

  
6. Hver sér um að setja inn efni á samfélagsmiðlana? 

Starfsfólk  
 

7. Eru starfsmenn upplýstir um notkun og mikilvægi samfélagsmiðla? 
Já 

 
8. Er mikil virkni á samfélgasmiðlunum sem þið notið, sem sagt er almenningur 

að spyrja eða koma með ábendingar til ykkar í gegnum þessa miðla? 
Já 

 
9. Er hlustað á ábendingar og spurningar sem koma til ykkar í gegnum 

samfélagsmiðlana og er þeim svarað? 
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Já 
 

10. Hvers konar efni er það helst sem þið setjið inn á samfélagsmiðlana? 
Fréttir úr starfi, ábendingar um efni, tilkynningar um fundi 

 
11. Hversu oft er efni sett inn á samfélagsmiðlana? 

Um það bil fjórum sinnum í viku.  
 

Landspítali 

 
1. Hvað eru samfélagsmiðlar fyrir þér? 

Tæki til að eiga “interactive” samskipti við samfélagið 
 

2. Hvaða samfélagsmiðla er notast við (Facebook, Twitter, Instagram o.s.frv.)? 
Facebook. Stefnum á Twitter ofl. 

 
3. Hvaða ár byrjaði stofnunin/fyrirtækið á samfélagsmiðlunum? 

Nóvember 2013 
 

4. Fylgir stofnunin/fyrirtækið sinni eigin afmörkuðu stefnu um notkun 
samfélagsmiðla?  
Við höfum unnið eftir svipuðum leiðum og Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu 
sem var okkur innan handar (og er) þegar við fórum af stað. 

 
a. Er stefnunni fylgt vel eftir? 

Já – við notumst við sameiginlegan stjórnendavettvang á fb þar sem 
álitamál eru rædd og leidd til lykta. 

 
5. Er notast við leiðbeiningar sem finna má í Vefhandbók 

Innanríkisráðuneytisins? 
Nei, en segja má að leiðbeiningarnar sem notast er við eigi sér hliðstæðu í 
nefndri vefhandbók 

  
6. Hver sér um að setja inn efni á samfélagsmiðlana? 

              Hópur lykilstarfsmanna, ca 20 manns en 5 eru virkastir. 
 

7. Eru starfsmenn upplýstir um notkun og mikilvægi samfélagsmiðla? 
Þeir sem eru í stýrihópnum eru upplýstir og starfsmönnum flestum kunnugt um 
tilveru fb síðunnar. Mikið er leitað til stýrihópsins um að birta efni víða að úr 
stofnuninni. 

 
8. Er mikil virkni á samfélgasmiðlunum sem þið notið, sem sagt er almenningur 

að spyrja eða koma með ábendingar til ykkar í gegnum þessa miðla? 
Já, almenningur er duglegur að senda fyrirspurnir í “message” og koma með 
ábendingar. 

 
9. Er hlustað á ábendingar og spurningar sem koma til ykkar í gegnum 

samfélagsmiðlana og er þeim svarað? 
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Já, öllum fyrirspurnum er svarað. 
 

10. Hvers konar efni er það helst sem þið setjið inn á samfélagsmiðlana? 
Fréttir af starfseminni, gjöfum til stofnunarinnar, árstíðatengt efni sem tengist 
starfseminni (mikil hálka …) 

 
11. Hversu oft er efni sett inn á samfélagsmiðlana? 

Miðað er við að amk annan hvern dag birtist nýtt efni, en helst daglega. 

Lögreglan 

1. Hvað eru samfélagsmiðlar fyrir þér? 
Samfélagsmiðlar eru þeir miðlar þar sem notandi getur átt í tvívirkum 
samskiptum við aðra. Þannig er hægt bæði hægt að útvarpa, s.s.birta efni, 
tengla og slíkt, en ekki síður hægt að ræða um efnið sem birt er. Þannig eru 
samfélagsmiðlar knúnir áfram af notendum sínum í stað þeirra sem reka 
miðilinn sjálfan.  
Samfélagsmiðlar eru þannig orðnir torg hinnu stafrænu borga – þar sem 
fólkið kemur saman, leggur hugmyndir sínar fram, ræðir þær og fær viðbrögð.  

 
2. Hvaða samfélagsmiðla er notast við (Facebook, Twitter, Instagram o.s.frv.)? 

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu notast við: 
• Facebook page:               www.facebook.com/logreglan                                 
• Twitter account:              www.twitter.com/logreglan 
• Instagram account:        www.instagram.com/logreglan 
• Pinterest account:          www.pinterest.com/logreglan 
• Youtube account:           www.youtube.com/logreglanlrh 
• Flickr account:                  www.flickr.com/logreglan 
• Livestream account:      www.livestream.com/logreglan 
 

3. Hvaða ár byrjaði stofnunin/fyrirtækið á samfélagsmiðlunum? 
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu byrjaði að nota samfélagsmiðlana 
Facebook og Twitter í desember árið 2010.  

