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When SKAT go online  

Executive summary:   

This dissertation focuses on the Danish tax authority SKAT and their use of social 

media. With a systems theoretical approach to the issue, I will examine how social media 

creates a new way to understand SKAT and their surrounding world.  

This thesis will analyze the new means of communication that social media facilitates and 

the managerial challenges it brings for the organization.     

By creating new social media channels SKAT can bypass their traditionally conceived 

image and communicate in a much more service-minded approach. Additionally, SKAT 

is now open to various different topics and themes that were not possible before social 

media. The dialogue is primarily about general topics in regard to taxation, but also about 

unfamiliar topics such as charity, constructive criticism and work life at SKAT. Their 

surrounding world, the taxpayers, are being portrayed as somewhat equal standing 

friends of SKAT on social media, and their mutual relation is now collective, with a 

polyphonic participation.  

Remarkably this interaction that SKAT desires is built on strange premises.  

By inviting taxpayers to engage in personal interactions, with the use of a personal 

semantics, they can produce expectations that can also address SKAT in a personal form. 

However, as soon as taxpayers address SKAT with personal issues, SKAT becomes 

blunt and unsympathetic. The communication strategy seems to be a one-way stream 

where SKAT opens up in general communication but does reciprocate when taxpayers 

use the same approach. This interaction which aims to be personal but ends up being 

impersonal leads to a paradoxical interaction. 

The interaction gives, according to SKATs communication strategy, the possibility to 

produce information about their organization and receive constructive criticism to 

improve the general tax payment system in Denmark. It also gives SKAT the 

opportunity to become more personal with updates of employees photos on their social 

media profiles. However, this thesis demonstrates that the interaction creates challenges 

for SKAT, which did not exist before. This is because the interaction exists in 

conjunction with organized traditional communication methods thus producing a 

formation of expectations that is contrasting the existing structure.  

This dissertation questions SKAT’s presence on the social media channels, with a 

reflection about whether their presence is producing more or less confusion to the 

essential recipient of their communication strategy: the taxpayers. 
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1: Indledning 

Forskudsopgørelse. Befordringsfradrag. Årsopgørelse. Når vi modtager et brev fra 

SKAT, er det sjældent, at det er det første brev, der bliver læst. Vi ved alle sammen, hvad 

der står og ikke mindst, hvordan det står. Kommunikationen er med sit tunge juridiske 

sprog ikke ligefrem appellerende. Men sådan bør det være, tingene skal være i orden. 

SKAT har med vores penge at gøre og dertil følger et stort ansvar. SKATs 

kommunikation har over tid udviklet en stabilitet, der gør, at vores forventninger til deres 

kommunikation er forventeligt. 

 

Men ligesom de fleste andre virksomheder i dag, er SKAT begyndt at benytte sig af 

sociale medier som kommunikationskanal. Grundet et ønske om at komme i tættere 

dialog med borgere og virksomheder, er SKAT nu blevet aktiv på de fleste sociale 

medier. Dette ønske deler SKAT med de fleste andre virksomheder for tiden. Andelen af 

virksomheder, som er oprettet på et eller flere sociale medier, er vokset fra 42 procent i 

2012 til 62 procent i 2014 (Lilmoes, 2014). De er kommet for at blive og der er ingen vej 

uden om, mener eksperter. SKAT, som i dag har en aktiv profil på blandt andet 

Facebook, Instagram og Twitter, var en af de første danske virksomheder der profilerede 

sig på disse medier. SKAT går under betegnelsen ”Skattefar” på det sociale medie Twitter 

og bruger blandt andet humor til at dele dets budskaber. Det giver et helt andet og langt 

mere uformelt billede af den ellers så formelle statslige organisation. I og med brugen af 

de sociale medier er ny for os alle, mener jeg, det er relevant at undersøge, hvad der sker, 

når SKAT begynder at benytte sig af sociale medier og dermed kommunikerer om sig 

selv og med os på en ny og særlig måde. Den platform SKAT træder op på, har nemlig 

konstitutive konsekvenser for det, der kommunikeres om. Med brugen af sociale medier 

ændrer de på den forståelse og forventning, vi har til dem og ikke mindst til, hvordan vi 

fremover skal tale sammen. Samtidig bliver mulighedsrummet for kommunikationen 

med SKAT større. Med andre ord, åbner det op for helt nye emner vi kan tale med 

SKAT om. 

 

Brugen af de sociale medier bringer samtidig mange nye muligheder med sig. Det åbner 

blandt andet op for en ny form for dialog med kunderne, men jeg er af den 

overbevisning, at det bestemt også må bringe nye udfordringer med sig. Den mere 

uformelle kommunikation på de sociale medier foregår sideløbende med den traditionelle 

formelle kommunikation fra SKAT. Hvordan bærer de sig ad med det? Førhen ville en 
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klage til SKAT foregå diskret mellem afsender og modtager. Gennem de sociale medier 

foregår klager og utilfredsheder i dag til offentligt skue for flere tusinde tilskuere. Det er 

en dans om omdømmet, hvor alle kan følge med. Man kan også spørge sig selv, om de 

risikerer at miste troværdighed ved brugen af den nye uformelle tone. Og hvad sker der, 

hvis først tilliden begynder at gå stykker?  

  

Det er derfor interessant at belyse, da det har vist sig, at der er en stor risiko på spil for 

virksomhedens image, hvis man ikke har sat sig ind i de spilleregler, der gælder på de 

sociale medier. Er SKAT kun på de sociale medier, fordi alle andre virksomheder er det? 

Eller er det nøje strategisk planlagt? Direktøren for SKAT, Jesper Rønnow Simonsen, 

bruger omkring en time om dagen på de sociale medier. Er det den rette prioritering? 

Hvad kan de sociale medier, som de traditionelle kommunikationskanaler ikke tillader? 

Og er det virkelig fordelagtigt for det statslige skattevæsen at kalde sig selv for 

”Skattefar”?  

 

Disse problemstillinger vil blive besvaret med følgende problemformulering: 

 

Problemformulering 

Hvilken form for kommunikation bliver resultatet af SKATs brug af sociale medier og hvilke 

ledelsesudfordringer giver det anledning til?  

 

Til at besvare ovenstående problemformulering er følgende delspørgsmål udarbejdet:  

 

- Hvad indeholder SKATs strategi om at være på de sociale medier?  

- Hvilke nye muligheder for kommunikation og meningsskabelse skaber de sociale 

medier og hvilke udfordringer producerer det for virksomheden?  

- Hvordan håndterer SKAT at have to modsatrettede former for ekstern kommunikation 

sideløbende?   

- Hvordan er SKATs kommunikation på de sociale medier koblet til den traditionelle 

eksterne kommunikation?  
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Afgrænsning 

Det har været nødvendigt at afgrænse afhandlingen på flere områder for at kunne lave en 

dybdegående analyse, der er fyldestgørende nok til at kunne besvare afhandlingens 

problemformulering tilstrækkeligt.   

Først og fremmest har jeg indsnævret mit fokus til at undersøge SKAT’s eksterne 

kommunikation og hvordan deres brug af sociale medier skaber konsekvenser for deres 

måde at kommunikere på. Jeg vil undersøge, hvordan SKAT bruger de sociale medier til 

at skabe nye kommunikationsmuligheder for organisationen og hvilke ledelsesmæssige 

udfordringer, det fører med sig. Jeg vælger bevidst ikke at undersøge SKATs interne 

kommunikation, men ser udelukkende på SKATs eksterne kommunikation. Det skyldes, 

at jeg finder interaktionen mellem SKAT og dets omverden interessant, ligesom jeg har 

et ønske om fordybelse, så jeg kan præsentere den bedst mulige kommunikationsanalyse. 

Det kunne dog have været en mulighed at iagttage den interne kommunikation i SKAT 

for at se på, hvordan SKAT’s ledelse kommunikerer deres kommunikationsstrategi ud til 

de ansatte. Men grundet det tidslige aspekt og et fokus på interaktionen mellem SKAT 

og deres omverden, har det ikke været den vigtigste prioritering. Ligeledes kunne det 

også have været interessant at se på, hvordan brugere på de sociale medier opfatter 

SKAT og hvilke forventninger de har til myndigheden. Dog er dette ikke væsentligt for 

at kunne besvare min problemformulering, som i højere grad har til formål at undersøge, 

hvordan SKATs eksterne kommunikation selv konstruerer en ny meningsdannelse og 

skaber nye forventninger til den fremadrettede kommunikation. Derudover tager jeg 

heller ikke udgangspunkt i SKATs nuværende/tidligere omdømme, krisehistorik, 

tidligere kommunikationsstrategier og lignende, men ser i stedet på, hvordan SKATs 

brug af de sociale medier repræsenterer en ny kommunikationsstrategi for SKATs 

kontakt til deres omverden. I afhandlingen ser jeg heller ikke på SKATs eksterne 

kommunikation og interaktion med andre stakeholders end de skattepligtige borgere og 

virksomheder. Jeg har valgt at undersøge SKAT’s kommunikation på samtlige sociale 

medier de befinder sig på, fra oprettelsen i 2010 til dags dato. Da jeg, ved brug af 

systemteorien, ønsker at iagttage, hvordan en ny meningsskabelse konstrueres i 

kommunikationen på de sociale medier, bliver den primære empiri afgrænset til SKAT’s 

kommunikation på de sociale medier. Dernæst er afgrænsningen af empirisk materiale 

foretaget ud fra refleksioner omkring, hvilken empiri der bedst muligt har kunnet besvare 

min problemformulering. 
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Læsevejledning  

Læsevejledningen har til formål at give læseren overblik over afhandlingens omfang og 

præsentere sammenhængen mellem de enkelte dele.   

I afsnittet, analysestrategi, vil jeg redegøre for de analysestrategiske valg, der ligger til 

grund for afhandlingen og redegøre for, hvorfor netop disse er valgt. Derudover vil jeg 

beskrive, hvilken videnskabsteori der er grundlag for afhandlingen, samt hvordan jeg har 

udvalgt min empiri.  

 

Derefter følger et teoretisk afsnit, hvor jeg gennemgår de centrale begreber fra 

systemteorien, som har relevans for min analyse.  

Med analysen vil jeg undersøge, hvordan SKAT gennem de sociale medier er med til at 

konstruere en ny måde at forstå SKAT og deres omverden på. Samtidig vil jeg 

undersøge, hvilke nye kommunikationsmuligheder platformen giver adgang til, samt 

hvilke udfordringer det skaber for SKAT at befinde sig på de sociale medier.   

 

På baggrund af min analyse kommer interventionsafsnittet derefter med refleksive 

overvejelser omkring, hvilke aspekter SKAT bør være opmærksom på med deres 

kommunikationsstrategi.  

Efterfølgende vil der i konklusionen opsummeres og afrundes, med en besvarelse af 

afhandlingens problemformulering. Endelig følger en perspektivering, hvor jeg vil se på 

den generelle tendens omkring virksomheders ønske om interaktion og hvorfor 

virksomheder begynder at interessere sig for det personlige.  

 

2: Analysestrategi og metode 
	  
I dette afsnit følger en præsentation af den analysestrategi og de metodiske overvejelser, 

der ligger til grund for afhandlingen. Samtidig følger der en introduktion til det 

videnskabsteoretiske fundament som afhandlingen bygger på, samt et refleksivt blik på 

brugen af empiri i afhandlingen. Formålet med videnskabsteorien er at reflektere kritisk 

over de muligheder og begrænsninger, der er ved de metoder, som forskellige teorier 

inden for samfundsvidenskaben anvender.  



	   9	  

Videnskabsteori 

Afhandlingen tager sit ståsted i det socialkonstruktivistiske paradigme, der har den 

filosofiske og videnskabsteoretiske grundopfattelse, at al erkendelse er socialt 

konstrueret (Den Store Danske, 2016). Viden og virkeligheden er altså ikke noget, der 

eksisterer på forhånd, men bliver skabt i kommunikationen og i den interaktion, der 

opstår imellem individer. Med socialkonstruktivismen ser man ikke på, hvorvidt viden er 

sand eller falsk, men om hvordan den viden er blevet konstrueret (Den Store Danske, 

2016). Derfor vil den viden, der bliver produceret i denne afhandling også være præget af 

mine egne forståelser, da der ikke eksisterer en objektiv sandhed.   

 

I denne afhandling anvendes en epistemologisk orienteret videnskabsteori, som 

interesserer sig for, hvilke former og under hvilke betingelser en bestemt meningsfuldhed 

bliver til (Andersen, 1999:13-14). Den spørger ikke til hvad, men hvordan. Her er der tale 

om, hvordan en ny semantik producerer en ny forventningsstruktur, som udfordrer den 

eksisterende kommunikationsstruktur hos SKAT. Epistemologien handler også om at 

problematisere selvfølgeligheder, altså om at deontologisere. Det giver mulighed for at 

tænke kritisk i forhold til en allerede givet mening (Andersen, 1999:14). Da det kan tolkes 

som en strategi for, hvordan man konstruerer andres iagttagelser som objekt for egne 

iagttagelser med henblik på at beskrive, hvorfra de selv beskriver, er der tale om en 

videnskabsteori af anden orden (Andersen, 1999:14). De analysestrategiske valg har 

derfor konsekvenser for, hvilken genstand der emergerer for iagttageren. Med denne 

videnskabsteori benyttes en såkaldt tom ontologi, hvilket betyder, at genstanden ikke 

forudsættes på forhånd (Ibid:13). Genstandsfeltet er den del af samfundet/virkeligheden, 

som vi ønsker at undersøge. Det handler altså med andre ord om at observere, hvordan 

verden bliver til. Epistemologien iagttager verdens tilblivelse i forhold til den måde, 

omverdenen bliver konstrueret på. Omverdenen bliver nemlig konstrueret forskelligt alt 

efter, hvordan den iagttages af selve organisationen/systemet. Det handler om, hvordan 

vi erkender vores genstand og læren om, hvordan vi kan erkende. Da jeg tilgår 

afhandlingen med Luhmanns antiessentialistiske systemteori, rummer verden nemlig ikke 

en essens, der skal iagttages på en bestemt måde, men mere ud fra en forståelse af, at al 

meningsskabelse bliver til i kommunikationen.  
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I denne afhandling vil den epistemologiske videnskab anvendes til at belyse den særlige 

kommunikation, der skabes på de sociale medier i forhold til SKATs traditionelle 

kommunikation. Ved hjælp af denne fremgangsmåde kan jeg undersøge, hvilke nye 

muligheder for meningsskabelse de sociale medier giver SKAT samtidigt med, at det er 

muligt at tænke kritisk i forhold til SKATs meningsdannelse om deres organisation og 

deres omverden.  

Den semantiske analysestrategi  

Luhmanns systemteori indeholder adskillige analysestrategier med forskellige 

ledeforskelle for iagttagelse af anden orden. ”En anden ordens iagttager kan derfor bestemme, 

hvordan verden skal træde frem ved at vælge et bestemt blik, ved at knytte til en bestemt forskel” 

(Andersen, 1999:152).   

 

I denne afhandling har jeg valgt at bruge den semantiske analysestrategi, der arbejder 

med forskellen begreb/mening, der ser på, hvordan mening kondenseres ind i 

semantiske former, der skaber et begrebsreservoir for kommunikationen. Det skyldes, at 

jeg mener, at jeg ved brug af den semantiske analysestrategi bedst kan få blik for, hvilke 

nye kommunikationsmuligheder SKATs kommunikation på de sociale medier giver 

anledning til og hvilke udfordringer, det fører med sig. Jeg tager udgangspunkt i SKATs 

eksterne kommunikation på de traditionelle kommunikationskanaler overfor deres 

kommunikation på de sociale medier. Semantikanalysen giver her indsigt i de begrebslige 

forventningsstrukturer, der dannes på de sociale medier. Analysestrategisk vil jeg bruge 

Luhmanns tre semantiske meningsdimensioner til at undersøge, hvordan aktualisering af 

en ny meningsskabelse finder sted i SKATs eksterne kommunikation.  

Ledeforskel 

Ledeforskellen er den forskel, der sættes som ramme for iagttagelse af iagttagelser 

(Andersen, 1999:115). Det er således denne forskel, der styrer anden ordens iagttagelsen i 

en systemteoretisk analyse. Ledeforskellen indikerer valget af det analytiske blik og 

bestemmer altså, hvordan og hvad der kan iagttages og samtidig, hvad der ikke kan 

iagttages (Andersen, 2014:43).  

 

I denne afhandling benytter jeg mig af ledeforskellen organisation / interaktion, som 

styrer anden ordens iagttagelsen i den systemteoretiske analyse. Jeg mener nemlig at 
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kunne iagttage, at deres traditionelle kommunikation forholder sig til en organisatorisk 

logik, imens kommunikationen på de sociale medier forholder sig til en mere 

interaktionel logik. Jeg ønsker at vise, hvordan SKAT håndterer mening forskelligt alt 

efter, om der er tale om SKATs traditionelle eksterne kommunikation eller deres 

kommunikation på de sociale medier. Med denne ledeforskel bliver det samtidigt muligt 

at undersøge, hvad der bliver muligt at aktualisere på de sociale medier, når 

kommunikationen iagttages med interaktion som systemreference. Valget af en 

ledeforskel er et analysestrategisk valg, som med andre ord er kontingent. Det betyder, at 

valget kunne have været anderledes, da muligheden for valg af andre ledeforskelle altid er 

åben. Dog mener jeg at kunne fremanalysere, at distinktionen organisation/interaktion 

har konstitutive konsekvenser for SKAT, hvorfor netop denne er valgt i afhandlingen.    

Iagttagelsespunkt 

I denne afhandling har jeg valgt at iagttage SKATs eksterne kommunikation på anden 

orden. Dette skyldes, at jeg som iagttager, iagttager SKATs traditionelle eksterne 

kommunikation og deres kommunikation på de sociale medier. Den traditionelle 

kommunikation iagttages med organisation som systemreference, imens 

kommunikationen på de sociale medier iagttages med interaktion som systemreference.   

Da jeg i denne afhandling iagttager gennem forskellen organisation / interaktion, har jeg 

som iagttager selv valgt, hvad der er på den markerede side (system) og umarkerede 

(omverden) side af forskellen. Jeg er dog opmærksom på, at der med dette 

iagttagelsespunkt kan opstå nogle implikationer. Selvom det gennem en anden ordens 

iagttagelse bliver muligt at få øje på SKATs blinde plet, har afhandlingen selv et blind 

punkt, da der i systemteorien ikke findes en ”privilegeret” iagttagelsesposition, da alle 

anden ordens iagttagelser samtidigt er iagttagelser af første orden (Andersen, 1999:111). 

Med min semantiske analysestrategi får jeg øje på, hvordan meningsskabelse aktualiseres i 

deres eksterne kommunikation og hvordan mening kondenseres ind i semantiske former. 

Jeg bliver dermed blind for at iagttage andre aspekter end semantik og meningsskabelse, 

da mine iagttagelser er funderet i disse. Ved at iagttage med semantikkens ledeforskel 

optræder begreber som semantikker, hvor eksempelvis formanalysen, som er en anden 

systemteoretisk analysestrategi, ville iagttage begreberne som forskelle, eksempelvis 

politik over for ikke-politik. På denne måde bliver definitionerne konstrueret med valget 

af den iagttagelsesledende distinktion.   
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Empiri 

Afhandlingens empiri tager udgangspunkt i SKATs eksterne kommunikation. Der er 

indhentet empiri fra deres traditionelle kommunikation og deres kommunikation på de 

forskellige sociale medier. Ved direkte at iagttage den traditionelle og online 

kommunikation skabes afhandlingens primære empiri, da jeg med systemteorien har 

fokus på, hvordan mening aktualiseres i selve kommunikationen. Derfor er det relevant 

at se på den kommunikation, der dukker op på de sociale medier og sammenholde den 

med den traditionelle eksterne kommunikation. Derudover er der benyttet interviews fra 

SKATs ledelse og kommunikationsafdeling, der er med til at skabe kendskab omkring 

SKATs kommunikationsstrategi og deres ønske om at bevæge sig ud på de sociale 

medier. Disse interviews er dog ikke lavet på egen hånd, men ud fra nøje udvalgte 

sekundære kilder. Samtidig er der benyttet artikler og udtalelser fra den relevante 

forskning på området til at skabe grobund for mine iagttagelser og påstande. Som 

supplement til Luhmanns systemteori har jeg blandt andet benyttet mig af nyere 

systemteoretisk forskning af Anders La Cour, Niels Åkerstrøm Andersen og Niels 

Thygesen. Det skyldes, at de har diskuteret Luhmanns systemteori i en mere 

organisatorisk og samfundsaktuel kontekst, der har kunnet biddrage til afhandlingens 

analyse. Derudover har jeg blandt andet benyttet mig af sprogkonsulent Line Pedersen, 

ekspert i digital politisk kommunikation Benjamin Rud Elberth og ekspert i sociale 

medier Thomas Bigum til at understøtte min kritik af SKAT på de sociale medier.  Jeg 

har også benyttet mig af udtalelser fra professor Gert Tinggaard Svendsen, som forsker i 

social tillid til institutioner, til at reflektere omkring SKATs troværdighed.    

 

Med epistemologiens tomme ontologi er empirien ikke valgt på forhånd. Derfor har 

valget af empiri konsekvenser for, hvilke iagttagelser jeg opnår og hvordan analysen tager 

form. Da der findes mange relevante kilder om kommunikation på de sociale medier, har 

jeg for så vidt muligt forsøgt at koncentrere mig om dem, jeg mener bedst kan besvare 

min problemformulering. Grundet det tidslige aspekt har empirien sine naturlige 

begrænsninger. Afhandlingen ville have draget fordel af en yderligere og længerevarende 

empiriindsamling, der kunne have skabt et mere funderet empirigrundlag. Dog mener 

jeg, at jeg med min empiri har opbygget et solidt fundament for en dybdegående analyse.   
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3: Teori  
 

I det følgende vil der blive gennemgået de systemteoretiske begreber fra den tyske 

sociolog Niklas Luhmann, som jeg anvender i denne afhandling. Da Luhmanns 

systemteori består af en omfattende og kompleks teoretisk værktøjskasse, der kan bruges 

på mange vidt forskellige måder, vil de væsentligste begreber, derfor blive præsenteret på 

den måde, jeg har valgt at benytte dem på.  

Jeg supplerer derudover systemteorien med nyere forskning på området i form af 

videnskabelige artikler og teorier med formål om, at der opnås et bredere og mere 

nuanceret fundament for analysen.   

Niklas Luhmann  

Niklas Luhmann er primært kendt for sin omfattende systemteori, der iagttager 

samfundet som bestående udelukkende af autopoietiske kommunikationssystemer. Det 

betyder, at de skaber og reproducerer sig selv alene gennem kommunikation, og at de er 

lukkede omkring sig selv (Andersen, 1999:127).  

