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Háskóli Íslands 

 

• Nemendur eru u.þ.b. 14.000. 

• Fastráðnir starfsmenn eru um 1.400. 

• Stundakennarar eru u.þ.b. 2.200. 

 

Rétt tæplega 18.000 manna vinnustaður. 



Hvernig á að ná til þessa hóps? 

• Við erum með:  

– Fjöldan allan af 

fjöldapóstum 

– Innri vef 

– Öflugan ytri vef 

– Fréttabréf 

– Dreifibréf 

– Upplýsingaskjái 

 

 

– Fréttaveitu 

– Kynningar  

– Opna fundi 

– Lokaða fundi 

 

En  það er samt ekki nóg - 

það vantar eitthvað annað! 



Hendum upp Facebook-síðu!! 

• Sumarið 2009 „henti“ ég upp Facebook-síðu 

– Gerði það reyndar fyrst sem persónu en ekki „page“. 

– Það voru fyrstu mistökin. 

 

– Önnur mistök: 

• Að halda að maður „hendi“ bara upp síðu og að hún sjái 

síðan um sig sjálf! 

 



En við leystum þennan vanda.. 

eða hvað? 

 

 

Setti síðuna upp sem „page“ í lok árs 2009 og 

bætti um betur og setti líka upp Twitter-síðu 

fyrir HÍ. 

 



RSS-feed er það málið? 

 

• Setti síðan RSS- feed af fréttum og viðburðum 

háskólans yfir á Facebook.  

• Bætti um betur og setti RSS-feed af Facebook 

yfir á Twitter 

 

…og málið er leyst!!  

 



 

Þetta virkaði ekki!! 



Í burtu með allt RSS 

• Verkefnið „Samfélagsmiðlar“ sett á herðar eins 

manns. 

 

• Tímafrekt fyrir einn mann að svara nemendum 

og almenningi í gegnum Facebook. 

 





Vendipunktur 

• Sumarskólinn 2010 

 

• Sáum að til þess að anna þessu yrðu fleiri að 

koma að Facebook HÍ.  

 

• Allir sem koma að markaðsmálum við HÍ hafa 

nú aðgang til þess að setja inn efni og svara. 



En hvað með Twitter? 

 

? 



Stefnumótun í gangi 

Hvaða tón/rödd ætlum við að nota? 

– Kaldhæðin og fyndin eins og löggan? 

– Stofnanaleg og virðuleg eins og háskólinn er þekktur 

fyrir?  

– Persónuleg? 

Á að nota sama tóninn/röddina á Facebook og Twitter? 

 

Hversu mikið á að setja inn á samfélagsmiðlana á dag? 

 

 



Stefnan varðandi Facebook  

 

• Að vera formlegri  

• Deila fréttum af vef Háskóla Íslands.   

• Deila fréttum af Háskóla Íslands í fjölmiðlum. 

• Deila myndum og mynda albúmum af 

viðburðum. 

 





Stefnan varðandi Twitter 

• Að vera persónulegri vettvangur. 

• Að tala við nemendur/almenning/gesti. 

• Setja inn mynd með hverju Tísti. 

 

 





Hvað höfum við lært?  

 

• Mynda sér stefnu strax frá byrjun. 

• Einhver verður að hafa forystu í málinu – en 

samt deila ábyrgðinni á fleiri. 

• Ákveða fjölda samfélagsmiðla. 

• Áveða röddina eða tóninn fyrir fram.  

 