 
4. Fylgir stofnunin/fyrirtækið sinni eigin afmörkuðu stefnu um notkun 

samfélagsmiðla?  
Já, það má segja það, en etv. með óhefðbudnum hætti. Lögreglan á 
höfuðborgarsvæðinu hefur ekki sett fram sérstaka stefnu hvað varðar notkun 
samfélagsmiðla en hefur þess í stað ákveðið að nýta samfélagsmiðla til að 
framfylgja stefnu sinni sem sett var fram árið 2007 þegar embættið var 
stofnað.  

Viðhorf LRH er þannig í raun nær því að segja að samfélagsmiðlar 
séu eðlileg tæki, líkt og símtæki eða lögreglubíll, til að framfylgja þeirri stefnu 
sem sett er. Þannig er stefnan orðuð þannig: “ 
 
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur það sem meginmarkmið að auka 
öryggi og öryggistilfinningu þeirra sem búa, starfa og dvelja á 
höfuðborgarsvæðinu. Til þess að vinna að þessum markmiðum er lögð áhersla 
á nokkur lykilatriði, þar á meðal sýnilega löggæslu, hverfa- og 
grenndarlöggæslu, forvarnastarf í samvinnu við sveitarfélög, stofnanir, 
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fyrirtæki, félagasamtök og einstaklinga, gæði og skilvirkni við rannsóknir 
sakamála og öfluga upplýsingamiðlun.” 

 
Þannig er það okkar trú að samfélagsmiðlar séu hluti af nútímalífi, 

framlenging á samfélaginu, og það að setja fram sérstaka stefnu hvað þá 
varðar sé etv. óþarfi.  

 
a. Er stefnunni fylgt vel eftir? 

Stefna embættisins er til grundvallar við allar ákvarðanir og höfð til 
hliðsjónar þegar kemur að framíðarsýn embættisins.  

 
5. Er notast við leiðbeiningar sem finna má í Vefhandbók 

Innanríkisráðuneytisins? 
Nei.  

  
6. Hver sér um að setja inn efni á samfélagsmiðlana? 

Rekstur samfélagsmiðla er undir stjórn Lögreglustjóra og í höndum eins 
starfsmanns sem hefur það að fullu starfi að reka miðlana og sjá til að rekstur 
þeirra og svörun sé í samræmi við stefnu embættisins.  
14 starfsmenn embættisins eru með “stjórnenda aðgang” að fésbókarsíðu 
embættisins. 6 starfsmenn eru með stjórnendaaðgang að Instagram reikning 
embættisins. Þessir aðilar geta þannig sett inn efni og svarað því sem sett er 
inn af notendum síðunnar.  

 
7. Eru starfsmenn upplýstir um notkun og mikilvægi samfélagsmiðla? 
Það er reynt eftir fremsta megni að gera starfsmönnum grein fyrir því hversu 
stórt hlutverk samfélagsmiðlar skipa í rekstri Lögreglunnar á 
höfuðborgarsvæðinu en til þessa hefur ekki verið farið út í skipulagðar 
kynningar meðal starfsmanna. Þó hafa kynningar á rekstri og notkun 
samfélagsmiðla verið haldnar fyrir nema í lögregluskólanum.  
 

 
8. Er mikil virkni á samfélgasmiðlunum sem þið notið, sem sagt er almenningur 

að spyrja eða koma með ábendingar til ykkar í gegnum þessa miðla? 
Virkni samfélagsmiðla Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu er ansi mikil. 
Bara gegnum fésbókina eru LRH að berast að meðaltali 274 einkaskilaboð á 
mánuði á fyrstu 4 mánuðum 2014, samtals 3216 skilaboð á árinu 2013. 
Þannig leyfir Facebook einnig að hægt sé að sjá hversu margir nota miðilinn, 
sjá efni og jafnvel hversu margir “eiga við” efni sem birt er þar. Tala þeirra 
sem sjá efni frá LRH gegnum Facebook er á bílinu 50-200 þúsund manns á 
viku, en allt fer það eftir því hvað er í gangi en um leið og miðlarnir eru 
notaðir til að óska eftir upplýsingum frá almenningi eykst notkunin allajafna. 

 
9. Er hlustað á ábendingar og spurningar sem koma til ykkar í gegnum 

samfélagsmiðlana og er þeim svarað? 
Öllum spurningum og öllum ábendingum, er svarað. Slíkt hefur verið regla frá 
upphafi og er lykillinn að því að ná árangri á samfélagsmiðlum. Þannig er 
reynt að leyfa færslum á vegg, skilboð við færslur frá LRH eða 
einkaskilaboðum svarað eins fljótt og auðið er, helst ekki síðar en 12 stundum 
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eftir birtingu. Aðrir miðlar, sem eru minna notaðir eru ekki vaktaðir jafn 
mikið og fésbók og Twitter.  