Kommunikationsbegrebet 

Luhmanns forståelse af kommunikation er derfor ikke en overførsel af information fra 

én bevidsthed til én anden, men kommer til udtryk fra selvstændige, autopoietiske 

kommunikationssystemer, der kommunikerer med sig selv for sig selv (Andersen, 

1999:126). Her knytter kommunikationen an til tidligere kommunikation, hvilket betyder, 

at den med andre ord er selvreferent (Luhmann, 1984:49). Kommunikation iagttages 

systemteoretisk som en tredelt selektionsproces, hvor følgende tre elementer skal være 

opfyldt, før der er tale om kommunikation. Først og fremmest skal en kommunikation 

indeholde en selektion af information, dvs. hvad skal der kommunikeres. Dernæst skal en 

kommunikation indeholde en selektion af meddelelsesform, dvs. hvordan skal 

informationen kommunikeres og endelig skal den indeholde en selektion af forståelse, 

dvs. hvad skal der forstås ved det meddelte (Andersen, 1999:126). Kommunikationen 

skabes samtidig bagud af rekursive operationer. Det betyder, at kommunikationen 

samtidig er afhængig af, at fremtidig kommunikation knytter an til den forudgående 

kommunikation (Andersen, 1999:127). 
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Systemteori  

Luhmanns systemteori er antiessentialistisk. Det betyder, at verden ikke rummer en 

essens, der skal iagttages på en bestemt måde, men at alt bliver til i kommunikationen. 

Det er dermed vores blik, der tvinger en genstand til at fremtræde på en særlig måde 

(Andersen, 1999:19). Luhmann skelner mellem organiske, sociale og psykiske systemer. 

Hvor organiske systemer skaber sig selv gennem liv, skaber sociale og psykiske systemer 

sig selv gennem mening (ibid:120). Psykiske systemer er autopoietiske systemer, der 

former mening i en lukket bevidsthedssammenhæng ved at tanker knytter sig til tanker 

(Andersen, 1999:125). Et psykisk system kan aldrig række ud over sig selv og hører til de 

sociale systemers omverden. ”Sociale systemer er autopoietiske kommunikationssystemer, der 

former mening i en lukket kommunikationssammenhæng ved at knytte kommunikationer til 

kommunikationer” (Andersen, 1999:125). De sociale systemer som alle arbejder ud fra 

mediet mening, inddeles i interaktionssystemer, organisationssystemer og 

samfundssystemer, som illustreret nedenfor: (Luhmann, 1984:37)  

 

 

 

 

 

 

 
Interaktionssystemer 

Luhmann stiller klare kriterier op for, hvornår kommunikation kan betegnes som 

interaktion. ”Interaktion emergerer, når en kommunikation identificerer sig selv som et system med en 

omverden ved hjælp af en skelnen mellem, hvem der er nærværende og hvem der er fraværende i 

kommunikationen” (La Cour, 2003:234). Det er de nærværende individer, der alene 

strukturerer kommunikationen i kraft af deres gensidige forventninger (Luhmann, 

1984:474). Her er det ikke på forhånd defineret, hvad der skal kommunikeres om, der 

ligger altså ingen beslutningspræmisser til grund for kommunikationen. 

Interaktionssystemer kommer i stand ved, at det er de tilstedeværende, der handler. 

Kommunikationen fastlægger, hvad der kan ske og kommunikeres om, og hvad der ikke 

kan ske og kommunikeres om (La Cour, 2003:234).  
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”Interaktion er grundlæggende orienteret mod kontingens, det vil sige situationens muligheder for videre 

selektioner, hvad giver det nu mening henholdsvis ikke-mening at forvente af kommunikationen” (La 

Cour, 2003:234). Interaktioners grænse er alt det, der ikke er nærværende og benytter sig 

af formen nærvær/fravær.  

Organisationssystemer 

I modsætning til interaktionssystemer er organisationer orienteret mod kompleksitet og 

reduceringen heraf ved hjælp af beslutninger om medlemskab, roller og programmer (La 

Cour, 2003:235). Organisationer som sociale systemer er kendetegnet ved, at de 

kommunikerer gennem beslutninger (La Cour, 2003:235). Sociale systemer kan betegnes 

som organiserede, når beslutningsprocesser afgør betingelserne for medlemsskabet.  

”Når man træder ind i en organisation, bliver man gjort til adressat for kommunikation, og 

organisationens beslutninger om medlemskab, roller og programmer binder særlige forventninger til denne 

deltagelse” (La Cour, 2003:235). Når der ligger beslutningspræmisser til grund for 

kommunikationen, altså når det på forvejen er besluttet, hvilke roller, regler, procedurer 

etc. der gør sig gældende for kommunikationen, er der tale om et organisationssystem. 

Her er det på forhånd defineret, hvad der skal ske og hvad der skal kommunikeres om.  

En organisation er samtidig kommunikation om beslutninger, der er afhængige af, at 

fremtidige beslutninger knytter an til den forudgående beslutning, da der ellers ikke er 

tale om en beslutning. Organisationer konstruerer sig selv gennem produktion af 

beslutninger og besluttede beslutningspræmisser, der afgør, hvem der er medlem og 

hvem der ikke er medlem (Kneer, 1997:47). I systemteorien er medlemskab 

organisationens måde at trække en grænse til omverdenen på, da medlemskab giver 

tilladelse til at deltage i organisationens kommunikation (ibid:328). 

Samfundssystemer 

”Samfundssystemer er det mest omfattende socialsystem og indeholder alle interaktions- og sociale systemer 

samtidig med, at det selv er et særligt system” (Lauridsen, 2012). Samfundssystemerne er inddelt 

i et utal af funktionssystemer, der hver iagttager al kommunikation igennem en særlig 

forskel. Eksempelvis er det økonomiske funktionssystem, der kløver verden i den binære 

forskel at betale / ikke betale med mediet penge, som er enheden af forskellen.  

De sociale systemer kobler sig på de enkelte funktionssystemers begrebskode og 

muliggør dermed kommunikationen, da de ikke har egne medier og koder. En bank 

kobler sig eksempelvis typisk på en økonomisk logik med mediet penge. Men i dag ser 
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man også banker, der kommunikerer i en pædagogisk logik eller som forholder sig til en 

helt uvant kommunikationsstruktur. Det moderne samfund er nemlig kendetegnet ved, at 

organisationssystemer kobler sig på et væld af forskellige funktionssystemer netop fordi, 

at valget af systemreference er kontingent.   

Anden ordens iagttagelse 

I dette afsnit vil Luhmanns iagttagelsesbegreb blive defineret. Luhmann definerer en 

iagttagelse, som værende at markere noget inden for rammen af en forskel (Andersen, 

1999:109). Hans forskelstænkning er inspireret af G. Spencer-Brown, H. Von Foerster og 

Gotthard Günther (ibid:109). Forskellen afgør, hvordan der kan tilskrives mening til det 

der iagttages. Hvis kultur eksempelvis markeres, vil kultur kun mærkes i forhold til det, 

der står på den anden side af forskellen, nemlig ikke-kultur. Der gives altså kun mening 

til kultur, fordi det netop ikke er det andet. Samtidig kan der kun markeres én side af 

forskellen af gangen. Når noget iagttages, skabes samtidigt iagttagelsens blinde plet. Den 

blinde plet er enheden i den forskel, der danner rammen for iagttagelsen. Enheden i 

forskellen kaldes i systemteorien for form (Andersen, 1999:111). Luhmann bruger også 

begrebet iagttagelse af anden orden, der er en iagttagelse, som retter sig mod første 

ordens iagttagelsen og dens blinde plet. En anden ordens iagttagelse bliver derved til en 

iagttagelse af den første iagttagelse og dens blinde plet (ibid: 111). 

Meningsbegrebet 

Et andet væsentligt begreb jeg benytter fra Luhmanns systemteori, er meningsbegrebet.  

 

”The best way to approach the meaning of meaning might well be the phenomenologial method. This is by 

no means equivalent to taking a subjective or even psychological stance. On the contrary, phenomenology 

means: taking the world as it appears without asking ontological or metaphysical questions” 

(Andersen, 1999: 121). 

 

Mening hos Luhmann består af forskellen aktualitet/potentialitet (Andersen, 1999:121). 

Det skyldes, at mening altid vil forfalde, så snart den ytres eller tilkendegives. På denne 

måde er mening altid bundet til det aktuelle og altså over for det potentielle. ”I et bestemt 

øjeblik står noget i centrum for tanken eller kommunikationen i forhold til en horisont af mulige 

aktualiseringer, dvs. potentialitet” (Andersen, 1999:121). Mening er altså det aktuelle, som er 

omgivet af adskillige potentielle former for ny meningsdannelse (Andersen, 1999:122).  
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Derfor kan mening ifølge systemteorien aldrig fastholdes, men er konstant ustabil. På 

samme måde som en beslutning i et organisationssystem, må mening altid reproduceres 

rekursivt (Andersen, 1999:123).  

 

 

Semantikbegrebet 

I dette afsnit vil Luhmanns semantikbegreb herunder blive defineret, da jeg tilgår 

afhandlingen med den semantiske analysestrategi.   

 

”Semantik er kondenserede og gentagelige former for mening, der står til rådighed for kommunikationen” 

(Andersen, 1999:142). Her arbejdes med ledeforskellen kondenseret mening over for mening.  

”Den kondenserede mening handler om, hvordan mangfoldighed af mening fanges i en enkelt form og 

gennem denne form giver mulighed for en ubestemt kommunikation” (Andersen, 1999:143). Ud fra 

den kondenserede mening kan der dannes nye meningstilskrivelser til en eksisterende 

kommunikationsstruktur. Luhmanns opdeling af samfundet i autopoietiske 

kommunikationssystemer har også betydning for, hvilken semantik der gør sig gældende. 

Eksempelvis vil man i en økonomisk systemreference benytte sig af en semantik, der 

koncentrerer sig omkring økonomi og ledeforskellen at betale/ikke betale. Semantik kan 

samtidig ikke eksistere uden, at et system benytter sig af den, da semantikken ikke kan 

eksistere uafhængigt (Andersen, 1999:143). Semantikken er med til at skabe mening 

inden for ting og begreber, Luhmann skelner mellem disse to måder at sætte forskelle på. 

Ting iagttages i en forskel, hvor vi ved noget er noget, fordi vi ved, hvad noget ikke er. 

Eksempelvis ved vi, hvad en cykel er, fordi vi ved, hvad en cykel ikke er. Ved begreber 

sættes der restriktioner for ydresiden, eksempelvis dreng/pige. Drengen kan kun være, 

hvad pigen ikke er, fordi hun ikke er en dreng. Der findes altså ingen begreber uden 

modbegreber, og dermed også kun begreber der er flertydige (ibid:143). 
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Luhmann skelner derudover mellem tre forskellige meningsdimensioner, når der tales om 

kondenseret mening: (Luhmann, 1984:115) 

- Dimensionen af sagsforhold 

- Den sociale dimension  

- Tidsdimensionen  

 

Her kan mening differentieres på tre forskellige måder i systemteorien. Der findes nemlig 

ikke semantikker, der ikke opbygger saglige, sociale og tidslige former.   

”Dimensionen af sagsforhold handler om valget af temaer og genstande, der er struktureret omkring 

forskellen dette/noget andet jævnfør meningsformen ting”. (Andersen, 1999:144). Det handler om, 

hvad der semantisk er muligt at kommunikere om, hvilke temaer der bliver interessante 

for kommunikationen at interessere sig for.   

”Den sociale dimension er funderet i ikke-identiteten mellem kommunikationsdeltagerne og konstituerer 

mulighedshorisonten i en spænding mellem ”alter” og ”ego”” (Andersen, 1999:144). Her iagttages 

hvordan ”os” og ”dem” bliver meningstilskrevet i kommunikationen, og hvordan 

relationen sættes indbyrdes, de kan nemlig ikke eksistere uden hinanden. Derfor vil det 

altid være i spændingen af disse, at semantikken dannes (Andersen, 1999:144). Her 

bruges meningsformen socialitet. Den sidste dimension, tidsdimensionen, omhandler 

spændingen mellem fortid og fremtid.  

”Tidssemantikken handler om hvordan vi betragter og begrebsliggør fortid og fremtid”. Tiden 

betragtes altså i systemteorien som noget, der konstrueres i kommunikationen, hvor 

fremtiden iagttages som en horisont af muligheder og fortiden som fyldt med erfaringer. 

Nutiden opstår i spændingen mellem disse to og er meningsformen i den tidslige 

dimension (Andersen, 1999:144).  

 

Ledeforskellen for de tre meningsdimensioner ses herunder: 
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Paradoksbegrebet  

I dette afsnit vil jeg præsentere Luhmanns tanker omkring paradokser.  

Karakteristisk for paradokser er, at de sætter os i en situation, hvor der hersker 

uafgørbarhed. Da iagttagelser i systemteorien kan skelne, men ikke samtidigt kan iagttage 

sin egen skelnen, er alle iagttagelser derfor paradoksalt funderet (Kneer, 1997:110). 

Derfor er paradokset et grundlæggende problem for iagttagelser i systemteorien, da 

enhver iagttagelse der forsøger at medinddrage sig selv, altid vil forvilde sig ind i et 

paradoks. Da iagttageren, grundet paradokset, kommer til at oscillere mellem en værdi og 

dens modværdi, sker der et tab af tilslutningsevne for yderligere operationer (Kneer, 

1997:110). Da kommunikation i systemteorien altid vil være afhængig af, at fremtidig 

kommunikation knytter an til kommunikationen, skal kommunikation derfor omgå eller 

skjule uafgørbarheden ved hjælp af afparadoksering. En måde, hvorpå iagttageren kan 

komme paradokset til livs, kan være, at forskyde paradokset til et mindre forstyrrende 

sted i kommunikationen (Kneer, 1997:111).   Men da enhver form for afparadoksering 

beror på yderligere kontingente beslutninger, er det svært at definere præcist, hvordan 

afparadoksering finder sted. Som iagttager på anden orden bliver det muligt at iagttage, 

hvorledes iagttageren på første orden forholder sig, hvordan han gør sit paradoks 

usynligt, hvordan han ændrer ubestembar til bestembar kompleksitet, altså hvordan der 

afparadokseres (Kneer, 1997:111). Samtidig kan iagttageren af anden orden måske 

opdage andre funktionelt ækvivalente løsninger, som iagttageren på første orden ikke kan 

forholde sig til (Ibid:111). 

 

Centralt i Luhmanns systemteori taler man også om begrebet re-entry, også kaldet anden 

ordens begreber (Andersen, 1999:113). Luhmann arbejder helt generelt med tre 

forskellige måder at sætte en forskel. Som nævnt i afsnittet omkring semantikbegrebet, 

skelnes der mellem ting og begreber. Den sidste måde kaldet re-entry forstås som måden, 

hvorpå begreber kan begrebsliggøre sig selv. Der er tale om et re-entry, når 

begrebsdistinktionen kombineres og den bliver ført ind på inder- eller ydre siden af 

begrebet (Andersen, 1999:112).  

 

Betingelserne for den ene forskel ændres, når det bliver genindført på den anden side. 

For at vise dette tager jeg udgangspunkt i et eksempel med forskellen arbejde/leg, hvor 

arbejde står på den markerede side af forskellen og leg den umarkerede (Andersen, 

2014:58). Her bliver leg ført ind på den markerede side, arbejde. Her genoptræder leg i en 
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ny form, da leg her ikke er det samme som på den umarkerede side. På den markerede 

side kommer leg til udtryk som en sjovere form for arbejde for eksempel i form af spil 

eller konkurrencer på arbejdspladsen (Andersen, 2015:18). Da iagttagelsesoperationen 

her forsøger at medinddrage sin egen skelnen, beror den dermed på et paradoks. 

4: SKAT og deres kommunikationsstrategi  
 
Herunder vil jeg kort redegøre for SKAT som organisation og deres eksterne 

kommunikation, som jeg i denne afhandling tager udgangspunkt i.  

SKAT er en landsdækkende offentlig styrelse med ca. 6.300 ansatte og et årligt 

driftsbudget på ca. 5 mia. kr. (SKAT 2, 2016). SKAT har ansvaret for opkrævningen af 

told, skatter og afgifter i Danmark og varetager også opgaven med at inddrive gæld til det 

offentlige. I 2015 forventer SKAT i alt at opkræve omkring 950 mia. kr. (SKAT 2, 2016). 

 

Den traditionelle eksterne kommunikation: 

- E-mail/post 

- Hjemmeside (Tastselv, årsopgørelse, forskudsopgørelse etc.)  

- Nyhedsbreve til kunder 

- Pressemeddelelser  

 

Den eksterne kommunikation på de sociale medier:  

- SKATs profil på Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin og Pinterest  

 

Den traditionelle eksterne kommunikation vil fremadrettet gå under betegnelsen 

”Traditionel kommunikation” og den eksterne kommunikation på de sociale medier vil gå 

under betegnelsen ”Sociale medier”.  

 

I følgende afsnit vil jeg redegøre for SKATs strategi for deres brug af de sociale medier. 

Derefter vil jeg kort beskrive de sociale medier Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin 

og Pinterest.  

 

 

 

 



	   21	  

SKAT på de sociale medier 

”Jeg anser det som min absolutte hovedopgave at fortælle, hvad der sker i vores organisation og bidrage til 

perceptionen af SKAT.”  

Jesper Rønnow Simonsen, Direktør SKAT (Teglkamp, 2014) 

 

SKAT er en af de førende offentlige myndigheder på de sociale medier og er både aktiv 

på Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest og Linkedin. SKATs direktør bruger de 

sociale medier til at løse sin hovedopgave, nemlig at fortælle om SKAT og bidrage til 

perceptionen af organisationen. Herunder ses et uddrag fra et interview med Jakob 

Østerbye, chef for Presse og Kommunikation ved SKAT. Uddraget fortæller om SKATs 

strategi og formål med at være til stede på de sociale medier:   

 

”Helt overordnet, så vil vi gerne bringe SKAT tættere på borgere og virksomheder. Derfor har vi flyttet 

en del af SKAT ud på de sociale medier. Her kan vi vejlede og rådgive borgere og virksomheder om 

SKAT om forskellige frister og skattetekniske spørgsmål.  

Mange gange kan det være svært at få afsat sine historier i de mere traditionelle medier. Her kommer vi i 

mere direkte kontakt med folk, der er klar til at modtage vores budskaber og kan aktivt træde ind i 

dialog, omkring de emner vi gerne vil debattere. Vi vil gerne vise at der er mennesker bag den ellers så 

lukkede danske skattemyndighed”.    

- Jakob Østerbye, Chef for Presse og Kommunikation, Skat (Sees Media, 2014). 

 
SKAT mener, at de sociale medier kan tilbyde dem noget, som de traditionelle medier 

ikke kan. De ser muligheder ved at være til stede på de sociale medier og mener, at de 

kan opnå en mere direkte kontakt med folk og dermed være tættere på borgere og 

virksomheder. Samtidig mener de også, at de sociale medier gør det nemmere at vise, at 

SKAT består af mennesker og skaber et mere personligt billede af SKAT udadtil. SKAT 

skrev i forbindelse med deres lancering af deres profil på Facebook, at de ønsker at blive 

klogere på, hvordan de skattepligtige borgere oplever organisation SKAT og deres måde 

at kommunikere på (Bilag 1). De håber altså på, at mediet kan give adgang til en 

konstruktiv dialog, der kan forbedre skattebetalingen i Danmark og kommunikationen 

omkring den. SKATs direktør Jesper Rønnow Simonsen er også aktiv på Twitter, 

Linkedin og Instagram. Her starter han samtaler og deltager i diskussioner omkring 

SKAT, ledelse, organisation etc. med et ønske om at gøre SKAT til en mere åben, 

involverende og samarbejdende virksomhed (Lederne, 2015). Direktøren sammenligner 
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sine følgere på sociale medier med et gigantisk advisory board, som han føler sig 

forpligtet til at lytte til (Larsen, 2015).  

 

”Min opgave er selvfølgelig at udvikle SKAT som organisation, og hvis det skal give mening, er jeg nødt 

til at vide, hvad andre mener om os og forventer af os. Alle er kunder her, uanset om de vil det eller ej, og 

de kan ikke gå andre steder hen og vælge en anden leverandør af vores ydelser. Det forpligter os i særlig 

grad til at lytte til vores omverden og tage de input, der kommer, alvorligt. Vi vil og skal være en 

kundeorienteret organisation, og derfor er vi nødt til at have et stort, åbent vindue mod omverdenen. Det 

er de sociale medier blandt andet. Her skal vi både kigge ud og lade folk kigge ind, og vi skal tage imod 

de input, der kommer, og bruge dem konstruktivt” (Larsen, 2015). 

SKAT har altså overordnet en strategi og en forventning til, hvad de sociale medier kan 

tilbyde SKAT. De håber på, at de sociale medier kan give dem en mere kundeorienteret 

virksomhed, der er åben over for konstruktiv kritik. Direktøren ser også de sociale 

medier som en mulighed for at kommunikere mere direkte med omverdenen uden det 

filter, journalister ofte lægger på kommunikationen gennem massemedierne (Larsen, 

2015). Vigtigst af alt, ønsker SKAT at blive en mere involverende organisation, der 

forpligter sig til at lytte og være i tættere dialog med sin omverden. SKAT mener nemlig 

de sociale medier kan tilbyde dem en interaktion, der ellers ikke er mulig gennem de 

eksisterende kommunikationskanaler. Her er altså tale om en kommunikationsstrategi, 

der handler om, at SKAT ikke kun vil benytte sig af organiseret envejskommunikation. 

De vil med andre ord udnytte interaktionens potentialer for meningsskabelse.  

I det følgende afsnit vil de fem sociale medier, SKAT benytter sig af, blive beskrevet kort 

med en gennemgang af, hvad SKAT bruger de enkelte medier til: 

Facebook  

Facebook er et onlinebaseret socialt netværk, der med sine omkring halvanden milliard 

aktive brugere er et af verdens største. Hver dag kommer der omkring 250.000 nye 

brugere til og over 2,5 milliarder fotos bliver uploadet om måneden (Berlingske, 2015). 

Siden bruges til at dele billeder og sende beskeder til sit netværk og generelt til at holde 

sig opdateret. I takt med den stigende brug af Facebook, finder virksomheder også vejen 

til hjemmesiden for at komme tættere på deres kunder og opnå en mere målrettet 

markedsføring (Høyrup, 2011). Ved at ”synes godt om” en virksomhedsprofil på Facebook, 

vil man som person kunne følge med i deres opdateringer og deltage i konkurrencer, 
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undersøgelser etc. SKAT kom på Facebook i december 2013 med 18.783 personer, der 

”synes godt om” deres profil (SKAT, 2016). SKAT ønsker at invitere til dialog med borgere 

og virksomheder gennem Facebook og dermed skabe en tættere relation. De vil gerne 

være klogere på, hvordan de skattepligtige borgere og virksomheder oplever 

organisationen SKAT og deres måde, de kommunikerer på. De vil samtidig gerne 

invitere til dialog om, hvordan deres kommunikation kan blive bedre til at dele tips, tricks 

og praktisk info ud omkring SKAT (Bilag 1). 

Twitter  

Twitter er et socialt netværk, der giver brugerne mulighed for at sende egne og læse andre 

brugeres opdateringer, også kendt som tweets (Taulø-Jacobsen, 2013). I modsætning til 

Facebook må beskederne her maksimalt være op til 140 tegn lange. Siden genererer 

omkring 500 millioner tweets dagligt og ofte bliver en række nyheder rapporteret 

hurtigere af Twitter-brugere end af gængse nyhedsmedier på nettet. SKAT blev tilmeldt 

Twitter i april 2010 under navnet ”Skattefar”, har i dag ca. 15.800 såkaldte følgere og har 

udsendt over 10.800 tweets pr 1/1 2016 (SKAT, 2015). Når man selv aktivt har bedt om 

at følge SKATs opdateringer, er man en såkaldt ”følger”. Ligesom Facebook, er målet med 

brugen af Twitter en dialog med de skattepligtige borgere og virksomheder, altså en mere 

direkte kontakt (Bilag 2).  

Instagram 

Instagram er et onlinebaseret fotodelings- og social netværkstjeneste, der gør det muligt 

for brugerne at tage et billede og dele det blandt sit netværk (Kielstrup, 2012). I 

modsætning til Facebook og Twitter, handler Instagram udelukkende om deling af 

billeder og foregår udelukkende på brugernes mobiltelefoner.  SKAT har pr. 1/1 2016 

1060 følgere via Instagram på deres profil ”Skattemor”. Her deler de billeder af deres 

trivielle dagligdag og bruger Instagram til at vise, hvordan SKAT arbejder (Bilag 3). 

Linkedin  

Linkedin er et erhvervsorienteret socialt netværkssite, der blev grundlagt i 2002.  

Der findes omkring 300 mio. registrerede brugere (2014) og omkring 15% af danskerne 

benytter Linkedin (Den Store Danske, 2015). Formålet er at etablere professionelle 

kontakter og forretningsforbindelser, ligesom man kan dele sit CV med potentielle 

arbejdsgivere (Den Store Danske, 2015). SKAT bruger Linkedin til at præsentere SKAT 
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som en attraktiv arbejdsplads med gode karrieremuligheder. Her præsenteres ledige 

jobopslag og forskellige medarbejderfortællinger fra SKAT (Bilag 4).  

Pinterest  

Pinterest er et grafisk orienteret socialt medie med fokus på deling af billeder. Det 

minder lidt om Instagram, da brugere her kan følge personer eller profiler, de finder 

interessante (Digital Works, 2012). SKAT benytter Pinterest med profilen ”Told og 

Skattemuseet”, hvor de kalder deres profil for et online museum. Her finder brugerne en 

samling af told- og skatterelaterede genstande og billeder (Bilag 5).  

5: Analysedel 1: Fra traditionel kommunikation til de sociale medier 

Indledningsvis vil analysen teoretisk tage udgangspunkt i Luhmanns tre semantiske 

meningsdimensioner og undersøge, hvordan SKATs kommunikation på de sociale 

medier skaber nye kommunikationsmuligheder for SKAT og samtidig konstruerer en ny 

måde at forstå SKAT og deres omverden på. Jeg vil med analysen undersøge, hvordan 

den eksisterende forventningsstruktur til SKAT bliver udfordret af den sideløbende 

kommunikation på de sociale medier, der har konstitutive konsekvenser for indholdet i 

kommunikationen.  

De tre meningsdimensioner  

Som nævnt er det, at iagttage, at håndtere en forskel med henblik på at betegne den ene 

og ikke den anden side af forskellen. Nogle former dominerer mere end andre. Særligt 

dem der over tid har udviklet en stabilitet, der gør, at deres blik er forventeligt. Man ved 

eksempelvis godt, når man får brev fra SKAT, hvilken logik der er udslagsgivende og 

som har konstitutive konsekvenser for det, der kommunikeres om. Det jeg finder 

spændende er at se nærmere på, hvad der sker, når der skiftes fra én iagttagelse til én 

anden.   

Brugen af de sociale medier som ekstern kommunikationskanal åbner op for en ny 

relations dannelse, nye muligheder for meningsskabelse og et helt nyt verdensbillede. 

Der vil i det følgende blive analyseret, hvilke konstitutive konsekvenser markeringen af 

henholdsvis traditionel ekstern kommunikation og markeringen af sociale medier har for 

den tidslige, den saglige og den sociale dimension. De to former for ekstern 

kommunikation løber nemlig sideordnet med hinanden, men er samtidig komplet 
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forskellige. Analysen har til formål at undersøge, hvorledes kommunikationen i en og 

samme bevægelse producerer og fikserer det, den iagttager.  

Den saglige dimension  

Ved dimensionen af sagsforhold består ledeforskellen af dette/noget andet, hvor temaer og 

genstande bliver struktureret efter denne forskel netop fordi, det kun kan være det ene, 

ved ikke at være det andet (Andersen, 1999:144).  

 

Jeg vil i følgende afsnit undersøge, hvilke temaer, begreber og problematikker, der bliver 

gjort til genstande for kommunikationen. Jeg vil se på, hvordan kommunikation 

struktureres inden for denne meningsdimension og hvilke konstitutive konsekvenser, det 

har for organisationen. Først vil jeg analysere deres traditionelle eksterne kommunikation 

og derefter deres kommunikation på de sociale medier.    

Traditionel 

SKATs traditionelle kommunikation indebærer som nævnt e-mail, post, nyhedsbreve, 

pressemeddelelser, undersøgelser og kommunikationen på deres hjemmeside 

www.skat.dk. Det er den kommunikation, vi møder, når vi taster vores årsopgørelse på 

deres hjemmeside og modtager breve/e-mails fra SKAT om, at det nu er tid til at rette i 

vores forskudsopgørelse. Hermed markeres traditionel i ledeforskellen traditionel / 

sociale medier jævnfør meningsformen ”ting”.  

 
Jeg mener at kunne iagttage, at de traditionelle kommunikationskanaler taler i samme 

sprog og koncentrerer sig om samme problematikker, temaer og strukturer. Ved at 

iagttage disse kommunikationskanaler, synes et bestemt tema at være afgørende for, 

hvordan verden træder frem. Alt handler om økonomi ud fra et retsligt perspektiv. Som 

udgangspunkt taler vi kun med SKAT omkring konkret sagsbehandling og intet andet 

gennem de traditionelle kommunikationskanaler. På SKATs Tast Selv hjemmeside kan 

man vælge at se årsopgørelsen, rette forskudsopgørelsen, betale restskat og ændre i sine 

skatteoplysninger (Bilag 6). Alle områder for hvad der vælges, er altså som forventeligt 

koncentreret omkring ens privatøkonomi/sagsbehandling. Der er altså ingen direkte 

dialog med SKAT, men tale om en decideret selvbetjening og envejskommunikation.  De 

klassiske breve omkring forskudsopgørelse og årsopgørelse er igen præget af økonomi og 

der er kun plads til begrænsede meddelelser (Bilag 6). Enten skal man betale det, man 

skylder, ellers skal man have penge tilbage fra SKAT. Løbende kan man så holde øje 
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med, om man får betalt det rette. Kommunikationen begrunder sig i den retslige 

lovgivning og er samtidig meget koncentreret og holder sig til at være informativ.  

 

Ved at iagttage uddrag fra en forskudsopgørelse samt en årsopgørelse, kan det iagttages, 

at de igen forholder sig informativt, men samtidig benytter sig af loven til at understøtte 

deres argumenter. ”Undladelse heraf kan medføre strafansvar” (SKAT 3, 2016 & Bilag 6). Det 

kan iagttages, at der kommunikeres i det juridiske funktionssystem med koden ret/uret.  

 
Enten følger man SKATs henvisninger begrundet af lovgivningen, ellers kan man klage 

via deres klagevejledning. ”Du kan klage senest 3 måneder efter, at du har modtaget den afgørelse, 

du vil klage over. Klagen skal være skriftlig og begrundet, og du skal vedlægge afgørelsen eller denne 

årsopgørelse og de dokumenter, som du ønsker at bruge i sagen” (SKAT 3, 2016 & Bilag 7). 

Som skattepligtig borger risikerer man altså at være på den forkerte side af ret/uret og 

skal derfor adlyde SKAT, der kan karakteriseres som et traditionelle bureaukrati, der 

sætter dagsordenen. Det er altså på forhånd defineret, hvad der skal kommunikeres om. 

Det kan dog iagttages, at der gennemgribende er tale om en juridisk funderet 

kommunikation, der argumenterer med koden ret/uret.  

 
Det betyder, at det der kan tales om med SKAT, bliver struktureret efter ovenstående 

forskel jævnfør meningsformen ”ting”. På den markerede side af forskellen 

meningstilskrives konkret personlig sagsbehandling, som er det eneste område, der 

tillader en kommunikation med SKAT jævnfør de traditionelle kommunikationskanaler. 

På den anden side er alle andre områder, der ikke har at gøre med økonomiske og retslige 

anliggender. SKAT forsøger altså benhårdt at definere, hvad der meningsfyldt kan tales 

om på de traditionelle kommunikationskanaler. SKAT sætter dermed præmisserne for, 
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hvilke områder der er til genstand for kommunikation og hvilke temaer, vi kan tale med 

SKAT omkring. I og med der ligger beslutningspræmisser til grund for 

kommunikationen, kan SKATs traditionelle kommunikation derfor iagttages som 

værende et organisationssystem, der støtter sig til beslutninger.  

 

Deres traditionelle kommunikation har over tid udviklet en stabilitet, der gør, at vores 

forventninger til deres kommunikation er forventeligt. SKAT har derfor kun blik for det 

økonomiske og juridiske aspekt, ligesom de udelukkende iagttager det som deres opgave 

at være skatteinddrager og intet andet. Sagen er sat i en juridisk kode som definerer, hvad 

der kan tales om.    

Sociale medier 

I det følgende afsnit vil jeg undersøge, hvordan de sociale medier adskiller sig på det 

semantiske niveau i forhold til kommunikationen på de traditionelle medier og hvilke 

konstitutive konsekvenser, det har for SKAT i den saglige dimension.  

Det kan iagttages, at helt nye temaer bliver interessante for SKAT. Samtidig bliver 

sproget langt mindre bureaukratisk og formelt og langt mere personligt og afslappet.  

Eksempelvis bliver kollektiv læring genstand for kommunikation. Det kan samtidig 

iagttages, at SKAT bruger meget tid på at lære og oplyse deres følgere på de sociale 

medier omkring skatterelaterede spørgsmål. Dog finder det sted i en meget uformel og 

humoristisk tone. SKAT skriver i et opslag på Twitter følgende:  

”Lurifax den frække kat drømmer om røget sild med flødeovertræk. Ny grænse for topsKAT i 2016: 

467.300 kr. #Julekalender #17 #Sørenbanjomus” (SKAT 2015 & Bilag 8).  

Her er der tale om en regelændring omkring topskat i 2016, som SKAT kommunikerer 

ud ved hjælp af humor og julestemning. Brugerne bliver derfor opmærksomme på denne 

regelændring. Der refereres i opslaget til Søren Banjomus og katten Lurifax, der 

drømmer om en ekstravagant feinschmecker tilværelse. Samtidig sættes den sidste del af 

ordet topsKAT med stort for at gøre referencen tydeligere.  

SKAT kommunikerer således i en ny tone, der står i modsætning til den formelle 

juridiske kommunikationsstruktur, vi ellers er vant til. Men samtidig åbner de sociale 

medier op for, at SKAT kan være mere behjælpelige, end de førhen har kunnet være i 

deres eksterne kommunikation:   
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”Kære @enke_fru – kun to måneder til jul. Går de i tanker om skat af gaven til Misse, er der hjælp 

her: bit.ly/1PN4nc5 #doitformom” (SKAT, 2015 & Bilag 9). 

I ovenstående statusopdatering på SKATs profil Skattefar på Twitter, bliver der igen 

humoristisk informeret omkring afgifter på gaver. SKAT forsøger her at belære 

borgerne. I modsætning til deres traditionelle eksterne kommunikation benytter SKAT 

sig her af ordet ”Kære”. Det er med til at producere en helt ny meningsdannelse omkring 

relationen, men også den måde der bliver talt sammen på. Noget som er populært på de 

sociale medier, er de såkaldte #tags, som man kan benytte sig af. Det gør det muligt for 

brugere af de sociale medier at finde opdateringer knyttet til specifikke emner. Her 

hopper SKAT med på vognen og laver sine egne sjove tags. I ovenstående citat skriver 

de #doitformom. SKAT informerer altså ved hjælp af humor omkring skatterelaterede 

spørgsmål og giver en ”sjov reminder” om, at folk skal huske at rette i deres årsopgørelse 

etc. Mest interessant er det dog, at det her bliver muligt for SKAT proaktivt at belære de 

skattepligtige borgere omkring skattetekniske spørgsmål. Her kommunikerer SKAT i en 

pædagogisk logik, hvor de forsøger at opdrage sin omverden. Det bliver altså muligt for 

SKAT at kommunikere om SKAT i andre skatfremmede logikker for eksempel 

pædagogik, omsorg etc. som SKAT pludselig er interesseret i.  

 

Det bliver muligt at aktualisere en ny kommunikation, som ikke i samme omfang er 

mulig gennem de traditionelle kanaler. Selvom SKAT tillader kommunikation omkring 

økonomi på de traditionelle kommunikationskanaler, er den koncentreret omkring 

konkret sagsbehandling, fremfor rådgivning og vejledning. De sociale medier giver 

dermed SKAT mulighed for at tale om andre temaer end sagsbehandling med deres 

følgere. Der kan samtidig iagttages, at SKAT begynder at interessere sig for deres 

omverden. Via de traditionelle medier skal de skattepligtige borgere og virksomheder selv 

holde øje med frister og lignende, da strafansvaret ellers vil forfølge dem. Loven er 

selvfølgelig stadig gældende, men det interessante er her, at SKAT begynder at have blik 

for de skattepligtige borgere og virksomheder. 

 

SKAT begynder også at interessere sig for emner, der førhen har været komplet 

irrelevante for SKAT som myndighed og skatteinddrager. Eksempelvis har SKAT kørt 

en kampagne ved navn ”SKAT smider tøjet” på de sociale medier til fordel for Dansk Røde 

Kors. Velgørenhed bliver et nyt tema, som er interessant for SKAT at tale om. 

Opdateringen er med til at fortælle brugerne om SKATs CSR politik og arbejdsmiljø. 
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Herunder ses en statusopdatering fra kampagnen d. 8 maj 2015:  

”SKAT smider tøjet… og har samlet over fem tons tøj ind til @danskrodekors #smidtøjet 

@smidtoejet” (SKAT, 2015 & Bilag 10). 

 

Tagget #smidtøjet bliver brugt med seksuelle undertoner til formål for at skabe øget 

opmærksomhed omkring tøjindsamling til Dansk Røde Kors. Det er interessant, da 

SKAT selv begynder at tale om velgørenhed, noget som ikke ville være relevant eller 

muligt på de traditionelle kommunikationskanaler.  

 

”Weeee… Skattefar nærmer sig 5.000 followers – og vi er glade for hver og en. Der er lidt ekstra til nr. 

5.000 – en goodiebag :) /Dorthe” (SKAT, 2015 & Bilag 11). 

 

I ovenstående statusopdatering fra d. 25. April 2013 på SKATs twitterprofil, kan det også 

iagttages, at SKAT på de sociale medier går meget op i, hvor mange såkaldte ”følgere” de 

har på deres profil ”Skattefar”. De har nu rundet 5000 følgere og en ”goodiebag” er på vej 

til følger nr. 5000. De benytter sig af ord som ”Weeee” og ”Emoticons1”, ord som teenagere 

ofte benytter sig af. Det kan selvfølgelig diskuteres om sprogbrugen er for at identificere 

sig med den yngre generation, men citatet er med til at vise, hvor radikalt anderledes 

sproget på de sociale medier fremstår i forhold til den forventelige semantik fra SKAT. 

Samtidig har de her valgt at skrive navnet på den enkelte afsender i opdateringen, noget 

som ikke ville finde sted på eksempelvis en forskudsopgørelse. Ved at bruge navne frem 

for at gå under SKAT som en fællesbetegnelse, bliver relationen mere personlig. Som et 

led i den strategi vælger SKAT også at bruge meget tid på at kommunikere om sig selv på 

de sociale medier. Meget af kommunikationen kan iagttages som værende koncentreret 

omkring at vise, at SKAT består af mennesker. Hvor det førhen var irrelevant for SKAT 

at tale om sig selv, uploader de utallige billeder af dem selv på de sociale medier. Billeder, 

der viser deres almene arbejdsopgaver eller billeder, hvor de pynter deres juletræ på 

kontoret. Som vist nedenfor i en opdatering fra d. 29 januar 2016, forsøger SKAT at 

fortælle om deres medarbejderes arbejdsdag:  

”Så har vi delt 640 flyers ud på under en halv time på Kbh H. Tak for kæmpe interesse. #skatdk 

#ForståSkatten” (SKAT, 2015 & Bilag 12) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Emoticon er et grafisk stiliseret tegn, der med nogle få sammensatte tegn kan fortolkes som 
ansigtsudtryk, som eksempelvis: :) (Andersen, 2012). 
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Sammen med opdateringen har de vedhæftet et billede af deres medarbejdere på 

Københavns Hovedbanegård, hvor alle smiler og giver ”tommelen op” til kameraet (Bilag 

12). De sociale medier illustrerer det daglige arbejde hos SKAT på en sjov og kærlig 

måde. Billedet af SKATs medarbejdere er med til at personliggøre SKAT som væsen. 

Der kommer individuelle ansigter og fysiske kroppe på SKAT, som viser at SKAT består 

af mennesker. Det er med til at sætte SKAT ned i øjenhøjde med de skattepligtige 

borgere, som nu har mulighed for at identificere sig med SKAT. SKAT viser sig således 

som medarbejdere i stedet for udelukkende at fremstå som en samlet organisation.  

Som set nedenfor bruger SKAT betegnelsen ”Skattemødrene” til at dække over de ansatte, 

igen med brug af ”Emoticons” og personlige hilsner:      

”Hej @KR1WA I aften er det skattemødrene, der er på :-) Hilsen Carina, Helle, Susanne og Dorthe” 

(SKAT, 2015 & Bilag 13).  

 

Det er ikke længere SKAT som afsender, men enkelte individer med navne som alle 

andre. De sociale medier muliggør en visuel personificering af SKAT og en personlig 

kommunikation, som der på ingen måde er plads til gennem de traditionelle 

kommunikationskanaler. Den 4. april 2013 uploadede SKAT et billede af én af deres 

medarbejdere i gang med at udskære en lagkage. Opslaget har intet med sagsbehandling 

eller oplysning at gøre, men er udelukkende et opslag der viser, hvor hyggeligt SKATs 

medarbejdere har det. Som en kommentar til billedet, skriver SKAT i talesprog: 

 ”Og så var der kage…uhm” efterfulgt af en ”Emoticon” der rækker tunge (SKAT, 2015 & 

Bilag 14). Her kan det iagttages, at SKAT gør kagebagning personlig på en kollektiv 

måde. Her er noget som SKAT og brugerne kan være fælles omkring, uden at det bliver 

for privat og overtræder ”spillereglerne” på de sociale medier, der forbyder konkret 

sagsbehandling og personlige oplysninger.    

 

I en efterfølgende opdatering fra SKATs Twitterprofil bliver der talt om gamle 

erindringer fra Toldvæsenet i 1933: 

 ”#JubilæumsTweet. Vi er lidt misundelige på det stilede, men afslappede look hos tolderen på kajen i 

1933 /Tora” (SKAT, 2015 & Bilag 15)    

Med opdateringen følger et billede af en medarbejder, som sidder på en kaj i 1933 i 

solskinsvejr. De mange opdateringer, som alle er med til at personliggøre SKAT, er 

samtidig også med til at vise, hvordan det er at arbejde hos SKAT og fortæller noget om 
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deres arbejdsmiljø. Derfor mener jeg at kunne iagttage, at kommunikationen på sociale 

medier primært koncentrerer sig om temaet arbejdsmiljø:  

 

 

På denne måde bliver arbejdsmiljø og læring interessante for SKAT at tale om på de 

sociale medier og bliver pludselig genstand for kommunikationen. Derfor markeres 

”Arbejdsmiljø” i distinktionen og ”Personlig sagsbehandling” sættes på den umarkerede side af 

forskellen. 

”Sagsbehandling gør vi ikke på Facebook og Twitter. Fang i stedet vores dygtige kolleger på telefon 

7222 1818” (SKAT, 2016). Som SKAT selv nævner, foregår al konkret sagsbehandling 

via den traditionelle telefonrådgivning og derfor er det uhørt og ukorrekt at tale om 

privatøkonomi på de sociale medier:  

”Hej Zahra, en grund kan være, at du har et lavere fradrag i år end sidste år. Der kan dog være flere 

grunde til det, som jeg ikke kan sige uden personlige oplysninger, som jeg ikke kan modtage her på 

Facebook. Hvis du kontakter mine kolleger på 72 22 28 28 i morgen, vil de kunne hjælpe dig. Vh. 

Anne” (SKAT, 2016 & Bilag 16). 

Der er altså plads til uformel rådgivning eller generelle spørgsmål, men det er en 

platform, der tillader alle mulige sagsområder, men ikke det traditionelle kerneemne som 

vi normalt forbinder SKAT med, nemlig konkret personlig sagsbehandling. Som vist 

ovenfor, må SKAT ikke modtage personlige oplysninger på de sociale medier og derfor 

er den skattemæssige personlige rådgivning forholdsvis begrænset (SKAT, 2016). 

Kommunikationen kan iagttages at være personlig på de sociale medier i forhold til sager, 

der er kollektive. Så længe sagen koncentrerer sig om noget, der vedrører os alle, er den 

velkommen på de sociale medier. Som set ovenfor kan SKAT ikke tale privat med Zahra 

omkring hendes sagsbehandling på de sociale medier, da personlige og private 

oplysninger ikke modtages her. Men så længe sagen er kollektiv og ikke privat, kan både 



	   32	  

SKAT og brugerne tillade sig at være personlige i deres kommunikation. Eksempelvis 

ønsker SKAT deres følgere en glædelig jul, hvor flere af brugerne personligt også ønsker 

SKAT en glædelig jul: ”Når du ser et stjerneskud, lad dit ønske flyve ud. Vi ønsker jer alle en 

glædelig jul!” (SKAT, 2015 & Bilag 32). 