 
10. Hvers konar efni er það helst sem þið setjið inn á samfélagsmiðlana? 

Efnið er í raun allskonar. SKipta má því upp í þrjá flokka.  
Almennur fróðleikur og áminningar, en undir slíkt myndu falla áminningar um 
að setja á sig bílbeltið, læsa gluggum, áminningar um hraðamælingar 
lögreglu og margt annað í þeim dúrnum.  
Fréttir og tilkynningar – þar sem verið er að segja frá tilteknum málum eða 
samantekt um mál síðustu daga.  
Beiðni um upplýsingar frá almenningi. Þannig að almenningur sé beðinn um 
upplýsingar um tiltekið mál sem er til rannsóknar, td. Að vitni gefi sig fram.  

 
11. Hversu oft er efni sett inn á samfélagsmiðlana? 

Mjög mismunandi er hversu oft efni er sett inn eftir því hvaða miðill er til 
umræðu. Facebook síða embættisins er að jafnaði uppfærð 2-4 sinnum á dag, 
eftir því hvað er í gangi. Þegar viðburðir eru í gangi er síðan uppfærð oftar. 
Twitter síðan uppfærist sjálfkrafa af Facebook síðunni.  
Youtube og Flickr eru uppfærð ca. á tveggja vikna fresti.  
Pinterest er uppfærð hvenær sem munir berast sem þurfa að fara þangða inn, 
stundum oft á dag, en stundum líður lengri á milli. Instagram er uppfærð á 
fáeinna daga fresti, en með tilkomu nýrra aðila í þann hóp er vonast til að 
tíðni uppfærslna þar aukist, enda er töluverður vöxtur í því hvernig sú síða er 
notuð.  

 
 
 
 
 

Umhverfisstofnun 

 
1. Hvað eru samfélagsmiðlar fyrir þér? 
Þeir eru miðill til að koma á framfæri upplýsingum og fá endurgjöf frá þeim 
sem við þjónustum. 
 

2. Hvaða samfélagsmiðla er notast við (Facebook, Twitter, Instagram o.s.frv.)? 
Stofnunin nýtir hvern þann miðil sem hentar viðkomandi málaflokki hverju 
sinni. Í nýrri stefnu og áætlun um nýtingu samfélagsmiðla er gert ráð fyrir 
eftirfarandi miðlum: Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, YouTube, 
SoundCloud, Flickr og Slideshare. 

 
3. Hvaða ár byrjaði stofnunin/fyrirtækið á samfélagsmiðlunum? 

2009 
 

4. Fylgir stofnunin/fyrirtækið sinni eigin afmörkuðu stefnu um notkun 
samfélagsmiðla?  
Ítarleg stefna var samþykkt og tók gildi 1. janúar 2014. 
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a. Er stefnunni fylgt vel eftir? 
Já, upplýsingateymi ber ábyrgð á að framfylgja stefnunni. 

 
5. Er notast við leiðbeiningar sem finna má í Vefhandbók 

Innanríkisráðuneytisins? 
Já 
 

a. Er leiðbeiningunum fylgt vel eftir? 
Já 

  
6. Hver sér um að setja inn efni á samfélagsmiðlana? 

Upplýsingateymi ber ábyrgð á að haldið sé áætlun og unnið eftir verklagi en 
starfsmenn viðkomandi málaflokks setja inn efni á samfélagsmiðla sem 
tengjast þeirra verkefnum. Starfsmenn upplýsingateymis sjá um almennar 
síður og veita þjónustu. 
 

7. Eru starfsmenn upplýstir um notkun og mikilvægi samfélagsmiðla? 
Já, í auknum mæli samhliða nýrri stefnu. 

 
8. Er mikil virkni á samfélgasmiðlunum sem þið notið, sem sagt er almenningur 

að spyrja eða koma með ábendingar til ykkar í gegnum þessa miðla? 
Við höfum ekki tekið út nákvæmlega tíðni ábendinga/fyrirspurna, en vikulega, 
já. 

 
9. Er hlustað á ábendingar og spurningar sem koma til ykkar í gegnum 

samfélagsmiðlana og er þeim svarað? 
Já, öllum ábendingum og fyrirspurnum er svarað og/eða komið í formlegan 
farveg. 

 
10. Hvers konar efni er það helst sem þið setjið inn á samfélagsmiðlana? 

Alls konar: 
 

• Fréttir 
• Tilkynningar 
• Myndir 
• Tölfræði 
• Hvatningar 
• Frumkvæðisskyldar upplýsingar 
• Auglýsingar um opna fundi/athugasemdaferli 
• Störf í boði 
• Veiðiupplýsingar 
• Breytingar á lögum/skyldum 

 
11. Hversu oft er efni sett inn á samfélagsmiðlana? 

Við höfum ekki tekið saman fasta tölfræði um það og er virkni miðla misjöfn. 
Gert er hins vegar ráð fyrir í nýrri stefnu, sem er í innleiðingu, að sett verði 
lágmarksviðimið hvað virkni varðar. Aðal-Facebook síðan er með a.m.k. fimm 
færslur á viku. 

 