 

SKAT sætter altså nogle særlige begrænsninger for kommunikationen på de sociale 

medier. Kommunikationen er personlig, men uden at være privat. Normalt forbinder 

man det personlige med det private, men her skal det, der kan tales om, sættes kollektivt 

uden at blive privat. Hvis sagen ikke kan være kollektiv, må brugerne benytte SKATs 

traditionelle kommunikationskanal. Det bemærkelsesværdige er her, at kommunikation er 

uformel, men forbliver upersonlig. Den er altså personlig på en upersonlig måde. SKAT 

opfordrer til uformel og personlig dialog, men kan grundet mediets og deres egne 

begrænsninger ikke modtage personlig og privat kommunikation fra dets brugere.  

 

Ved at iagttage SKATs kommunikationen på de sociale medier, dukker der i modsætning 

til de traditionelle kommunikationskanaler helt nye områder op, der står til genstand for 

deres kommunikation. Fra kun at handle om økonomi og retslig sagsbehandling åbner 

sig nye temaer, der bliver spændende for SKAT at interessere sig for. SKAT præsenterer 

sig som nogen, der laver en masse andet end blot sagsbehandling. De samler blandt 

andet ind til velgørenhed og spiser kage.  

Gennem de traditionelle kommunikationskanaler kan SKAT ikke belære deres omverden 

omkring skattetekniske spørgsmål eller kommunikere om velgørenhed, kagebagning eller 

i samme grad modtage feedback fra deres omverden. SKAT gør her kagebagning og 

velgørenhed personlig på en kollektiv måde. 

Det resulterer derfor i et langt mere komplekst billede af SKAT og deres eksterne 

kommunikation. SKAT sætter ikke længere udelukkende præmisserne for, hvad der kan 

tales om på de sociale medier. Her er adskillige emner tilladt og SKATs følgere på de 

sociale medier kan være med til at præge debatterne etc. Det kan derfor iagttages, at 

kommunikationen på de sociale medier i højere grad orienterer sig efter den dynamik, der 

ligger i selve nærværet af de deltagende personer. Derfor kan kommunikationen på de 

sociale medier systemteoretisk minde om et interaktionssystem, der benytter formen 

nærvær/fravær. Når SKAT begynder at benytte sig af en platform, der tillader interaktion 

bliver det også naturligt at bruge logikker, der er mere tilbøjelige til interaktion. Den 

økonomiske systemreference er generelt helt uafhængig af interaktion, da dens 
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uddifferentiering og stabilisering af mediet penge har gjort interaktionen overflødig. 

Økonomien er med andre ord så specialiseret, at den har frigivet sig fra interaktion 

(Luhmann, 1993:187). Eksempelvis benytter den pædagogiske systemreference sig af 

ledeforskellen opdrager/opdraget og omsorgslogikken af forskellen hjælp/ikke hjælp. 

Her kommer SKAT til at være mere afhængig af beslutninger uden for sig selv og er 

dermed mere afhængig af interaktionssystemer (Luhmann, 1993:187).  

Det interessante er, at økonomien (SKAT) ikke længere vil være en vare 

(sagsbehandling), men begynder at ville være belærende (pædagogik) og nærmest 

formynderisk (omsorg) overfor sin omverden.   

Den sociale meningsdimension 

Som gennemgået indeholder den sociale meningsdimension ledeforskellen os/dem.  

Der er ikke noget ”os”, hvis der ikke er noget ”dem”, netop derfor vil det altid være i 

spændingen af disse to at semantikken dannes (Andersen, 1999:144).  

Jeg vil i den sociale meningsdimension vise, hvordan distinktionen traditionel / sociale 

medier er konstituerende på det sociale område. Dette indebærer konsekvenserne for den 

mening SKAT producerer om dem selv og deres omverden, samt den relation det stiller 

SKAT i i forhold til deres omverden.  

Den sociale meningsdimension vil først blive analyseret i den traditionelle eksterne 

kommunikation, der karakteriseres som et organisationssystem og derefter 

kommunikationen på de sociale medier, der synes at orientere sig efter interaktion som 

systemreference.     

Traditionel 

I følgende afsnit vil jeg undersøge hvordan ”os” og ”dem” bliver meningstilskrevet i 

SKATs traditionelle eksterne kommunikation. Som nævnt i den saglige dimension, tales 

der kun om juridisk sagsbehandling gennem de traditionelle kommunikationskanaler. Her 

er kommunikationen distanceret og utrolig formel, da sagen er sat i en juridisk kode:  

 

”Orientering fra SKAT for indkomståret 2014  

Rubrik 347. Vi har medtaget et beløb i rubrikken, fordi din arbejdsgiver har givet fradrag i din løn for 

indskyd på kapitalpension/alderspension/sundheds- og/eller gruppelivsforsikring. Indskud på disse 

ordninger er ikke fradragsberettigede. Du kan få mere information på www.skat.dk/årsopgørelsen. Du 
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kan også få mere at vide ved at ringe til SKAT på telefon 7222 1818 eller møde personligt op i den 

kommunale borgerbetjening” (SKAT 3, 2016 og Bilag 17). 

 

Ovenfor ses en orientering fra SKAT til en borger via selvbetjeningen www.Tastselv.dk. 

Her bliver hverken brugt ”Kære” eller en personlig hilsen fra en medarbejder, men 

tværtimod forholder meddelelsen sig kort og kontant, da den begrænser sig til at være 

oplysende. Det skyldes, at sagen er sat i en juridisk kode, der definerer, hvordan der skal 

tales og hvordan relationen sættes. I en juridisk systemreference med koden ret/uret vil 

kommunikationen altid koncentrere sig om distinktionen og holde sig til et juridisk 

formelt sprog.  

Samtidig kan det iagttages, at det er SKAT som sætter præmisserne for relationen. De 

retter henvendelse til borgeren/virksomheden og beder dem om at betale/rette 

oplysninger eller lignende. Der er tale om en envejskommunikation, hvor SKAT 

kommunikerer kort og kontant: ”Du får en ny forskudsopgørelse, fordi der på den tidligere 

forskudsopgørelse er sket en fejl ved dannelse af fradrag for fagligt kontingent. Hvis du er uenig, skal du 

selv rette din forskudsopgørelse til det rigtige. Det kan du gøre i TastSelv eller ved at ringe til SKAT” 

(SKAT 3, 2016 & Bilag 18) 

SKAT bliver derfor semantisk konstrueret som et juridisk kontrolvæsen, der autoritativt 

sætter præmisserne for relationen. De har retten på sin side og begrunder deres 

argumenter gennem jura og paragraffer. Den upersonlige og dikterende kommunikation 

er med til at skabe et billede af en traditionel myndighed, der sætter dagsordenen. SKAT 

bliver derfor semantisk konstrueret som en traditionel autoritær myndighed gennem den 

traditionelle kommunikation.  

 

På den anden side af distinktionen os/dem, finder vi de skattepligtige borgere og 

virksomheder, som skal følge deres henvisninger. De har mulighed for at kontakte SKAT 

omkring spørgsmål, men ønsker man som borger at klage, skal man følge den juridiske 

klageprocedure som SKAT henviser til. “Dem” bliver derfor konstrueret af SKAT, som 

nogle der skal følge reglerne og adlyde SKAT. Ellers kan de blive straffet:  

 

“Der kan senere ske ændringer, og du vil så modtage en ny årsopgørelse.  

Efter skattekontrollovens § 16 har du pligt til inden 4 uger fra modtagelsen af denne årsopgørelse at at 

underrette SKAT, hvis ansættelsen af din indkomst eller ejendomsværdiskat er for lav. Undladelse heraf 
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kan medføre strafansvar, medmindre du er under den kriminelle lavalder. Fristen på 4 uger regnes dog 

tidligst fra udløbet af selvangivelsesfristen” (SKAT 3, 2016 & Bilag 19). 

 

Inden for 4 uger skal SKAT underrettes, hvis ansættelsen af ens indkomst eller 

ejendomsværdiskat er for lav. Hvis ikke dette sker, kan det medføre strafansvar. De 

skattepligtige borgere og virksomheder risikerer derfor hele tiden at være på den forkerte 

side af ret/uret i den juridiske systemreference.  

 
Som illustreret ovenfor bliver ”os” derfor konstrueret som en autoritær myndighed, der 

sætter præmisserne for den organiserede kommunikation og på den anden side bliver 

”dem” meningstilskrevet, som de skattepligtige borgere/virksomheder, der skal følge 

SKATs henvisninger.  

Der er altså tale om et autoritetsforhold, hvor SKAT sætter præmisserne for relationen 

og om, hvordan og hvad der skal tales om. Som nævnt i den saglige dimension tales der 

kun om økonomi og konkret sagsbehandling gennem de traditionelle 

kommunikationskanaler, og dermed er funktionen og handlemulighederne også tydelige i 

den traditionelle kommunikation. Formålet er sagsbehandling, og det er klart, hvilken 

relationen SKAT og de skattepligtige borgere/virksomheder har over for hinanden. 

SKAT har funktion af at være skatteinddrager og omvendt har de skattepligtige borger 

ansvar for at følge SKATs henvisninger. Der er samtidigt tale om én til én 

kommunikation, hvor SKAT taler direkte til den enkelte borger og omvendt.  

 

Med Luhmanns teori om iagttagelser kan vi benytte os af følgende to distinktioner til at 

undersøge, hvordan kommunikationen fra SKAT og ”Dem” adskiller sig i de traditionelle 

kommunikationskanaler:  

  

 

 



	   36	  

SKAT kommunikerer som nævnt, formelt, kort og kontant med reference til den 

juridiske kode ret/uret. Ved at være upersonlige i deres kommunikation, kan det ikke 

lade sig gøre på samme tidspunkt at være personlig og dermed være på den anden side af 

forskellen upersonlig/personlig. Måden borgere/virksomheder henvender sig på, kan 

derimod iagttages som værende personlig, da samtalen handler om deres private 

sagsbehandling, men samtidig formel. De skattepligtige borgere/virksomheder skal stadig 

følge den juridiske systemreference og pligter sig derfor til at kommunikere i dette sprog.   

 

Måden de her adskiller sig på, som illustreret nedenfor er ved, at SKAT er upersonlige i 

deres kommunikation, hvor de skattepligtige borgere/virksomheder er dybt personlige 

og private: 

 

 

Sociale medier  

I SKATs kommunikation på de sociale medier mener jeg at kunne iagttage, at ”os” og 

”dem” bliver meningsskrevet på en helt ny og særlig måde. I dette afsnit vil jeg undersøge, 

hvorledes og hvilke konstitutive konsekvenser det har for SKATs relation til 

omverdenen.  
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Til at starte med vil jeg undersøge, hvordan ”os” bliver meningstilskrevet i den sociale 

meningsdimension. Først og fremmest benytter SKAT sig af en familiær betegnelse som 

profilnavn på de sociale medier. På SKATs Twitter profil går de under navnet ”Skattefar” 

og på Instagram hedder de ”Skattemor”. På Facebook bruger de dog det mere neutrale 

navn ”SKATDanmark”.  

Ved at bruge en mere uformel betegnelse om sig selv gennem de sociale medier, kan det 

iagttages, at de meningstilskriver sig selv på en mere personlig måde.  

De personlige hilsner, brug af ”Kære”, ”Emoticons” og den meget uformelle tone, er med 

til at bryde det traditionelle autoritetsforhold og sætte SKAT i en meget mere jordnær 

position på linje med de skattepligtige borgere og virksomheder.  

 

Ved juletid kommer SKAT med følgende opdatering:  

”Så bliver det også jul hos SKAT! Glædelig december til alle! /Lene” (SKAT, 2015 & Bilag 20).  

Med opdateringen følger et billede af tre medarbejdere, der er i fuld gang med 

juletræspyntning. Ligesom alle andre fejrer SKAT jul og pynter juletræ.   

Det skaber en tættere personlig relation og er med til at skabe et mere familiært billede af 

SKAT i stedet for et kontrolvæsen uden ansigt. Det skaber en personlig kommunikation, 

der handler om, hvad vi kollektivt kan være sammen om.  

 

”Chris t ina Cordes Andersen: Rigtig glædelig jul og tak fordi I er så gode og søde til at hjælpe og 

vejlede:) Mange glemmer vist, at I egentlig blot er ansatte, der, som de fleste andre på arbejdsmarkedet, jo 

bare gør det, jeres jobfunktion nu engang foreskriver;) 

Conny Monfe ldt  Hansen:  Tusind tak, hvor er det dejligt at høre. Glædelig jul til dig”  

(SKAT, 2015 & Bilag 21) 

 

Ovenfor ses et udklip fra en dialog på SKATs profil på Facebook. Bemærkelsesværdigt 

er det, at en ansat fra SKAT vælger at svare direkte fra hendes egen personlige Facebook 

profil til en julehilsen fra en tilfreds borger. Afsenderen er ikke længere blot ”SKAT” som 

en landsdækkende offentlig styrelse, men mennesker ligesom alle os andre. SKAT bliver 

på denne måde personliggjort og individualiseret, bestående af brugere ligesom alle de 

andre brugere. De vil altså gerne genkendes som ”en af os”.  

Samtidig er kommunikationen ikke bundet op omkring den juridiske kode, da konkret 

sagsbehandling er sat på den umarkerede forskel i den saglige dimension på de sociale 
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medier. Det muliggør en flerartet kommunikation, der taler i mange forskellige 

koder/logikker. ”Sød musik OG poesi på papir en kold vinterdag. Det luner;)”  

(SKAT, 2015 & Bilag 22) 

 

Ovenfor ses en opdatering uden en egentlig relevans. Den har blot til formål at 

informere om, hvor hyggeligt SKATs medarbejdere har det. Deres kommunikation kan 

iagttages som værende langt mere menneskelig, uformel og nærværende.   

Som nævnt tidligere, bruger SKAT meget tid på at vise sig selv gennem billeder og 

fokusere på den personlige relation. Eksempelvis kan det iagttages i en opdatering fra 

Twitter, hvor de ”erfarne kolleger” sidder klar på chatten:  

”Så er chatten slut. Har i spørgsmål, I ikke fik svar på, sidder erfarne kolleger klar i morgen fra kl. 9-

16. #GodAften” (SKAT, 2015 & Bilag 23).  

Billedet som hører til opdateringen viser 4 kvindelige medarbejdere, der alle giver 

”tommelen op” og ønsker alle følgere en god aften med tagget #godaften.  

SKAT bliver altså fremstillet som nogen, der står til rådighed for de skattepligtige 

borgere/virksomheder og er klar til at hjælpe med skatterelaterede spørgsmål.  

Brugen af billeder er også nyt for SKAT. Billeder finder ikke sted på de traditionelle 

kommunikationskanaler, især ikke af deres medarbejdere. Igen et element, der er med til 

at menneskeliggøre SKAT.   

 

”Vi er klar med ekstra hjælp på Twitter og FB i denne weekend kl. 11-14, hvis fx januarlønnen eller 

forskudsopgørelsen 2016 driller #skatdk” 

(SKAT, 2015 & Bilag 24) Som det kan ses ovenfor er SKAT på de sociale medier 

interesseret i at hjælpe deres ”kunder” med at indbetale den rette SKAT. I modsætning til 

de traditionelle kommunikationskanaler er SKAT her proaktive i deres kommunikation 

og ønsker ikke kun at hjælpe, hvis borgere selv ringer ind med problemer.  

Dette konstruerer SKAT som et slags serviceorgan, der er til for borgere og 

virksomheder. SKAT er nu interesseret i at hjælpe deres brugere med at benytte SKAT. 

Hele måden de iagttager sig selv på, deres arbejdsopgaver og deres funktion bliver ændret 

pga. konstruktionen af dem selv på de sociale medier. Nu skal SKAT pludselig tage 

ansvar for deres omverden, noget som kan iagttages at have været irrelevant førhen.  

Det sætter konsekvenser for deres handlerum, da SKAT semantisk konstrueres på en ny 

måde og der skabes en ny forventningsstruktur til, hvordan SKAT skal opføre sig. 



	   39	  

De består samtidig af mennesker som os, der kan kontaktes gennem en uformel dialog. 

Samtidig skabes der også en forventning til de enkelte medarbejdere hos SKAT om at 

opføre sig på en særlig måde. Nu skal de tale som de unge, bruge ”emoticons” og være klar 

til visuelt og personligt at repræsentere SKAT. Medarbejderne bliver synlige på de sociale 

medier og bliver en del af et fælles kollektiv under navnet SKAT. Det sætter 

forventninger til, hvordan kommunikationsdeltagerne skal agere. Som medarbejder skal 

du kende mediets begrænsninger for kommunikationen og vide, hvordan der skal lyttes 

og svares på de sociale medier. Som medarbejder hos SKAT kan det tillades at være 

personlige i deres kommunikation, så længe det omhandler noget kollektivt, alle kan være 

sammen om. Men det kan iagttages, at de ikke kan være private i deres kommunikation 

på de sociale medier, da personlige oplysninger og konkret sagsbehandling ikke er tilladt. 

Det sætter også forventninger til brugerne, som skal kende den særlige form for 

personliggørelse, kommunikationen på de sociale medier efterstræber.  

 

Det bliver nu interessant at undersøge, hvordan den anden side af ledeforskellen os/dem 

bliver konstrueret. Førhen var ”dem” sat som skattepligtige borgere/virksomheder, der 

skal adlyde SKATs henvisninger.  

På både Facebook, Twitter og Instagram bruger man som nævnt begrebet ”Følgere” til at 

betegne de personer, der aktivt følger en profils opdateringer. Det er kun følgere, som er 

i stand til at læse disse opdateringer. Alle virksomheder og borgere der skal have gavn af 

SKATs eksterne kommunikation på de sociale medier, er derfor nødsaget til at være 

følgere af SKAT. De følger dermed med i samtlige nyheder og opdateringer, SKAT 

udsender. Via de traditionelle kommunikationskanaler er der tale om en 

envejskommunikation, hvor SKAT sætter betingelserne for kommunikationen. Men på 

de sociale medier kan følgerne selv indlede og starte en dialog med SKAT og med andre 

følgere omkring et utal af emner. Det skaber en interaktion, der ikke førhen var mulig. 

Områder for hvad der kan diskuteres er utallige og måden, hvorpå der skal tales er også 

langt mere uformel og direkte end den hidtil har været. Herunder ses et eksempel på en 

debat omkring en julehilsen fra SKAT på Facebook, som forskellige brugere deltager i:  

 

”Skatte far :  Glædelig jul alle sammen!  

Michael  Kris t iansen:  Ja nu må i se om i kan holde en gode jul trods alt det snyderi i har lavet. Og 

lad venligst være med at rose jer selv, da i snyder lige så meget selv.  
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Joan Andersen:  Hvilken snyd? Der er jo ikke noget snyd, hvis du ikke har noget håndgribeligt… 

Så har du lige præsteret at lave et særdeles barnligt indlæg:) 

God jul skat!  

Henrik Lind Jørgensen:  Snyd med geder?  

Joan Andersen: Michael, hold tonen sober. Alle laver fejl, og der bliver rettet op på dem. Hvorfor 

ikke skrive noget fornuftigt eller noget som der i det mindste kan bruges som kritik?” (SKAT, 2015 & 

Bilag 25). 

 

Der er altså tale om en kommunikation, hvor alle kan følge med. På denne måde åbner 

SKAT også op for kritik og evaluering, der førhen ikke var mulig via de traditionelle 

kommunikationskanaler. Brugeren kan derfor konstruere sig som en kritiker af SKAT. 

De sociale medier tillader en dialog, som er vigtig for SKAT, jævnfør deres strategi om at 

komme tættere på de enkelte borgere.  

Fra envejskommunikation på de traditionelle kommunikationskanaler, foregår 

kommunikationen nu gennem flere kanaler på de sociale medier.  

De åbner også op for en mere fleksibel måde at henvende sig på. Der er ikke nogen 

”åbningstider” på de sociale medier og man kan derfor rette henvendelse når som helst. 

Samtidig kan borgere løbende diskutere emner og henvise en debat til venner og familie. 

Samtidig vælger flere brugere at henvise opdateringer fra SKAT til deres netværk på 

Facebook (SKAT, 2016 & Bilag 26).  

I og med al sagsbehandling stadig foregår via de traditionelle kommunikationskanaler, 

behøver følgerne ikke at leve op til en juridisk systemreference. Det betyder, at ”dem” 

ikke længere bliver meningstilskrevet som nogle, der skal følge lovgivningen og adlyde, 

men som mennesker der i høj grad selv er med til at sætte betingelserne for 

kommunikationen og sætte dagsordenen. Den måde SKAT iagttager sin omverden på, 

ændres derfor pga. ønsket om at være behjælpelig og til for brugerne.  

 

De skattepligtige borgere/virksomheder bliver derfor konstrueret som en slags 

”følgere/venner” af SKAT, som uformelt kan rette henvendelse til SKAT. De kan også selv 

være med til at sætte dagsordenen og præge debatterne online. Det kan iagttages, at 

interaktionen muliggør at italesætte spørgsmål, forvirring og andre behov hos kunden, 

der ikke var mulig før hen. På denne måde kan SKAT ikke længere udelukkende iagttages 

som en skatteinddrager, men også som en skattemyndighed, der er interesseret i sin 

omverden i forhold til brugerinddragelse.  
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Man vil altså gerne i kontakt med kunden på en anden måde. Gennem de traditionelle 

kommunikationskanaler kan borgere også kontakte SKAT, men på de sociale medier 

åbnes op for en mere proaktiv dialog. 

”Os” kan derfor meningstilskrives som et ”serviceorgan” og ”dem” kan meningstilskrives 

som ”følgere/venner”, der illustreret nedenfor jævnfør meningsformen ”socialitet”:  

 
De sociale medier muliggør derfor en ny relation mellem SKAT og borger/virksomhed. 

Men i og med SKAT ikke længere selv sætter præmisserne for indholdet og sagen ikke er 

begrænset til kun at omhandle sagsbehandling, åbner det op for en mere uklar relation 

mellem SKAT og borger/virksomhed. Forventningerne til, hvordan vi kan tale sammen 

og hvilken vej debatterne tager, er mere udefinerbar på de sociale medier. Det skyldes 

den interaktion som mediet tillader, hvor kommunikationen synes at være mindre 

organiseret. Det synes i højere grad at være de nærværende individer, der strukturerer 

kommunikationen i kraft af deres gensidige forventninger. Det er altså de tilstedeværende 

på de sociale medier som handler og fastlægger, hvad der kan kommunikeres om.  

Deres ønske om at være et serviceorgan og være behjælpelig, begrænser sig dog, da 

personlig rådgivning ikke finder sted på de sociale medier.  

Hele formålet med SKATs tilstedeværelse på de sociale medier, om at bringe SKAT 

tættere på borgere og virksomheder og indgå i en dialog (Sees Media, 2014), kan her 

iagttages som værende konstrueret på en særlig måde.  

Her kan de to distinktioner personlig/upersonlig og formel/uformel benyttes til at 

undersøge, hvordan SKAT og brugerne adskiller sig fra hinanden og hvordan 

interaktionen grundet dette, er konstrueret under særlige forudsætninger.  

 

I og med SKAT konstruerer sig selv som et serviceorgan på de sociale medier, 

kommunikerer de også som nævnt på en mere personlig måde. Frem for at fremstå som 

en autoritær myndighed, præsenterer de sig selv som individer og åbner dermed op for 



	   42	  

en personliggørelse af SKAT. Deres måde at kommunikere på, er samtidig uformel og 

gør blandt andet brug af humor, ironi etc.   

 

Måden brugerne henvender sig på de sociale medier, kan iagttages som værende uformel, 

men upersonlig. Det skyldes som nævnt begrænsningen ved at skulle holde sig til 

generelle kollektive spørgsmål og rådgivning, da konkret sagsbehandling finder sted på de 

traditionelle kommunikationsveje. Tonen er uformel fra brugernes side, men 

personliggørelsen er ensidig på de sociale medier og ligger primært på SKATs side. 

Personliggørelsen fra SKATs side er dog også underlagt ”spillereglerne” på de sociale 

medier, og SKAT kan derfor ikke kommunikere om privat sagsbehandling til en bruger 

på de sociale medier. Men det kan iagttages, at SKAT efterstræber en personliggørelse af 

kommunikationen på de sociale medier, dog med en eksklusion af det private.     

 

Kommunikationen på de sociale medier fra SKATs side, må derfor siges at være 

personlig og uformel, hvor kommunikationen fra borger/virksomheders side iagttages 

som værende upersonlig og uformel:  

 

 
Bemærkelsesværdigt er det, at de her igen adskiller sig ved at være henholdsvis personlige 

og upersonlige i deres kommunikation. Her er det dog omvendt i forhold til de 

traditionelle kommunikationskanaler, hvor SKAT er upersonlige og de skattepligtige 

borgere/virksomheder er personlige.  
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Hvor de begge kommunikerer formelt det ene sted og uformelt sammen det andet sted, 

adskiller de sig, ved at møde hinanden med to helt forskellige iagttagelsesblikke.  

De skattepligtige borgere/virksomheder kan ikke være personlige på de sociale medier, 

på samme måde, som SKAT er personlige og SKAT kan ikke være personlige på de 

traditionelle kommunikationskanaler, da sagen forpligter dem til at forholde sig 

upersonligt og dermed til kun at tale om borgeren/virksomhedens sagsbehandling.  

Der er derfor tale om en mærkværdig form for interaktion, som finder sted på de sociale 

medier.  

Til at forklare mærkværdigheden, kan Luhmanns begreb re-entry benyttes. På de sociale 

medier er der tale om en interaktion, der ønsker at være personlig på en upersonlig måde. 

Den er personlig i den forstand, at den gør brug af en personlig semantik, men 

upersonlig i den forstand at lige så snart det handler om personlige skattesager, så bliver 

den upersonlig. Interaktionen vil altså kun være personlig om generelle ting, noget som 

er ret atypisk i forhold til en normal forståelse af interaktion. Normalt vil interaktion 

være personlig og dermed også lægge op til privatpersonlige forhold og tillade disse. 

SKATs kommunikation på de sociale medier lægger dog op til privatpersonlige forhold 

på de sociale medier, men nægter at modtage personlig kommunikation. På denne måde 

opstår mærkværdigheden i interaktionen.     

Ved at genindføre det upersonlige i det personlige, beror iagttagelsesoperationen her på 

et paradoks. Som eksemplet med leg som bliver genindført på den markerede side,  

arbejde, tager det upersonlige en ny form, når det genindføres på den anden side af 

forskellen. Betingelserne for forskellen ændres, når det bliver genindført på den anden 

side. Som illustreret nedenfor bliver det altså til en personlig kommunikation, som er 

upersonlig:  

 
Interessant er det samtidig, at SKAT med deres strategi om de sociale medier ønsker 

interaktion. Det skyldes, at SKAT jævnfør deres strategi mener, at interaktionen kan 

noget, som organisationen ikke kan. Det skaber en særlig kommunikationsform hos 

SKAT, hvor nogle temaer bliver struktureret efter de nærværende i kommunikationen, 
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mens andre temaer struktureres ud fra organisationens beslutninger. Er der tale om 

sagsbehandling på de traditionelle kommunikationskanaler, forholder kommunikationen 

sig til en organisatorisk logik og er der eksempelvis tale om arbejdsmiljø på de sociale 

medier, forholder kommunikationen sig i højere grad til en interaktionel logik. 

Interaktionen åbner op for kritik og evaluering, debatter og en mangesidet 

kommunikation, hvor også brugere kan indgå i dialog med hinanden.  

Den tidslige dimension 

Den tidslige dimension benytter sig af ledeforskellen fremtid/fortid.  

Fremtiden iagttages her som en horisont af muligheder og fortiden som fyldt med 

erfaringer. Nutiden opstår i spændingen mellem disse to (Andersen, 1999:144).  

For at blive klogere på hvordan den tidslige dimension bliver konstrueret, vil jeg 

undersøge, hvordan fremtid og fortid markeres i SKATs eksterne kommunikation. Først 

vil jeg analysere deres traditionelle eksterne kommunikation og derefter deres 

kommunikation på de sociale medier.  

Traditionel 

Over tid har vi fået en bestemt forventning til, hvordan SKAT opfører sig og hvad vi kan 

forvente af dem. Også af deres kommunikation og måden vi kan rette henvendelse på. I 

de traditionelle kommunikationskanaler, hvor rettens logik er dominerende, er de som 

nævnt afgørende for, hvordan der tales og hvad der kan tales om. Men de er også med til 

at konstruere tiden autoritativt og sætte forventninger til fremtidens kommunikation.  

SKAT beslutter som den autoritære myndighed blandt andet, hvornår der skal 

kommunikeres, og hvilke deadlines der skal overholdes.  

Nedenfor ses et citat fra SKATs Tast Selv hjemmeside, hvor SKAT sætter præmisserne 

for den tidslige horisont:  

”Din årsopgørelse for 2015 er tidligst klar i marts” (SKAT 3, 2016 & Bilag 27).  

Den skattepligtige borger har altså først adgang til sin årsopgørelse for 2015 i marts 

måned 2016 og må derfor blot afvente.  

 

Herunder ses et andet eksempel:  

”Efter skattekontrollovens § 16 har du pligt til inden 4 uger fra modtagelsen af denne årsopgørelse at 

underrette SKAT, hvis ansættelsen af din indkomst eller ejendomsværdigskat er for lav” (SKAT 3, 

2016 & Bilag 28).  



	   45	  

SKAT benytter sig igen af den formelle tone, som kommunikerer gennem den juridiske 

systemreference med koden ret/uret. Jævnfør skattekontrolloven har den skattepligtige 

borger/virksomhed oplysningspligt overfor SKAT til at oplyse om eventuelle rettelser i 

forhold til indkomst eller ejendomsværdiskat. SKAT fortæller, hvad der er sket og hvad 

der skal ske. Her kommunikeres der om konkret sagsbehandling, adresseret enkeltvis til 

borgere/virksomheder, så kommunikationen kan derfor tillade sig at være privat. Der er 

tale om en juridisk bestemt privat temporalisering, hvor SKAT udelukkende sætter 

præmisserne for, hvordan den organiserede kommunikation tidsmæssigt skal forløbe. 

Det skyldes selvfølgelig også, at SKATs traditionelle kommunikation primært er baseret 

på en envejskommunikation. Den eneste mulighed, de skattepligtige 

borgere/virksomheder har for at omgå den tidsmæssige struktur, er at klage juridisk.    

 

SKAT afgør også i deres eksterne kommunikation, hvornår det er muligt for 

borgere/virksomheder at rette henvendelse til SKAT. De kan vælge at kontakte dem 

telefonisk eller via e-mail, men SKAT bestemmer hvornår og hvilken svartid, de kan 

forvente (SKAT 3, 2016).  

 

Den eksisterende forventningsstruktur er præget af stabilitet og forudsigelighed. Som 

borger ved man eksempelvis, hvornår det er tid til at rette forskudsopgørelse eller 

hvornår restskatten bliver offentliggjort. Da den private temporalisering er så struktureret 

bliver fremtiden derfor konstrueret som noget, der kan forudsiges. Alle ved hvad der skal 

ske i fremtiden, da det på forhånd er defineret, hvad der skal ske og hvad der skal 

kommunikeres om. Når SKAT kommunikerer om fremtiden, handler det om, hvornår 

frister falder og hvornår borgere/virksomheder skal være opmærksomme. 

”Skattekalenderen 2016” giver et overblik over de forskellige skattetekniske frister, som er 

beskrevet meget struktureret (Skatteinform, 2016 & Bilag 29).  

Fortiden kommer derimod til udtryk som en slags kritik af den enkelte person, fordi 

SKAT kender de enkelte personers skattesager. Når SKAT kommunikerer om fortiden, 

tager de udgangspunkt i den skattepligtige borgers private historik og undersøger om den 

rette SKAT er blevet betalt for året. Herunder ses et uddrag fra deres private 

kommunikation til den enkelte borger vedrørende en årsopgørelse:  
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Resultat  af  årsopgøre l sen 

”Det er billigst for dig, hvis du vælger at betale din restskat senest den 1. Juli 2014. Så skal du nemlig 

kun betale dag-til-dag rente af beløbet, og du undgår helt procenttillæg på restskatten.  

Vælg Betal nu. Du mangler at betale XX.  

Hvis du vælger ikke at betale nu, regner vi XX kr. ind i din skat for 2015”    

(SKAT 3, 2015 & Bilag 30). 

 

Fremtiden konstrueres derfor som ”forudsigelig” og fortiden kommer til udtryk som en 

kritik af ”dem” Kommunikationen handler med andre ord om, hvad den skattepligtige 

borger har gjort i fortiden og hvad der nu skal ske. Den tidslige dimension kommer 

derfor til udtryk på følgende måde i den traditionelle kommunikation:  

 

 

Sociale medier 

Med SKATs kommunikation på de sociale medier brydes disse tidligere stabile 

forventninger og en helt ny struktur etableres sideløbende med den eksisterende struktur. 

Jeg vil i følgende afsnit undersøge, hvordan kommunikationen på de sociale medier 

skaber en helt ny temporalisering og hvilke konsekvenser, det har for den tidslige 

dimension.  

 

Den dialogbaserede kommunikation på de sociale medier åbner op for en mere fleksibel 

og åben henvendelse. SKATs følgere bestemmer selv, hvornår de vil rette  

henvendelse til SKAT og de kan aktivt debattere problematikker, spørgsmål o.l. med 

hinanden når som helst. I og med sagen ikke kun er afgrænset til at handle om økonomi 

og juridisk sagsbehandling, som ved den traditionelle kommunikation er dialogen mere 

fri og uforudsigelig. Det betyder, at SKAT ikke længere bestemmer, hvornår og hvad der 

skal ske og hvilken drejning debatterne tager. SKATs følgere er aktivt med til at sætte 

præmisserne for temaerne på de sociale medier, da det som nævnt synes at være de 
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nærværende, altså kommunikationsdeltagerne, der strukturerer kommunikationen. Som 

vist nedenfor følger SKAT stadig den traditionelle ”skattemæssige årsgang” og kommer med 

påmindelser omkring forskellige skattetekniske frister:  

”Skatte far : Husk første B-skatterate i dag. Få betalingslinje + beløb på skat.dk/tastselv 

#servicetweet #reddetpåstregen”  

Louise  Raagaard:  Twitter reddede lige min røv her. Tak for påmindelsen :-) 

(SKAT, 2015 & Bilag 31).  

 

Her bliver en bruger også glad for deres opdatering. Men det kan iagttages, at der 

samtidig skabes en mere kollektiv temporalisering, der blandt andet handler om 

traditioner og årstider på de sociale medier. Noget som vi kan være fælles omkring.  

Eksempelvis i dette citat, hvor SKAT ønsker alle følgere en glædelig jul:  

”Når du ser et stjerneskud, lad dit ønske flyve ud. Vi ønsker jer alle en glædelig jul!  

#julekalender #24” (SKAT, 2015 & Bilag 32). 

Citatet er efterfulgt af emoticons, der viser et juletræ og en julegave. Samtidig er der et 

billede af tre af SKATs medarbejdere med nissehuer.  

 

Tiden er altså ikke udelukkende struktureret af SKATs juridiske årsgang, men følger 

blandt andet højtider og årstider. Der er tale om en kollektiv temporalisering, hvor SKAT 

bliver en del af os. Når vi fejrer juleaften, fejrer SKAT også juleaften. Dermed finder der 

en personliggørelse af tiden sted på de sociale medier, dog igen uden at være privat.   

Hvis tiden bliver privatiseret og omhandler en særlig privat historik, har den nemlig ingen 

gang på de sociale medier.    

Selvom SKAT til dels følger den juridiske årsgang på de sociale medier med uformelle 

påmindelser og følger højtider/årstider, er det mere uklart, hvordan fremtiden 

konstrueres på de sociale medier. Det skyldes, at temaerne ikke er begrænset til at 

omhandle økonomi og sagsbehandling, men kan udvikle sig i mange forskellige retninger. 

Samtidig har brugerne også selv mulighed for at præge debatterne og derfor bliver 

fremtiden konstrueret mere uforudsigelig. Eksempelvis ses nedenfor en opdatering fra 

SKAT omkring den kommende ministeroverdragelse i Skatteministeriet. Her er der tale 

om politik, et emne som giver mening for SKAT at kommunikere om på de sociale 

medier, netop fordi det nu er interessant at tale om arbejdsmiljø og samtidig følge en 

mere kollektiv temporalisering.  
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”Skatte far :  ”Ministeroverdragelse i Skatteministeriet kl. 13.30 j.mp/2906min #dkpol #dkmedier” 

(SKAT, 2015 & Bilag 33).  

Samtidig vises et billede af de forskellige skatteministre gennem tiden.   

 

Det kan også iagttages, at fortiden her dukker op som en kritik af SKAT. Det står i 

kontrast til de traditionelle kommunikationskanaler, hvor en kritik af ”dem” finder sted. 

På de sociale medier kender SKAT ikke de enkelte brugere og virksomheder, og derfor 

kan de ikke udtale sig på baggrund af enkeltpersoners skattesager. Samtidig tillader 

platformen ikke at debattere sagsbehandling og dele personlige oplysninger, så den 

skattemæssige rådgivning forholder sig til et generelt niveau. ”Sagsbehandling gør vi ikke på 

Facebook og Twitter. Fang i stedet vores dygtige kolleger på telefon 7222 1818” (SKAT, 2016). 

Derimod finder kritik fra brugere til SKAT i høj grad sted. Det kan iagttages, at brugere 

på Facebook og Twitter skriver til SKAT vedrørende fejl og mangler i deres 

sagsbehandling fra SKATs side og derfor gerne vil have orden i deres skattebetaling.  

Eksempelvis har en borger sendt en klage vedrørende sin søns skattebetaling:  

 

”Gitte  Sei f f er t :  God service!  

Min søn på 17 år har fået job i dec. Skal man selv aktivere at et frikort er tilgængeligt for 

arbejdsgiveren? For han er blevet trukket 55% af hans første løn her 1. Feb! Øv 

SKAT: Hej Gitte, 

Ja det kan være nødvendigt selv at lave et frikort” (SKAT, 2015 & Bilag 34).  

 

Herunder ses endnu en kritik af SKATs handlinger i fortiden, men som her bliver mødt 

af en henvisning til en mere personlig og traditionel telefonrådgivning:  

 

”Laura Storm: JA TAK! Jeg mangler 3100 kr.  

Men intet er ændret af det som i nævner.  

SKAT: Hej Laura  

Jeg kan desværre ikke hjælpe dig med at finde forklaringen her på Facebook. Men mine kollegaer sidder 

klar ved telefonen igen på mandag kl. 9.00. Og de vil rigtig gerne hjælpe dig med at finde en forklaring”.  

(SKAT, 2015 & Bilag 35).  

 

Igen bliver brugerens problemer henvist til de traditionelle kommunikationskanaler.  
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Nedenfor ses, hvordan tiden bliver konstrueret ved markeringen sociale medier/ 

traditionel kommunikation. Fremtiden konstrueres som værende ”uforudsigelig” og 

fortiden kommer til udtryk som en ”kritik af SKAT”.  

 
 

Dog kan det iagttages, at fortiden dukker op på en anderledes måde på SKATs profil på 

det sociale medie Pinterest. Her bruger SKAT udelukkende mediet til at illustrere told- 

og skatterelaterede genstande og billeder. De kalder deres profil for et online museum 

referende til historiske minder om SKAT. Eksempelvis finder man en opdatering, der 

illustrerer forskellige uniformstyper gennem tiden (Bilag 36).  

På denne måde kommer fortiden også til udtryk som historiske minder på det sociale 

medie Pinterest. SKAT er her bevidste omkring sin egen udvikling i historien og viser 

med billeder, hvordan SKAT løbende er blevet moderniseret.  
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Herunder ses et skema over de primære forskelle mellem SKATs traditionelle eksterne 

kommunikation og kommunikationen på de sociale medier: 

 

 

 

 

 

Traditionel Sociale medier 

Personlig sagsbehandling Kollektiv læring, arbejdsmiljø, kritik, 
evaluering, debat, generel rådgivning etc.  

Ret/Jura Humor, ironi, pædagogik, omsorg  

Os: Autoritær skattemyndighed 
(Ensidigt billede af SKAT) 

Os: Serviceorgan 
(Komplekst billede af SKAT) 

Dem: Skattepligtige borgere/virksomheder Dem: Følgere/venner 

SKAT som samlet bureaukratisk enhed SKAT som individuelle medarbejdere, 
personliggørelse af SKAT 

SKATs kommunikation er upersonlig og 
formel 

SKATs kommunikation er personlig og 
uformel 

Borgere/virksomheders kommunikation er 
personlig og formel 
(Inklusion af det private) 

Borgere/virksomheders kommunikation er 
upersonlig og uformel  
(Eksklusion af det private) 

Organiseret envejskommunikation Organiseret interaktion  

Én til én kommunikation Mangesidet kommunikation 

Fremtiden er forudsigelig Fremtiden er uklar 

Fortiden dukker op som kritik af 
borger/virksomhed 

Fortiden dukker op som kritik af SKAT og 
som historiske minder 

Juridisk temporalisering bestemt af SKAT Kollektiv temporalisering skabt i fællesskab 

Funktion: Konkret sagsbehandling Funktion: Lytte til kunden, effektivisere 
den konkrete sagsbehandling.  
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Delkonklusion      

Interaktionen på de sociale medier har altså konstitutive konsekvenser for det sociale. Fra 

at kommunikere om sig selv som værende en autoritær skattemyndighed, hvor billedet af 

dem selv fremstår meget entydigt, danner SKAT et mere komplekst billede af sig selv på 

de sociale medier. SKAT konstruerer her sig selv som et serviceorgan, der interesserer sig 

for sin omverden, som giver mulighed for at kunne interessere sig for langt flere 

tematikker end på de traditionelle kommunikationskanaler. Interaktionen muliggør, at 

der kan kommunikeres om SKATs arbejdsliv, velgørenhedsprojekter og at der 

eksempelvis kan finde kollektiv læring sted, da mediet muliggør dette. Her er der tale om 

en kollektiv form for sagsbehandling, som jævnfør SKATs kommunikationsstrategi har 

til formål at gøre den traditionelle sagsbehandling nemmere. Derfor handler dialogen 

primært om generelle skattetekniske spørgsmål, men også i høj grad om en masse andre 

temaer, som eksempelvis fokus på arbejdslivet hos SKAT, velgørenhed, kritik og 

feedback etc., som også stilistisk præsenteres på en ny måde. Her gør SKAT blandt andet 

brug af humor og ironi og kommunikerer i en langt mere uformel tone.  

Interaktionen skaber altså muligheder for en ny form for kommunikation og en 

meningsskabelse som ikke var mulig førhen. 

Interaktionen giver også SKAT mulighed for at menneskeliggøre organisationen med 

SKATs medarbejdere, der træder individuelt og visuelt frem på de sociale medier.  

Deres omverden, de skattepligtige borgere og virksomheder bliver af SKATs 

kommunikation konstrueret som en slags venner af SKAT, der nu er i øjenhøjde med 

den ellers så bureaukratiske myndighed, da de her kan tale uformelt omkring 

skatterelaterede spørgsmål.  

Hvor SKAT gennem den traditionelle eksterne kommunikation, sætter præmisserne for 

den private temporalisering og styrer den formelle organiserede envejskommunikation, er 

der tale om en kollektiv temporalisering skabt i fælleskab på de sociale medier. Her er 

tiden kollektiv, men dog uden at blive privatiseret.  

Mediet sætter samtidig betingelser for den semantik, der kan gøre sig gældende og afgør, 

hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. På de sociale medier er borgerne ”venner” med 

SKAT og kan ønske hinanden en glædelig jul, men via den traditionelle kommunikation, 

kan borgeren hverken visuelt se eller tale med SKAT om andre emner end konkret 

sagsbehandling og kan desuden risikere strafansvar ved ukorrekt skatteindbetaling. På de 

sociale medier kan borgerne tale uformelt og afslappet til SKAT, men skal henvende sig 
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formelt gennem de traditionelle kommunikationskanaler, når der er tale om 

sagsbehandling.  

Bemærkelsesværdigt er det dog, at den interaktion SKAT ønsker, er baseret på nogle ret 

specielle præmisser. SKAT forsøger med en personlig semantik at være personlige om 

generelle temaer på de sociale medier, men bliver upersonlige, så snart det handler om 

personlig skat. Der finder en interaktion sted, som lægger op til personlige forhold, men 

som bliver upersonlig lige så snart privatpersonlige emner tages op. På de sociale medier 

efterstræbes derfor en personliggørelse af kommunikationen, som dog utraditionelt 

ekskluderer det private. SKATs kommunikation er altså personlig på en upersonlig måde, 

hvilket skaber en paradoksal og mærkværdig interaktion, fordi kommunikationen 

producerer nogle forventninger, den ikke kan indfri og alligevel er det dét, som den 

forsøger.  

6: Analysedel 2: Interaktionens funktion 

Interaktionens status i forhold til organisationen  

Da interaktionen på de sociale medier er skabt på nogle særlige betingelser, finder jeg det 

derfor interessant at undersøge, hvordan interaktionen er koblet til den organiserede 

kommunikation og hvordan SKAT forsøger at styre interaktionen. Derfor vil jeg i 

følgende afsnit undersøge, hvilket forhold der eksisterer mellem de to modsatrettede 

logikker.   

 

Da det ikke kan lade sig gøre for kommunikationen at orientere sig efter på forhånd 

definerede beslutninger og samtidig strukturere sig efter de nærværende i 

kommunikationen, oscillerer SKAT derfor konstant mellem interaktion og organisation i 

deres eksterne kommunikation.  

Når SKAT med den traditionelle kommunikation kommunikerer i en juridisk 

systemreference, kan de ikke have øjnene åbne for eksempelvis læring og omsorg.  

De enkelte koder har kun blik for deres egen iagttagelsesoperation og har ikke øje for 

andre iagttagelsesblikke. Og på samme måde kan SKAT på de sociale medier ikke have 

øjnene åbne for sagsbehandling og ret, når de eksempelvis kommunikerer i en 

pædagogisk logik. Men de forskellige blikke er på én gang operationelt lukkede og 

strukturelt koblede. Det skyldes, at de iagttager helt adskilt fra hinanden, men samtidigt 

konstruerer og dekonstruerer hinanden. I det ene øjeblik konstrueres kommunikationen 
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pædagogisk på de sociale medier for i det næste øjeblik at blive dekonstrueret af en 

økonomisk kommunikation, hvor SKAT forsøger at styre interaktionen.  

Men det er primært kommunikationskanalerne, der gør sig gældende som medier, der 

afgør, hvornår SKATs kommunikation struktureres efter det ene eller det andet. Som 

nævnt er kommunikationen på de traditionelle kommunikationskanaler strengt 

struktureret og støtter sig til beslutninger. På de sociale medier ligger der også 

beslutningspræmisser til grund for kommunikationen, men den fremstår i højere grad 

som værende et interaktionssystem, hvor det er de nærværende, der sætter præmisserne 

for kommunikationen. Det skyldes, at beslutningspræmisserne der ligger til grund for 

kommunikationen er mindre synlige grundet platformens uanede muligheder for 

meningsskabelse. Men SKAT har en forventningsstruktur til, hvordan kommunikationen 

skal struktureres og sætter præmisserne omkring, hvordan brugerne kan tillade sig at være 

personlige.  

Kommunikationen på de sociale medier er samtidig forbundet til den organisatoriske 

kommunikation. Interaktionen på de sociale medier er først og fremmest udelukkende 

muliggjort af organisationen, der skaber rammerne for dens tilstedeværelse. Hvis ikke 

SKAT kommunikationsstrategisk havde valgt at befinde sig på de sociale medier, ville de 

skattepligtige borgere ikke kunne komme med sine spørgsmål, tvivl, frustration etc. til 

SKAT på samme måde. De skattepligtige borgere har selvfølgelig altid haft mulighed for 

at kontakte SKAT med spørgsmål, men her tilskyndes konstruktiv kritik, forskellige 

problematikker etc. som SKAT kan iagttages som værende primus motor for.  

Men da SKAT som organisation forsøger at styre interaktionen, bliver det tydeligt, at det 

er en mærkværdig form for interaktion, der finder sted. SKAT forsøger at definere, hvad 

der meningsfyldt kan tales om.  

Hver gang de skattepligtige borgere/virksomheder forsøger at tale om sagsbehandling, 

affejes dette på de sociale medier: 

”Sagsbehandling gør vi ikke på Facebook og Twitter. Fang i stedet vores dygtige kolleger på telefon 

7222 1818” (SKAT, 2016). 

På de sociale medier skabes mening primært på nærværets betingelser, men her kan det 

iagttages, at SKAT refererer til beslutninger vedrørende i forvejen vedtagne regler. 

Uberettiget kritik, som generel utilfredshed etc. bliver der ikke engang kommenteret på. 

Eksempelvis er en bruger utilfreds med sin skattebetaling og vælger at skrive følgende på 

SKATs Facebook side: ”Er i bindegale, jeg har lige betalt skat af hele beløbet, skal jeg så betale 

skat en gang til? Det er sku en ommer”(SKAT, 2016 & Bilag 38).  
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Her vælger SKAT ikke at svare på spørgsmålet eller knytte an til den forudgående 

kommunikation. På denne måde stopper kommunikationen. Det skyldes, at 

kommunikation i systemteorien kun kan betegnes som kommunikation, hvis der 

efterfølgende bliver knyttet an til kommunikationen.  

SKAT vælger altså udelukkende selv, hvilke kommentarer de svarer på og hvilke de 

undlader. Endda forbeholder SKAT sig også retten til at slette indlæg, der ikke lever op 

til deres retningslinjer:  

 

”Når du poster indlæg på SKATs sociale medier, skal du være opmærksom på vores retningslinjer. Vi 

forbeholder os ret til at slette indlæg, der er diskriminerende, stødende, har kommerciel karakter, eller 

som er i strid med gældende lovgivning. Alle indlæg på SKATs Facebookside bliver arkiveret. De sociale 

medier er åbne kanaler, hvor du skal passe på med at dele personfølsomme oplysninger - både om dig selv 

og andre” (SKAT 1, 2015). 

 

SKAT har lagt rammerne for, hvordan kommunikationen kan foregå og indenfor, hvilke 

emner der er acceptable at kommunikere om. På denne måde forsøger SKAT at reducere 

kompleksiteten på de sociale medier ved kun at forholde sig til de emner, som er 

interessante for SKAT. På eksklusionssiden er interaktionen på de sociale medier derfor 

tæt koblet til organisationen. Men når borgerne taler med SKAT på de sociale medier 

omkring skattetekniske spørgsmål, så kommunikeres der om tematikker, regler etc. som 

er hentet fra den traditionelle kommunikation. På denne måde er interaktionen koblet til 

organisationen, men her får SKAT grundet mediet mulighed for at tillade sig at være 

eksempelvis pædagogiske og omsorgsfulde i deres kommunikation og aktiverer dermed 

andre funktionssystemer.      

På SKATs hjemmeside www.skat.dk har myndigheden lavet en specifik side omkring 

SKAT på de sociale medier. Her forklarer de kort, hvad deres formål med brugen af de 

sociale medier og på hvilke medier, man kan finde SKAT (SKAT 1, 2015). De gør her 

opmærksom på, at de gerne vil hjælpe borgere/virksomheder med at forstå skatten, men 

at den konkrete sagsbehandling ikke finder sted på de sociale medier. SKAT er derfor 

bevidste omkring, hvilken kommunikation der skal finde sted på det ene og det andet 

medie.  

Da konkret sagsbehandling ikke må finde sted på de sociale medier, er det derfor 

interessant at undersøge, hvordan de vil hjælpe borgere/virksomheder med at forstå 
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SKAT og hvad SKAT egentlig kan bruge de sociale medier til på baggrund af min 

analyse.    

 

Interaktionens muligheder 

Kommunikationsstrategisk har SKAT valgt at befinde sig på de sociale medier, da SKAT 

har en forventning om at, det kan gavne organisationen og deres eksterne 

kommunikation.  

Jeg vil i følgende afsnit undersøge, hvilke muligheder og løsninger interaktionen kan 

iagttages at producere, som den traditionelle kommunikationskanal ikke kan.   

  

Før SKATs digitalisering af deres eksterne kommunikation, var det stadig muligt at 

kontakte SKAT. Man har altid kunne tage røret og ringe til myndigheden, men 

teknologien gør sig her til medie for meget mere interaktion, end der var tidligere. De 

sætter en anden betydning til begreberne dialog og det at være tættere på kunden. Førhen 

var dialog, det der eksisterede, når SKAT og den skattepligtige borger talte konkret 

sagsbehandling. På de sociale medier er dialog forstået på den måde, at SKAT skal 

involvere sig proaktivt og lytte til sin omverden. Noget som førhen var helt irrelevant for 

SKAT. De sociale medier giver SKAT, jævnfør deres kommunikationsstrategi, mulighed 

for at producere oplysning omkring sin organisation, foregribe uklarheder, modtage kritik 

etc. som organisationen ikke kan gennem den traditionelle kommunikation. Jævnfør 

SKATs strategi om at ville lytte til sin omverden og invitere til nye former for 

involvering, har SKAT opdaget, at organisationen har brug for at høre på borgernes 

vanskeligheder og kritik for at forbedre skattebetalingen i Danmark. Interaktionen er 

dermed en mulighed for SKAT for at forbedre sagsbehandling og skattebetaling, som er 

den traditionelle kommunikations funktion. På denne måde kan forvirringer imødegås og 

måske kan nogle regler mht. konkret sagsbehandling ændres. Eksempelvis kommer en 

bruger med et forslag til en forbedring af et befordringsfradrag, så SKAT kan undgå for 

mange unødvendige forklarende tekster: 

 

”Hel le  Jensen:  Dejlige wizards I har lavet til fx befordringsfradrag. Tip til næste år: fix labels, så 

slipper i for forklarende tekster.  

Skatte far :  Hej Helle Jensen – Tak for input, jeg giver den videre. Vh. Louise”  

(Bilag 37). 
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Her vælger SKAT at knytte an til kommunikationen og sende hendes forslag videre 

internt i organisationen. På denne måde kan interaktionen være med til at håndtere nogle 

af de udfordringer, SKAT ikke bliver opmærksomme på, da de kun har øjnene åbne for 

økonomi og ret gennem den traditionelle kommunikation. Ifølge SKAT fungerer 

skatteindbetalingen altså bedre, hvis den også kan indoptage informationer produceret af 

andre logikker, end den traditionelle økonomiske og juridiske systemreference.  

 

Samtidig kan det også iagttages, at SKAT, jævnfør deres eget ønske om at vise, at 

organisationen SKAT består af mennesker, i høj grad lykkes på de sociale medier. 

Platformen giver mulighed for netop at illustrere de enkelte medarbejdere og eksempelvis 

illustrere, at SKAT fejrer jul ligesom alle andre. Hvor den traditionelle eksterne 

kommunikation ikke tillod dette, muliggør de sociale medier derfor en personliggørelse af 

organisationen, som SKAT efterstræber.  

Samtidig bliver det muligt for SKAT at kommunikere i andre logikker, end SKAT er vant 

til og på denne måde opføre sig på en anden måde overfor de skattepligtige 

borgere/virksomheder. SKAT kan på de sociale medier tillade sig at være omsorgsfulde i 

deres kommunikation og har dermed øjnene åbne over for andre problematikker, end 

ved kun at iagttage gennem den juridiske systemreference.   

Interaktionens udfordringer  

Men interaktionen skaber som nævnt en uforudsigelighed og en enorm kompleksitet for 

SKAT. Hvad kan SKAT bruge og hvilken kritik er eksempelvis uberettiget?  

Noget kan SKAT bruge, andet må de sortere fra. SKAT håber altså, jævnfør deres 

kommunikationsstrategi, at interaktionen kan være med til at effektivisere 

skatteindbetalingen og gøre det nemmere for borgere og virksomheder at betale deres 

skat. Det bliver også muligt for SKAT at fremstå som en organisation bestående af 

mennesker, der er modtagelige overfor kritik og feedback. Men interaktionen skaber også 

nogle udfordringer for SKAT, som ikke fandtes før. Netop fordi interaktionen kører 

sideløbende med den organiserede traditionelle kommunikation, producerer 

kommunikationen på de sociale medier en forventningsdannelse, der er anderledes end 

den eksisterende struktur.  

I det følgende afsnit vil jeg undersøge, hvilke udfordringer der dukker op på baggrund af 

den foregående analyse.  
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Selvom teknologierne sætter nogle betingelser for den semantik, der kan gøre sig 

gældende, har borgere og virksomheder over tid dannet en forventning til SKATs 

eksterne kommunikation. Og når SKAT med de sociale medier forsøger at bryde disse 

forventninger, kan det skabe det en tvivl hos borgere/virksomheder, da den nye 

kommunikation ikke erstatter den traditionelle kommunikation hos SKAT.  

Netop fordi de to kommunikationskanaler kører sideløbende med hinanden og ikke 

afløser hinanden kan det skabe tvivl. Er det kun på Twitter man som borger må skrive 

knus? Hvad kan man forvente af SKAT?  

Nedenfor ses et citat fra en artikel fra Danmarks Radio’s hjemmeside:  

 

"Wehiii, stort tillykke til dig. Du er Skattefars follower nr. 6000:-) Der er en lille goodiebag på vej til 

dig" (Seidenfaden, 2013). 

Sådan skrev ”Skattefar” til en ”følger” på Twitter i september 2013.   

Efterfølgende vakte det stor forundring hos en bruger, da deres kommunikation på de 

sociale medier kom bag på ham: 

 

”Jeg var meget overrasket over, at SKAT skrev sådan til mig. Jeg var ikke helt klar over, hvad de ville. 

Det var lidt en uvant måde at blive kontaktet af Skat på. Normalt er det meget formelle samtaler, man 

har med Skat. Det her var utrolig uformelt, siger 21-årige Lars Bo Thomsen” (Seidenfaden, 2013). 

 

Brugeren kan altså her iagttages som værende meget overrasket over SKATs nye måde at 

kommunikere på. Netop fordi kommunikationen er uformel og drejer sig om noget helt 

andet end skattebetaling, kommer det bag på brugeren.  

Han bliver i tvivl om, hvad SKAT egentlig vil og hvordan han skal forholde sig.  

De ansvarlige fra SKAT, som bestyrer Twitter-profilen, ser dog intet problem i, at 

kommunikationen på de sociale medier benytter smileys og foregår mere uformelt:  

”Twitter er en anderledes kommunikationskanal, fordi vi har mulighed for at smide 

embedsmandssproget og komme i dialog i øjenhøjde. Jeg synes ikke, det er uprofessionelt at løsne op for 

sproget, men det er selvfølgelig en balancegang. For eksempel ville vi aldrig skrive knuz med z eller kram 

i vores beskeder," siger Lene Krogh Jeppesen, som var med til at oprette SKAT's Twitterprofil” 

(Seidenfaden, 2013). 

 

SKAT vil altså af med den bureaukratiske tone og i ”dialog i øjenhøjde”. Det betyder, at 

SKAT førhen med den traditionelle kommunikation ikke iagttog dialogen med kunden 
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som værende i øjenhøjde. Samtidig kan det skabe forvirring, når SKAT vælger at skrive 

til brugere direkte fra de ansattes egne personlige Facebook profiler: 

 

Christ ina Cordes Andersen:  Rigtig glædelig jul og tak fordi I er så gode og søde til at hjælpe og 

vejlede. Man glemmer vist, at I egentlig blot er ansatte, der, som de fleste andre på arbejdsmarkedet, jo 

bare gør det, jeres jobfunktion nu engang foreskriver.  

Conny Monfe ldt  Hansen:  Tusind tak, hvor er det dejligt at høre. Glædelig jul til dig.  

(SKAT, 2016 & Bilag 21).  

 

Personliggørelsen af SKAT, kan skabe en usikkerhed og en fare for at virke 

uprofessionel. Hvad er privat og hvad er professionelt?  

Det kan også iagttages, at brugere vælger at svare på SKATs vegne, når en bruger retter 

henvendelse på eksempelvis Facebook:  

 

Lotte  Holm-Petersen:  Kan man regne med årsopgørelsen inden mandag, eller bliver den rettet til? 

Jeg har indbetalt 3000 til ratepension ud over alm indbetalinger siden april, dvs. 27000 kr., men dette 

fremgår ikke af min årsopgørelse. I stedet skal jeg af med 7000 kr. Ser ud til jeg ikke har fået 

fradraget. Vh Lotte 

Maria Jul  Jensen:  Jeg følger lige med her…  

Anja Schjo ldan Løwer Frem: I skal tjekke det mandag, men står det der ikke skal I have fat i 

jeres pensionsselskab og høre om de har indberettet det til SKAT (SKAT, 2015 & Bilag 43). 

 

Da en brugers svar kan vise sig at være forkert, kan det resultere i mere forvirring og 

mindre hjælp til den enkelte borger. Samtidig kan det være svært for borgeren at vurdere 

om den pågældende person, arbejder hos SKAT eller om der blot er tale om en bruger, 

der vil hjælpe. På denne måde kan platformens struktur indebære nogle risici i forhold til 

svar på generelle skattetekniske henvendelser.   

 

Disse risici kan i værste fald ødelægge myndigheders troværdighed, især hvis man som 

bruger kan tro, der er tale om falske profiler, fejlagtige informationer, rygter etc.  

Eksempelvis blev en opkrævning fra SKAT mistænkt for at være falsk på de sociale 

medier (Pedersen, 2013). Borgere mistænkte brevet, da logoet var sort-hvidt og der var 

en fejlplaceret bindestreg. Det rygte spredte sig med lynets hast på de sociale medier og 
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selv politiet i Nordjylland advarede folk imod at betale girokortet fra SKAT (Pedersen, 

2013).  

Brevet var dog fra SKAT og episoden illustrerer, hvordan SKATs kommunikation på de 

sociale medier kan sprede fejlagtige informationer og være med til at skabe tvivl og 

usikkerhed hos borgere/virksomheder:   

 

”At det bliver blæst så meget op og får sådan en mediebevågenhed, det kommer selvfølgelig bag på os. 

Men vi skal selvfølgelig have sat den bindestreg rigtigt, så folk ikke bliver forvirrede, siger Richard 

Hanlov, underdirektør hos Skat” (Pedersen, 2013). 

SKAT er opmærksomme på problemet, men også overraskede over rygtet på de sociale 

medier. En anden episode som er med til at skabe tvivl og usikkerhed omkring SKATs 

ageren på de sociale medier, fandt sted på SKATs Facebook profil. Her oplevede SKAT 

en falsk profil, der udgav sig for at være SKAT og kom med kreative svar til borgere og 

kommunikerede i en yderst upassende tone:  

”Skatte far : Vi har her til aften haft en falsk profil på Facebook. Beklager hvis der er nogen der er 

blevet stødt over tonen og ”kreative” svar. Vh Jakob” (SKAT, 2015 & Bilag 39).  

 

SKATs kommunikation på de sociale medier kan altså risikere at føre til en tvivl om 

myndighedens troværdighed og en tvivl omkring, hvordan borgere skal forholde sig til 

den nye kommunikation og hvilken relation, de har over for SKAT. Der kan derfor 

stilles spørgsmålstegn til SKATs strategi med de sociale medier. Producerer SKATs 

tilstedeværelse på de sociale medier mere hjælp eller mindre hjælp? Bliver man som 

borger/virksomhed blot mere forvirret?  

 

Samtidig har SKAT haft problemer med at svare deres følgere, der har oplevet 

Facebook-siden som et sort hul (Elbert, 2015). Der har også været tilfælde, hvor brugere 

har uploadet billeder op på Twitter af, at de har siddet i telefonkø i en times tid (Elbert, 

2015). Det kan derfor iagttages, at SKAT har problemer med at svare på alle 

henvendelser og være aktivt til stede på de sociale medier. SKAT har altså svært ved at 

håndtere interaktionens mængder af kompleksitet.  

Kommunikationsstrategien fra SKATs side, om at blive bedre til at lytte til sin omverden, 

løber altså den risiko, at den kan opnå modstand og den direkte modsatte opfattelse fra 
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borgere/virksomheders side. Brugen af de sociale medier kan føre til, at SKATs 

omverden iagttager SKAT som værende fraværende, dårlige lyttere etc.  

Samtidig kan ønsket om at komme ”tættere på kunden” også risikere at ende med den 

modsatte effekt. På denne måde er der en risiko for at deres kommunikationsstrategi 

falder til jorden. Manglen på svar fører kun til mere utilfredshed og forvirring. 

Eksempelvis var en forvirret borger usikker på, om hun ville modtage svar gennem 

Facebook eller et andet sted:  

 

Tove Mortensen:  Kommer der svar her, eller bliver det skrevet et andet sted? 

SKAT: Hej Tove 

Vi vil svare dig her på Facebook, hvis dit spørgsmål er af generel karakter.  

Vh. Mai (Bilag 40).   

 

Hvis spørgsmålet omhandler konkret sagsbehandling, skal hun derimod igennem SKATs 

traditionelle kommunikationskanal.  

Samtidig kan det iagttages, at langt de fleste kommentarer fra brugere på de sociale 

medier, omhandler personlige skattemæssige spørgsmål, som SKAT henviser til deres 

traditionelle kommunikationskanaler (Bilag 16 & 36). Brugerne på de sociale medier er 

derfor ikke helt opmærksomme på, hvordan de skal agere på SKATs sociale profilsider 

og klar over, hvilket formål siderne tjener.  

 

I et opslag fra SKAT på Twitter skriver de følgende:  

”Vi er overvældede :-) SÅ mange spørgsmål, og tak for dem alle. Vi knokler for at svare og håber på 

jeres tålmodighed. #svedpåpanden. #Skatdk” (SKAT, 2015 & Bilag 41).  

Samtidig kan det også iagttages, at SKAT bruger en del tid på at kommunikere om fejl 

med IT-systemer og problemer med at logge på Tast Selv:  

”Vi oplever fortsat problemer med en intern netværkskomponent. Sporadisk adgang til systemer. Vi 

arbejder på en løsning […] Tidshorisont ukendt.” (SKAT, 2015 & Bilag 42).  

 

Det betyder, at borgere/virksomheder kan opleve SKAT som en frustrerende ventelinje, 

der er utilgængelige også på de sociale medier. Interaktionen på de sociale medier skaber 

som nævnt forventninger til den fremadrettede kommunikation.  

Netop formålet med de sociale medier var at være tilgængelige og i direkte kontakt med 

borgerne, og så ender SKAT med at bruge deres ressourcer og tid på de sociale medier 
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med at kommunikere undskyldninger på frustrationer og forklaringer på IT nedbrud. På 

denne måde kan SKATs intentioner om brugerinddragelse, åbenhed etc. risikere at falde 

til jorden.  

 

At kommunikationen på de sociale medier er opbygget på en særlig måde, har også sin 

betydning for kommunikationen. At der ikke bare er tale om en almindelig personlig 

kommunikation, men en personlig kommunikation som ikke er privat, skaber en speciel 

interaktion. For de enkelte brugere har det den betydning, at de ikke kan tillade sig at tale 

om konkret privat sagsbehandling, men skal forholde sig til kollektiv sagsbehandling, 

andre kan have interesse i. Det kan iagttages, at der skabes en forvirring omkring, 

hvornår brugerne bliver for personlige og hvordan ”spillereglerne” på de sociale medier 

fungerer.  

Der kan iagttages utallige henvendelser fra brugere, der bliver henvist til den traditionelle 

kommunikationskanal, netop fordi de ikke er klar over, hvordan de skal være personlige:  

 

SKAT: Hej Hanne 

Beklager at jeg ikke kan hjælpe dig her, men du kan ringe til mine kolleger på 70 15 73 04. Du kan 

også læse mere her http://bit.ly/1U69Wqe (dansk)  

VH Helle   

(SKAT, 2016 & Bilag 44). 

Kritik af SKAT på de sociale medier 

SKATs tilstedeværelse på de sociale medier indebærer altså risici for at hele deres 

kommunikationsstrategi mislykkes. Flere eksperter er også skeptiske omkring SKATs 

brug af de sociale medier. Ifølge Line Pedersen, der er sprogkonsulent i virksomheden, 

Ordkløveren, kan der være en risiko ved at benytte sig af slang og smileys som 

myndighed (Seidenfaden, 2013).  

Hun mener, at myndigheder skal passe på med ikke at gå over stregen, da sproget hurtigt 

kan blive for privatpersonligt. Men hun mener samtidig, at det er godt, at offentlige 

instanser er begyndt at prøve mulighederne af på de sociale medier:  

”Vi skal huske på, at offentlige myndigheder er til for vores skyld, så det er rigtig godt, at myndighederne 

bruger de sociale medier til at indgå i debatter og give information til borgerne, siger Line Pedersen” 

(Seidenfaden, 2013). 
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Ifølge ekspert i digital politisk kommunikation Benjamin Rud Elberth, bør SKAT dog 

også være opmærksomme på, at de sociale medier giver mulighed for øget kritik samt en 

synlighed, de skal være bevidste omkring.  

SKATs ønske om en interaktion baseret på åbenhed, dialog i øjenhøjde etc. åbner op for 

uanede mængder af kritik, hvor åbenheden kan gå hen og blive en ulempe for SKAT 

(Elberth, 2015).  

”Sociale medier er lig med ekstra benzin på i forvejen lidt dårlige sager, og det resulterer i flere klø lige 

nu, end SKAT ellers ville få, hvis man ikke kunne komme i kontakt med dem på sociale medier” 

(Elberth, 2015).  

Netop fordi kommunikationen nu er offentlig tilgængelig for alle. 

”Eksempelvis har det stor betydning at Christiane Vejlø, med 19000 følgere på Twitter, 4300 følgere 

på Instagram og eget radioprogram, mener at SKATs design kunne have være lavet af en 

studentermedhjælper på en halv dag” (Elberth, 2015). Det er en dans om omdømmet for 

SKAT, da interaktionen muliggør et væld af kritik som bliver synligt for alle følgere. Én 

persons utilfredshed og ikke mindst håndteringen af personens utilfredshed på de sociale 

medier, kan meget nemt blive til mange personers utilfredshed.  

”Vi digitale meningsdannere med egne blogs og radioprogrammer venter os så utroligt meget af Skattefar, 

fordi de i så lang tid har vist vejen på sociale medier. Derfor bliver skuffelsen ekstra stor, hvis de har 

slået et for stort brød op og glemmer hygiejnefaktorer som tilgængelige telefonlinjer, websites der fungerer og 

kundeservice (Elberth, 2015).  

 

Thomas Bigum, ekspert i sociale medier og foredragsholder, mener, at SKAT ikke er 

aktive nok på de sociale medier i øjeblikket til at kunne afklare forvirringer i ordentlig tid 

(Pedersen, 2013). Han mener altså ikke, at de har ressourcer nok til at kunne håndtere de 

mange forespørgsler i tide. Eksempelvis formåede SKAT ikke tidsnok at gøre 

opmærksom på, at opkrævningen fra SKAT ikke var falsk, men var legitim. Christian 

Schwarz Lausten, cand.mag. i informationsvidenskab og direktør for det digitale 

konsulenthus Seismonaut, deler samme opfattelse: ”På grund af den voksende mængde af 

fejlinformation på internettet, er det vigtigt, at myndighederne er til stede og opmærksomme på de sociale 

medier” (Pedersen, 2013).   

 

Massiv misinformation på internettet rangerer, ifølge en rapport fra World Economic 

Forum, som værende en af de 50 største trusler i verden i dag (Pedersen, 2013).  
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”Det værste, der kan ske er, at tilliden til de offentlige myndigheder smuldrer. Det er ikke bare de 

offentlige myndigheder - det er også en række andre: Nemid, borger.dk, netbanken og sygesikringen, siger 

antropolog Jesper Poulsen-Hansen, der er partner i firmaet Gemeinschaft, som arbejder med 

risikoproblemstillingerne og sikkerhed” (Pedersen, 2013). 

 

Det er derfor afgørende for SKAT at bevare tilliden til de skattepligtige 

borgere/virksomheder. Gert Tinggaard Svendsen som er professor og ph.d. ved institut 

for statskundskab fra Aarhus Universitet, forsker til dagligt i social tillid og korruption 

(Mencke, 2016). Han mener, at det danske samfundsfundament bygger på tillid til vores 

institutioner og vores medmennesker. Herhjemme stoler 78 procent af befolkningen på 

dem, de ikke kender (Mencke, 2016).  

”Du betaler din skat, fordi du har en formodning om, at din nabo gør det samme, og ikke bare din 

nabo, nej også dem i den anden ende af landet. I Durban i Sydafrika ville vi ikke åbne døren for en 

fremmed. Mistroen ville føles lige så naturlig, som tilliden er her.” (Mencke, 2016).  

 

SKAT skal derfor være meget opmærksomme på at bevare troværdigheden og tilliden til 

deres institution, især på de sociale medier. Her kan borgere og virksomheder nemlig 

blive forvirrede og som nævnt, kan der opstå tvivl om SKATs legitimitet.  

SKATs ageren på de sociale medier, kan altså i sidste ende være med til at udfordre den 

sociale tillid, som ifølge professoren er fundamentet for det danske samfundssystem.  

Delkonklusion 

Interaktionen på de sociale medier er først og fremmest udelukkende muliggjort af 

organisationen, der skaber rammerne for dens struktur. Samtidig bliver interaktionen  

forsøgt styret af SKAT som organisation, der kun ønsker at være personlige omkring 

kollektive temaer, såsom julehilsner og arbejdsmiljø. For de enkelte brugere har det den 

betydning, at de ikke kan tillade sig at tale om konkret privat sagsbehandling, men skal 

forholde sig til kollektiv sagsbehandling, andre kan have interesse i. 

SKAT vælger udelukkende selv, hvilken kommunikation, som organisationen vil knytte 

an til og hvilke de undlader at knytte an til. På denne måde forsøger SKAT at reducere 

kompleksiteten på de sociale medier, ved kun at forholde sig til de emner, som er 

interessante for SKAT. Uvelkomment kommunikation på de sociale medier, såsom 

specifikke personlige henvendelser eller en kommunikation der ikke vedrører alle, bliver 

henvist tilbage til deres traditionelle eksterne kommunikation.   
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SKATs kommunikation på de sociale medier, skaber dog nye muligheder for 

organisationen. Myndighedens tilstedeværelse på de sociale medier muliggør langt mere 

interaktion, end der tidligere var muligt, da teknologien i højere grad gør sig til medie for 

interaktion. Interaktionen giver, jævnfør SKATs kommunikationsstrategi, mulighed for 

at producere oplysning omkring sin organisation og samtidigt modtage konstruktiv kritik, 

som SKAT kan bruge til at forbedre den generelle skattebetaling i Danmark. Det skyldes 

at de skattepligtige borgere nu har et sted, hvor de uformelt kan henvende sig til SKAT, 

som nu kan have blik for disse henvendelser, fordi de ikke længere udelukkende iagttager 

gennem den juridiske kode ret/uret.   

Samtidig bliver det muligt for SKAT at illustrere, at organisationen består af mennesker 

på de sociale medier og i højere grad personliggøre den ellers så bureaukratiske 

myndighed. I forhold til SKATs kommunikationsstrategi, giver det mulighed for at 

borgere lettere kan identificere sig med SKAT og i højere grad åbne sig op overfor 

SKAT på de sociale medier.  

Grundet nye kommunikationsmuligheder har SKAT nu øjnene åbne over for andre 

problematikker, end ved kun at iagttage gennem den juridiske systemreference, ret/uret. 

Eksempelvis bliver det muligt at italesætte forvirring og kollektiv læring på de sociale 

medier.   

 

Interaktionen skaber dog også nogle ledelsesmæssige udfordringer for SKAT, der ikke 

fandtes før. Da interaktionen kører sideløbende med den organiserede traditionelle 

kommunikation, producerer kommunikationen på de sociale medier en forventnings-

dannelse, der er anderledes end den eksisterende struktur. Gennem den traditionelle 

kommunikation knytter SKAT an til en retslig logik, der konstruerer dem som en ret-

havende institution, der håndhæver retten og bestemmer slagets gang. Her bliver de 

skattepligtige borgere udelukkende konstrueret som nogle, der skal håndhæve retten. 

Hvor SKAT på de sociale medier, derimod dukker op som en organisation, der 

interesserer sig for deres omverden, ved at vejlede borgere og tilbyde læring.     

SKATs ageren på de sociale medier skaber dermed en ny kompleksitet, hvor SKAT nu 

skal håndtere konstruktionen af sig selv på to forskellige måder. Dette kan formodes at 

resultere i en tvivl hos de skattepligtige borgere og virksomheder omkring, hvad de kan 

forvente af SKAT og hvordan de skal henvende sig. Personliggørelsen af SKAT på de 

sociale medier kan, som vist i analysen, risikere at skabe en usikkerhed og en fare for at 

virke uprofessionel. Det skyldes at brugerne har svært ved at vurdere, hvilke svar som 
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kommer fra SKAT og hvilke svar der kommer fra andre brugere, da SKAT nogle gange 

henvender sig direkte fra de enkelte medarbejderes profiler. Samtidig kan en alt for 

uformel tone, skabe forvirring omkring SKATs legitimitet.  

Samtidig kan det iagttages, at SKAT har problemer med at svare på alle henvendelser og 

være aktivt til stede på de sociale medier. SKAT har altså svært ved at håndtere 

interaktionens mængder af kompleksitet. Derudover har mange brugere misforstået 

invitationen omkring interaktionen på de sociale medier, da interaktionen viser sig at 

producere skuffelser hos brugerne, når de ikke kan få den forventede hjælp på de sociale 

medier, men blot bliver henvist til de traditionelle kommunikationskanaler. Da brugere 

misforstår interaktionen, må det formodes at skabe yderligere forvirring, frem for hjælp 

og vejledning. Det resulterer i spørgsmålet omkring, hvorvidt SKATs tilstedeværelse på 

de sociale medier producerer mere hjælp eller blot mindre hjælp og mere forvirring, da 

det er uklart, hvordan ”spillereglerne” på de sociale medier fungerer.  

SKATs kommunikationsstrategi risikerer altså at falde til jorden, hvis ikke SKAT er i 

stand til at håndtere den nye kompleksitet, som interaktionen medfører.  

7: Intervention 
 

I følgende afsnit vil jeg undersøge, hvordan SKAT kan imødekomme de fremanalyserede 

kommunikative ledelsesudfordringer. Interventionsafsnittet har til formål at diskutere de 

komplekse ledelsesudfordringer, men er samtidig refleksiv omkring, hvordan disse på 

samme tid bidrager til fornyet kompleksitet. Derfor bør afsnittet i højere grad ses som et 

reflekterende punkt, hvorigennem jeg mener, organisationen kan drage nytte.  

Nyt verdensbillede 

På bagrund af analysen, kan jeg først og fremmest gøre SKAT opmærksom på, at SKATs 

kommunikation på de sociale medier har konstitutive konsekvenser for, hvordan det 

sociale konstrueres. Det betyder med andre ord, at den måde de ser sig selv og deres 

omverden på ændres markant. SKAT konstruerer nu også sig selv som værende et 

serviceorgan, hvor de tidligere udelukkende har konstrueret sig selv som en autoritær 

skattemyndighed i den traditionelle kommunikation. Deres omverden ændres til også at 

blive konstrueret som en slags venner med SKAT, hvor de tidligere alene har været 

opfattet som skattepligtige borgere/virksomheder. Interaktionen skaber altså en ny 
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forventningsstruktur, der er markant anderledes end den eksisterende traditionelle 

organiserede kommunikation, der foregår sideløbende.   

Her skaber interaktionen nye forventninger omkring, hvad borgere kan forvente af 

SKAT og hvordan der fremadrettet skal kommunikeres. Ved at SKAT inviterer 

borgere/virksomheder til en personlig interaktion gennem brug af en personlig semantik, 

producerer det forventninger om, at de også kan henvende sig personligt. Men lige så 

snart de henvender sig med personlige forhold, bliver SKAT upersonlige og afviser 

kommunikationen. SKAT er altså kun åbne for at være personlige omkring generelle 

kollektive temaer, hvilket fører til en interaktion som ønsker at være personlig, dog på en 

upersonlig måde.  

Denne paradoksale og mærkværdige form for interaktion bør SKAT være bevidste 

omkring for at kunne reagere på paradokset. Samtidig skal ledelsen være klar over, at 

ønsket om interaktion har afgørende betydning for deres verdensbillede og deres 

eksterne kommunikation.  

De skiftende blikke 

Ved både at skulle agere som juridisk ansvarlig for skatteindbetalingen i Danmark med 

en distancerende formel holdning, men samtidigt skulle interessere sig for sin omverden 

med en omsorgsfuld og pædagogisk kommunikation, skabes som nævnt to 

modsatrettede konstruktioner af SKAT i deres eksterne kommunikation. Hvordan kan 

man på én og samme tid være en juridisk kontrolinstans og en omsorgsfuld servicerende 

”ven”? Den nye forventningsstruktur skaber en enorm kompleksitet i forhold til den 

relation, SKAT og deres omverden skal sætte sig i.  

De skiftende blikke må irritere kommunikationsdeltagerne. Hvornår kan borgere 

forvente service og omsorg og hvornår kan de forvente kontrol og autoritet?  

 

At navigere i dette kommunikative kaos er en kompleks ledelsesudfordring hos SKAT, 

der kræver fokus for at undgå forvirring og mistillid. Denne udfordring skyldes, at 

SKATs kommunikationsstrategi ønsker borgerinddragelse gennem åben dialog, men 

samtidig må distancere sig fra borgerinddragelse, da denne åbenhed fører til forvirring, 

uanede mængder af kompleksitet som irriterer skattebetalingen, der foregår i den 

juridiske systemreference.  

Interessant er det at se nærmere på, hvordan man kan lede en sådan flerstemmet 

organisation? Og hvordan kan SKAT fremstå som en samlet enhed?   
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Med udgangspunkt i Niels Åkerstrøm Andersens teori om den polyfone organisation, vil 

jeg i følgende afsnit reflektere omkring problematikkerne ved en organisation, der ikke 

længere kommunikerer udelukkende i ét bestemt funktionssystem.   

Den polyfone organisation  

SKATs kommunikationsstrategi ønsker som nævnt en interaktion, der ikke er bygget op 

omkring den traditionelle juridiske kode. Med denne går SKAT fra at have en klar 

juridisk kommunikationskode til at kommunikere i mange usammenlignelige værdier og 

kommunikationskoder. Men i den enkelte kommunikation kan der altid kun vælges én 

iagttagelse med én kode. Og hver eneste gang koden skifter, rekonstruerer SKAT sig 

selv, sine elementer og sin omverden på en helt ny måde. Når de eksempelvis på den 

traditionelle kommunikationskanal argumenterer med henvisning til den retslige logik, 

konstrueres den skattepligtige borger som et retssubjekt, der skal følge SKATs 

henvisninger, for ikke at havne på den forkerte side af ret/uret. Organisationen går med 

andre ord fra en homofon til en polyfon organisation.  

Ifølge Niels Åkerstrøm Andersens teori omkring polyfone organisationer har det 

traditionelt været sådan, at organisationer primært har været opkoblet til ét 

funktionssystem (Andersen, 2002:32). Men hans påstand er, at flere og flere 

organisationer i dag, ikke længere har en primær opkobling på ét funktionssystem og at vi 

bevæger os fra den homofone organisation til den polyfone organisation (Andersen, 

2002:34). En polyfon organisation er altså opkoblet på flere funktionssystemer og 

beskriver samtidig sig selv gennem flere koder og ikke kun én. Funktionssystemerne 

bliver mere og mere reflekterende omkring begrænsningerne ved deres egen kodninger 

og begynder at få øje på, hvad andre iagttagelser kan få øje på og tilføre organisationen.   

Men samtidig bliver SKATs ledelsesudfordring altså at håndtere denne heterogenitet og 

reflektere omkring, hvordan SKAT kan blive bedre til at håndtere de kommunikative 

udfordringer, som stilles over for i et moderne, differentieret samfund, der er præget af 

en mangfoldighed af ofte modsatrettede rationaler og logikker. 

 

Ifølge Niels Åkerstrøm Andersens teori må en virksomhed først og fremmest evne at 

skifte kode for at kunne håndtere denne heterogenitet (Andersen, 2002:42). SKAT skal 

altså være i stand til at kunne navigere mellem disse kodeskift og vide, hvornår der skal 

kommunikeres i de forskellige logikker.  
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Niels Åkerstrøm Andersen taler om et behov for en strategi af anden orden:  

”Det handler om at forholde sig strategisk til samtalens rum og orden, til hvilke muligheder for 

kommunikation, tematisering, deltagelse, argumentation, inklusion og eksklusion, som forskellige koder 

og semantikker åbner henholdsvis lukker for” (Andersen, 2002:45). 

 

Samtidig skal de have en polykontekstuel verdensopfattelse, hvilket betyder, at de skal 

være i stand til at kunne iagttage på anden orden (Andersen, 2002:42). De skal med andre 

ord, være bevidste omkring deres egen kommunikation og hvordan den på forskelligvis 

konstruerer virkeligheden. De skal samtidig kunne reflektere over sig selv som 

kommunikation og i det hele taget kunne leve med en grundlagsløs turbulent polyfon 

ledelsesform (Andersen, 2002:42).  

Anden-ordens ledelse 

Som fremanalyseret, sætter teknologien betingelser for den semantik, der kan gøre sig 

gældende. Hvor det på de sociale medier er passende at skrive, ”Glædelig jul kære venner” til 

SKAT, tillader de traditionelle kommunikationskanaler ikke samme uformelle tone eller 

tematik. Ligeledes kan man ikke tale om velgørenhed eller om SKATs arbejdsliv gennem 

de traditionelle kommunikationskanaler. Samtidig er den måde interaktionen udformer 

sig på i høj grad præget af mediet. På det sociale medie Twitter eksempelvis, begrænser 

mediet SKATs kommunikation til kun at være 140 tegn per meddelelse, hvor privat én til 

én kommunikation udelukkes og derfor ikke tillader personfølsomme oplysninger. Ved at 

iagttage de sociale medier som et styringsværktøj, kommer denne teknologi til at styre 

betingelserne for, hvordan der kan kommunikeres og den måde SKAT kan styre 

kommunikationen. Her kan Niels Thyge Thygesen og Niels Åkerstrøm Andersens teori 

om politiske styringsværktøjer hjælpe med at forstå de sociale medier som en 

styringsteknologi, der er med til at definere SKAT som en organisation, der nu er til at 

træffe på en uformel måde, med en ny form for social struktur mellem 

kommunikationsdeltagerne.  

 ”Styringsværktøjer styrer betingelserne for, hvordan den styrende kan styre og hvad der kan styres på” 

(Andersen & Thygesen, 2004:29). 

 

De sociale medier er nemlig ikke bare en uskyldig platform, der muliggør interaktion. 

SKAT skal sætte sig dybere ind i mediets potentiale, men samtidig også forstå, hvordan 

platformen fungerer. SKAT skal være opmærksom på, at de sociale medier, som 
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styringsværktøj, påvirker den styrende og dét, der skal styres på. Eksempelvis kan SKAT 

ikke ændre på Facebook’s måde at interagere på eller den måde brugerne kan dele 

SKATs kommunikation. Thygesen og Åkerstrøm mener derfor, at det er vigtigt, at 

virksomheder ikke alene opfatter styringsværktøjerne som et redskab til ledelse, men er 

bevidste omkring, hvad værktøjerne gør ved ledelse. Eksempelvis optræder hele verden 

som søm, når man står med en hammer i hånden. Det er vigtigt at være bevidste omkring 

dette, da SKAT ellers bliver blinde for de begrænsninger, som de sociale medier sætter 

for kommunikationen. Måden interaktionen er bygget op på på de sociale medier, kan 

SKAT ikke ændre på. SKAT må altså ikke forsøge at styre noget, som ikke lader sig styre. 

Derfor er det vigtigt, at SKAT sætter sig ind i de præmisser, der gør sig gældende på de 

sociale medier og ikke kun vælger at benytte sig af disse kommunikationskanaler, blot 

fordi alle andre befinder sig på de sociale medier, eller fordi topledelsen ønsker det.   

Udfordringen for SKAT ligger altså i at reflektere over deres valg af styringsværktøjer for 

at kunne styre ud fra den vision som deres kommunikationsstrategi indeholder. Ved at 

forholde sig styrende i forhold til de styringsværktøjer, der gør sig gældende og have en 

forståelse for, hvordan disse teknologier konstituerer rammerne for organisationens 

kommunikation, benyttes en refleksiv interventionsform, kaldet intervention på anden 

orden (Andersen & Thygesen, 2004:29). Denne ledelsesform kaldes også for anden-

ordens ledelse.   

”Det handler med andre ord, om at kunne iagttage den iagttagelse, som forskellige styringsredskaber 

stiller til rådighed, derfor en ledelse af anden orden” (Andersen & Thygesen, 2004:29).  

Ved at lede på anden orden forholder man sig samtidig reaktiv og proaktiv. Den reaktive 

kompetence betyder at man er i stand til at forholde sig til det sociale handlerum, man er 

en del af. Samtidig kan man forholde sig proaktiv og vurdere de sociale konsekvenser af 

fremtidige styringsværktøjer. (Andersen & Thygesen, 2004:29).  

 

SKAT skal først og fremmest være bevidste omkring konsekvenserne ved en ”én til 

mange” og en ”mange til mange” kommunikation, som skabes på de sociale medier. Her er 

der tale om en ny form for social struktur, der ændrer på, hvordan 

kommunikationsdeltagerne kan tale sammen. På de sociale medier kan brugerne svare på 

hinandens forespørgsler og dermed risikerer SKAT, at fejlagtige oplysninger bliver givet. 

Samtidig er hvert eneste svar fra SKAT offentligt tilgængelig, hvor uheldige sager, bliver 

synlige for alle. Hvor ubesvarede klager, henvendelser etc. førhen kun var synlig for 
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SKAT og den enkelte afsender, står alle ubesvarede spørgsmål på de sociale medier nu til 

offentlig skue.  

SKAT skal samtidig overveje deres mindre formelle kommunikation på de sociale 

medier. En afslappet tone er hyggelig, men der skal være tale om en balancegang. SKAT 

skal huske på, hvem de er og hvilken branche de tilhører. Hvor Burger King eksempelvis 

kan tillade sig at være sjofle, ironiske eller ligefrem sexistiske i deres kommunikation på 

de sociale medier, har SKAT ikke samme spillerum. Burger King sælger fastfood og det 

kan endda være fordelagtigt for dem at kommunikere i en humoristisk eller sexistisk 

tone, da det sælger de gode madoplevelser.   

 

SKAT bør derudover også definere sin målgruppe tydeligere på de sociale medier. Måske 

er det mere fordelagtigt for dem udelukkende at befinde sig på Twitter, da det ofte er 

journalister, der deltager i debatter på dette medie, som kan biddrage til en mere 

konstruktiv kritik og nuanceret debat, hvor konkret sagsbehandling undgås.  

SKAT skal også udfordre deres valg af medier. De bør overveje om valget af et medie 

som Facebook, der ligger op til fri dialog, er det rigtige for SKAT. For som det ser ud nu, 

så ender SKAT på Facebook med at forsvare sig og stå på mål for utallige utilfredsheder, 

samtidig med, at brugerne regner med, at de kan få konkret hjælp til sagsbehandling. 

SKAT har altså ikke været gode nok, til at give udtryk for at det ikke er formålet med 

deres tilstedeværelse på de sociale medier. Det må heller ikke glemmes, at det er ikke 

omkostningsfrit at befinde sig på de sociale medier. Det kræver tidsforbrug, som 

organisationen må hente andre steder fra. 

SKAT bør ligeledes vurdere hvilke emner, de ønsker at debattere på de sociale medier, 

som er tilgængelige for alle. Det lader heller ikke til, at SKAT har været bevidste omkring 

den kritik, der næsten drukner deres profiler på de sociale medier (Elberth, 2015). 

Derudover skal myndigheden sørge for at være enten helt fraværende eller hundrede 

procent til stede på de sociale medier. SKAT skal overveje, om de har ressourcer til at 

svare på alle henvendelser og tage hånd om samtlige brugere. På denne måde undgår de, 

at folk oplever SKAT som endnu mere fraværende, hvilket er nøjagtig det modsatte af 

deres ønske om at komme ”tættere på borgere og virksomheder”.   
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8: Konklusion  
 

Med de sociale medier ønsker SKAT at komme tættere på borgere og virksomheder og 

at komme i dialog i øjenhøjde. De vil gerne lytte til deres omverden som en mere 

kundeorienteret virksomhed og tage konstruktivt imod de input, der kommer.  

På baggrund af analysen kan det konkluderes, at SKATs kommunikation på de sociale 

medier har afgørende konsekvenser for konstruktionen af det sociale. Deres ageren på de 

sociale medier konstruerer SKAT og deres omverden på en ny måde, som skaber en 

forøget kompleksitet for SKAT. Gennem SKATs traditionelle eksterne kommunikation, 

knytter SKAT an til en retslig logik, der konstruerer dem som ret-havende og som en 

autoritativ institution, der håndhæver retten. Deres omverden, borgere og virksomheder, 

bliver derfor konstrueret som rets-subjekter, der skal rette sig efter SKATs henvisninger.   

Relationen mellem SKAT og deres omverden sættes her autoritativt, hvor SKAT 

udelukkende sætter dagsordenen med reference til den gældende jura på området.  

På de sociale medier er SKAT derimod interesserede i deres omverden og er behjælpelige 

og omsorgsfulde. Her begynder SKAT at kommunikere i forskellige logikker og benytter 

sig blandt andet af humor, ironi og pædagogik i deres kommunikation. SKAT optræder 

her som en organisation, der ønsker at vejlede og rådgive og samtidig belære deres 

omverden omkring skattetekniske spørgsmål, på en uformel og mere afslappet måde. 

Her interesserer SKAT sig for at yde en service på en måde, som førhen var fremmed for 

organisationen. Ved at kommunikere om sig selv og om temaer på en ny måde, skaber 

SKAT altså et nyt og servicerende billede af sig selv, der adskiller sig fra den eksisterende 

autoritative opfattelse af SKAT.  

Deres omverden, bliver samtidig ikke længere konstrueret som nogle, der udelukkende 

skal følge loven, men som en slags venner af SKAT, der endda også kan hjælpe 

organisationen med at forbedre sig. Det skyldes at SKAT inviterer til en personlig 

interaktion, hvor brugerne ikke længere udelukkende ses som rets-subjekter.   

SKATs kommunikation på de sociale medier, har derfor den konsekvens at SKAT nu 

skal håndtere konstruktionen af dem og deres omverden på to helt forskellige måder.  

 

Interaktionen på de sociale medier, viser sig samtidig at være baseret på nogle specielle 

præmisser. SKAT ønsker, i forhold til deres kommunikationsstrategi, at indgå i en mere 

personlig dialog med de skattepligtige borgere og virksomheder og inviterer derfor 

brugere på de sociale medier til en personlig kommunikation, gennem brug af en 

personlig semantik. Dog viser det sig hurtigt, at der er tale om en meget begrænset form 
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for personlig kommunikation. For det første, kan kommunikation ikke være for privat og 

omhandle personlig konkret sagsbehandling eller private problematikker. Selvom SKATs 

invitation til en åben og personlig kommunikation, skaber forventninger om at 

personlige forhold kan tages op, bliver samtlige henvendelser, der bliver for personlige, 

henvist til den traditionelle kommunikationskanal. Det producerer skuffelser hos 

brugerne, da de ikke får den hjælp, som de forventer at få. De skattepligtige borgere og 

virksomheder kan tillade sig at være nærværende, uformelle og personlige omkring 

generelle og kollektive temaer, som vedrører alle, men må ikke være personlige i deres 

kommunikation, når der er tale om privatpersonlige problematikker, der drejer sig om 

konkrete sager og som indeholder personfølsomme oplysninger.   

Kommunikationen på de sociale medier, må derfor gerne være personlig i forhold til 

generelle upersonlige temaer, såsom julehilsner, SKATs arbejdsmiljø etc., hvor SKAT 

kommunikerer med brug af en meget personlig semantik. Det skyldes at der er tale om 

temaer, hvor alle kan være med, uden at det bliver for privatpersonligt. 

Kommunikationen er altså personlig og uformel, men kun omkring upersonlige temaer 

og generelle spørgsmål. Det fører til en form for sagsbehandling, der udelukkende 

forholder sig kollektiv og upersonlig. Det skyldes, at SKAT ikke tillader personlige 

oplysninger på de sociale medier, da kommunikationen på de sociale medier er 

tilgængelig for alle.  

Besynderligt er det dog, at SKAT inviterer borgere og virksomheder til en personlig 

dialog gennem brug af en personlig semantik, og derefter afviser at modtage deres 

personlige henvendelser. SKAT er altså personlige på en upersonlig måde og dermed 

opstår en paradoksal form for interaktion.   

 

Dog har denne paradoksale interaktion en vigtig funktion for SKAT.  

Organisationen får grundet deres ageren på de sociale medier mulighed for at 

kommunikere om nye temaer og problematikker, som ikke førhen var muligt gennem de 

traditionelle kommunikationskanaler. Hvor SKAT gennem de traditionelle 

kommunikationskanaler udelukkende kommunikerede om konkret sagsbehandling i en 

juridisk logik, bliver det på de sociale medier muligt for SKAT at kommunikere om deres 

arbejdsmiljø, forskellige velgørenhedsprojekter, højtider og andre fremmede temaer for 

SKAT. Først og fremmest muliggør deres tilstedeværelse langt mere interaktion, end der 

tidligere var mulighed for. Det skyldes, at teknologien i højere grad gør sig til medie for 

interaktion. Det åbner op for at modtage konstruktiv kritik og producere oplysning 
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omkring SKAT, som organisationen kan bruge til at forbedre den generelle 

brugeroplevelse. SKAT får altså mulighed for at få øjnene op for andre problematikker, 

produceret af andre logikker, end SKAT ellers er vant til med ret/uret blikket, gennem 

den traditionelle kommunikation.  

Det betyder eksempelvis, at det bliver muligt at få blik for brugernes forvirring på de 

sociale medier, da SKAT her har blik for det pædagogiske og kan tillade sig at være 

omsorgsfulde i deres kommunikation. Samtidig kan SKAT få blik for konstruktiv kritik, 

da SKAT her iagttager deres omverden, som nogle der nu kan hjælpe organisationen.  

Samtidig åbner de sociale medier op for at kollektiv læring kan finde sted og muligheden 

for at kommunikere om eksempelvis arbejdslivet hos SKAT. SKAT håber den kollektive 

læring kan hjælpe borgere og virksomheder med lettere at kunne håndtere deres 

skattebetaling og dermed sætte et mindre pres på den traditionelle kommunikationskanal.  

På denne måde skaber platformen nye muligheder for SKATs kommunikation og 

kontakt til deres omverden. Men det bliver tydeligt, at SKAT forsøger at styre 

interaktionen, ved selv at vælge hvilken kommunikation, de ønsker at knytte an til. På 

denne måde forsøger SKAT at sortere i den omfangsrige kommunikation på de sociale 

medier.  

Med interventionsafsnittet har jeg undersøgt, hvordan SKAT kan imødekomme de 

fremanalyserede kommunikative udfordringer, men først og fremmest giver analysen 

SKAT mulighed for at være refleksive omkring disse udfordringer og en mulighed for at 

forholde sig til kompleksiteten.     

Først og fremmest skal SKAT være opmærksomme på, at deres kommunikation på de 

sociale medier har konstitutive konsekvenser for, hvordan det sociale konstrueres. Her 

konstrueres en ny måde at forstå SKAT og deres omverden på, som skaber en øget 

kompleksitet for organisationen, som tidligere beskrevet.   

 

SKAT skal samtidig være klar over de begrænsninger, de sociale medier sætter for 

kommunikationen. De sociale medier er ikke blot et uskyldigt værktøj til kommunikation, 

men sætter betingelser for den semantik, der kan gøre sig gældende. Eksempelvis skaber 

de sociale medier en ny social struktur mellem kommunikationsdeltagerne.   

Derfor er det afgørende, at SKAT sætter sig ind i de begrænsninger, der gør sig gældende 

på de sociale medier. Eksempelvis kan man med de sociale medier ikke håndtere private 

og personlige oplysninger, da interaktionen er offentlig. Udfordringen for SKAT ligger i 

at reflektere over deres valg af medie for at kunne styre ud fra den vision, som deres 
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strategi om de sociale medier indeholder, nemlig at komme tættere på de enkelte borgere 

og virksomheder. SKAT skal altså forholde sig styrende og have en forståelse for, 

hvordan disse teknologier konstituerer rammerne for kommunikationen.  

Samtidig må SKAT reflektere omkring den signalværdi, de sender på de sociale medier i 

forhold til den branche, de tilhører. Myndigheden bør definere sin målgruppe tydeligere 

på de sociale medier og overveje deres valg af de enkelte medier. Det kan også 

konkluderes, at SKAT ikke har formået at tydeliggøre formålet med deres brug af de 

sociale medier. Adskillige brugere tror nemlig, at de kan få hjælp til personlig 

sagsbehandling eller bruge de sociale medier til at indberette fradrag, forskudsopgørelse 

etc. og misforstår dermed SKATs invitation til en mere personlig dialog.  

Dertil bør SKAT overveje, om de har ressourcerne til at svare på samtlige henvendelser, 

eller om de skal vælge et andet medie, der kan være lettere at håndtere.  

Endelig bør SKAT være opmærksom på at undgå, at deres tilstedeværelse på de sociale 

medier ender ud med at være en platform for klager og utilfredsheder, som blot bliver 

mere synlige grundet mediet som tillader langt mere interaktion, end der førhen har 

eksisteret.   

Derudover kan det konkluderes, at SKAT ligesom mange andre organisationer bevæger 

sig fra at være en homofon til en polyfon organisation. Det betyder, at flere og flere 

organisationer i dag beskriver sig selv gennem flere koder/blikke og ikke kun én. 

Organisationer begynder altså at få øje på, hvad andre iagttagelser kan få øje på. Men 

SKAT skal kunne håndtere denne heterogenitet, for at kunne begå sig i et moderne, 

differentieret samfund, der ofte er præget af modsatrettede logikker. Myndigheden skal 

evne at oscillere mellem de forskellige koder og vide, hvornår der skal kommunikeres i 

den ene og den anden kode.  

 

Samlet set, skaber SKATs brug af de social medier, som kommunikationskanal, dermed 

en række muligheder og udfordringer for organisationen.  

De fire væsentligste resultater for SKAT, på baggrund af analysen, lyder således:     

 

1: De to forskellige konstruktioner af sig selv og deres omverden.  

2: Den paradoksale interaktion.  

3: Interaktionens funktion for SKAT.  

4: Fokus på de sociale medier og de begrænsninger mediet sætter for kommunikation.  

 



	   75	  

Analysen giver mulighed for, at SKAT kan være bevidste og refleksive omkring 

ovenstående fire pointer og på denne måde forholde sig til kompleksiteten og 

håndteringen af disse.   

Alternativet er, at deres kommunikationsstrategi om at komme ”tættere på borgere og 

virksomheder” og at komme ”i dialog i øjenhøjde” mislykkes.  

Ironisk nok kan SKAT samtidig risikere det absolut modsatte, nemlig at borgere og 

virksomheder føler sig endnu mere distancerede fra SKAT. For hvem møder borgere i 

øjenhøjde ved ikke at svare på de henvendelser, de nu engang har?  

9: Perspektivering  
 

SKAT er langt fra den eneste organisation, der interesserer sig for en mere personlig 

kontakt til sin omverden gennem brug af de sociale medier.  

Overalt i samfundet finder en digitalisering sted og flertallet af de danske virksomheder 

og myndigheder er i dag til stede på de sociale medier.  

Vi kender alle sammen Nemid, borger.dk, netbanken etc. og som borgere er vi vant til 

”høflig selvbetjening” og at skulle klare de fleste af vores ærinder online. De fleste 

politikere er i dag at finde på Twitter og Facebook med deres egne personlige profiler, 

hvorfra de løbende deler deres holdninger. Selv vores statsminister, Lars Løkke 

Rasmussen, har sin egen Facebook profil, hvor han jævnligt debatterer med sine følgere.  

Samtidig har Kongehuset netop ansat en ny kommunikationskonsulent, der skal sørge 

for at få kongehuset ud på de sociale medier (Albrecht, 2016). De vil også gerne i tættere 

dialog med danskerne, ligesom politiet der har stor succes med at være aktivt til stede på 

de sociale platforme (Lund, 2013).   

 

Men lige så mange gode historier der er om myndigheder og virksomheder på de sociale 

medier, lige så mange historier giver anledning til overvejelser.  

Statsministeriet har for nylig haft en del udfordringer med ministre, der bliver for 

personlige på Facebook og glemmer, at forvaltningsreglerne om blandt andet saglighed, 

ligebehandling, proportionalitet etc. også skal overholdes på de sociale medier (Bønsing, 

2016). Det har fået Statsministeriet til at lave nogle konkrete retningslinjer for, hvordan 

ministrene skal opføre sig på de sociale medier (Ritzau, 2015).  
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Offentlighedsloven og persondataloven er også gældende på de sociale medier, noget 

som også borgmestre, rådmænd og andre offentlige ledere på sociale medier har haft en 

del problemer med (Bønsing, 2016).  

Det nordiske telekommunikationsselskab Telenor er et eksempel på en virksomhed, der 

for alvor blev skubbet ud i en imagekrise som følge af de sociale medier (Kolby, 2014).  

En kunde skrev i 2012 en offentligt afsked til selskabet på Telenor’s Facebook profil, 

fordi han var utilfreds med deres regninger og gebyrer. Efterfølgende kom tusindvis af 

utilfredse kunder og tidligere kunder med kritik og vredesudbrud i forlængelse af den 

offentlige afsked. Da Telenor dengang kun svarede på indlæg mellem 8:00 og 16:00, blev 

indlægget først besvaret af Telenor dagen efter og hurtigt fik over 30.000 brugere delt og 

trykket ”synes godt om” opslaget (Kolby). Samtidig opsagde utalige kunder deres 

abonnement hos Telenor, imens teleselskabet var meget overraskede over, hvor meget en 

enkelt sag, har kunnet give af dårlig omtale.  

Eksemplet er med til at vise, hvor farligt det kan være for virksomheders image, at 

benytte de sociale medier som kommunikationsvej. Netop fordi det personlige 

afskedsbrev på de sociale medier var offentligt og tilgængeligt for alle, skabte dette en 

alvorlig imagekrise for Telenor.    

Vi er altså ikke vant til at tænke på de sociale medier på samme måde. Selvom det øgede 

fokus på borgerinddragelse og en mere personlig dialog kan tolkes som værende positivt, 

gælder det altså om at være opmærksom på de udfordringer, de sociale medier bringer 

med sig. Hvad må vi og hvad må vi ikke på de sociale medier?  

 

SKAT, som var en af de første myndigheder på de sociale medier, kan dog hjælpe med at 

inspirere andre myndigheder og offentlige instanser til at bevæge sig ud på de sociale 

medier. Ideen med at komme i kontakt med sin omverden på en anden måde, er bestemt 

ikke uhensigtsmæssig. Det åbner som nævnt tidligere op for, at myndighederne kan få 

blik for andre aspekter end den traditionelle og ofte juridiske tilgang til deres omverden. 

Dette kan producere information, som myndigheder normalt ikke ville opnå og dermed 

en mulighed for at effektivisere deres arbejde. Samtidig kan andre myndigheder og 

offentlige instanser lade sig inspirere af SKATs forsøg på at personliggøre myndigheden 

med en visualisering af de enkelte medarbejdere på de sociale medier.  

 

Men andre myndigheder og virksomheder kan også i høj grad tage ved lære af SKATs 

udfordringer på de sociale medier. Organisationer skal være opmærksomme på, at de 
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forventninger som en ny kommunikation skaber og kunne håndtere den forøgede 

kompleksitet, der medfølger. Det gælder samtidig om at være nok til stede på de sociale 

medier for at kunne svare på samtlige henvendelser. Samtidig skal de være 

opmærksomme på mediets begrænsninger for kommunikationen og de spilleregler, der 

gør sig gældende, så de undgår, at deres tilstedeværelse på de sociale medier blot skaber 

mere forvirring end gavn.  

 

SKAT kan dog også lære af andre organisationer og reflektere omkring sin egen position 

og branche. Spillereglerne på de sociale medier afhænger nemlig i høj grad af, hvem der 

er tale om. Eksempelvis har legetøjsvirksomheden LEGO og fastfood restauranten 

Burger King stor succes med at begå sig på de sociale medier, med humor, konkurrencer, 

spil etc. (Høyrup, 2011). De to konkurrerende fastfoodkæder McDonald’s og Burger 

King har også høstet stor succes ved at drille hinanden online. Den eksisterende 

forventning som borgere har til disse virksomheder bliver ikke brudt af deres 

humoristiske og legende adfærd på de sociale medier. Derfor kan Burger King og Lego 

tillade sig langt mere, end myndigheder og andre offentlige instanser. Typisk benytter 

banker og finansinstitutter sig hverken af smileys eller anden form for humor på de 

sociale medier, hvilket SKAT måske også kunne tage ved lære af. En myndighed som 

SKAT kan desuden hurtigere komme i farezonen på de sociale medier, netop fordi 

SKAT bruger skattepenge på at iscenesætte sig selv online. Den forventelige 

kommunikation til SKAT er altså betydeligt anderledes, end de forventninger som 

borgere har til Burger King eksempelvis.   

 

Interessant kan det også være for SKAT at skue til politiets tilstedeværelse på de sociale 

medier. Politiet ønsker nemlig også at komme i tættere kontakt med borgene på en mere 

personlig måde. Hertil viser undersøgelser, at tilliden er øget til politiet efter deres brug af 

sociale medier som kommunikationskanal (Rigspolitiet, 2013). En ny strategi fra 

Rigspolitiet i 2013 dikterede dansk politi på de sociale medier med formålet at komme 

tættere på de enkelte borgere (Herdel, 2013). Nøjagtigt med samme formål som SKAT, 

men det er næppe tilfældigt, at Politiet har henholdsvis over 250.000 følgere på Facebook 

og over 152.000 følgere på Twitter (Politi 2016 & bilag 45 & 46), hvor SKAT kun har ca. 

18.800 følgere på Facebook og omkring 16.000 på Twitter (SKAT, 2016 & bilag 1 & 2).  

På de sociale medier har politiet for eksempel mulighed for at advare om trafikpropper, 

spørge brugerne om oplysninger i en konkret sag og efterlyse savnede personer (Lund, 
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2013). Kommunikationschef hos Rigspolitiet, Jens Gregersen, er dog i høj grad bevidst 

om, at de ikke kommer til at underminere sin egen autoritet på de sociale medier 

(Elmelund, 2013). Derfor er politiet varsomme med hensyn til, hvordan en besked skal 

formuleres:  

”Det er en balancegang. På den ene side handler politiets kommunikation om lov og regler, men på den 

anden side handler det også om vores evne til at kommunikere på borgernes vilkår. Man kan godt – en 

gang i mellem – have et glimt i øjet i forhold til de tweets, man skriver, men det gælder om at finde den 

rette balance mellem at give redelig information og samtidig kommunikere på mediets præmisser.”      

Jens Gregersen, Rigspolitiets kommunikationschef (Lund, 2013). 

Samtidig er Jens Gregersen klar over de særlige betingelser, der stilles til myndigheder på 

de sociale medier: ”Kunsten er at lade kreativiteten få frit løb uden at gå på kompromis med de 

overordnede mål, og uden, at der bliver skabt usikkerhed om, at det er en myndighed, der 

kommunikerer” (Gregersen, 2013). Politiet er altså bevidste omkring vilkårene for 

myndigheders brug af sociale medier.  

Udover at politiet er refleksive omkring brugen af de sociale medier, er der også nogle 

andre parametre, der ligger til grund for deres succes. Hvor SKAT har problemer med 

brugere, der forventer personlig sagsbehandling på de sociale medier, har politiet 

udnyttet Facebooks seneste lancering, kaldet Facebook Live-Chat. Her kan 

organisationer/grupper chatte privat med brugere i lukkede chatrum (Kraszewska, 2016). 

På denne måde kan henvendelserne til politiet ofte besvares med en begrænset 

ressourceindsats, der her tillader en normal personlig interaktion (Gregersen, 2013).  

Samtidig har politiet haft stor gavn af at involvere borgere til at finde efterlyste personer  

og ifølge Jens Gregersen styrker deres tilstedeværelse på de sociale medier også deres 

samlede krisekommunikation (Gregersen, 2013). Politiet har desuden i samarbejde med 

en ekstern leverandør, udviklet et program som arkiverer samtlige indlæg og gør det 

lettere for politiet at systematisere og besvare alle indlæg (Gregersen, 2013). Her kan 

SKAT med fordel drage nytte af politiets metoder.  

Men uanset, hvilken virksomhed eller myndighed der er tale om, må der rettes fokus på 

ønsket om en mere personlig kontakt. Netop fordi flere og flere organisationer og 

myndigheder i dag interesserer sig for en mere personlig kontakt til deres omverden, er 

det derfor vigtigt at belyse denne problematik.   
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