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M ed «Sosial kommunikasjon» maler 
Cecilie Staude og Svein Tore 
Marthinsen et bilde av det nye 

kommunikasjonssamfunnet muliggjort av 
sosiale medier med bred pensel. Det er ingen 
liten oppgave forfatterne har gitt seg selv – de 
beskriver hele spekteret av muligheter sosiale 
medier tilbyr, fra bredere demokrati og forde-
ling av makt til salg av produkter og bygging 
av personlig merkevare. Innimellom tar de 
seg tid til å forklare de vanligste sosiale medi-
ene i dag, hvem som bruker dem og til hva, og 
ikke minst hva du kanskje kan bruke dem til.

«Sosial kommunikasjon» er forfatternes 
fellesbegrep for all kommunikasjon som skjer 
i åpne eller delvis åpne sosiale kanaler og som 
de mener det burde skje mer av. For statsvi-
ter Marthinsen og høyskolelektor Staude er 
grunnleggende positive til sosiale medier 
som kommunikasjonsverktøy. Det kan lese-
ren av denne boka aldri være i tvil om – selv 
vaskeseddelen fra forlaget utbasunerer at 
denne boka «vil gi deg økt forståelse av den 
nytteverdien som bruk av sosiale medier kan 
innebære.» Forfatterne peker gjerne på svak-
heter i organisasjoners og politikeres bruk av 
sosiale medier, og gir slik sett ikke noe inn-
trykk av å være objektive. 

Ekte eksepler fra ekte mennesker
Noe av det beste med «Sosial kommunika-
sjon» er i hvilken grad forfatterne har tatt 
sin egen medisin. De har dyrket åpenhet og 
inkludering av publikum fra start til mål, fra 
innspill til eksempelparken til designet av 
omslaget. «Crowdsourcing» er et av honnør-
ordene innen sosial kommunikasjon, og det 
har Staude og Marthinsen bedrevet.

Takket være crowdsourcingen er boka full 
av gode, norske eksempler på god og min-
dre god bruk av sosiale medier. Her finnes 

også vitnesbyrd fra mange ulike grupper om 
hvordan sosiale medier har bidratt i deres 
tilværelse, fra det faglige til det rent person-
lige. Aller sterkest er kanskje fortellingen til 
kvinnen som har vanskelig for å kommuni-
sere muntlig etter en trafikkulykke for en del 
år siden, men som oppdaget at sosiale medier 
skapte arenaer for å kommunisere på like fot 
som alle andre og delta i samfunnsdebatten 
med en tydelig stemme. Men i «Sosial kom-
muniaksjon» finnes eksempler til inspirasjon 
og etterfølgelse for de fleste, fra Sarpsborg 
kommunes bruk av YouTube til rekruttering 
til gatepresten i Oslos kontakt med ungdom-
mer i byen i ulike sosiale kanaler.

Holder seg i overflata
Som beskrivelse av det digitale kommuni-
kasjonssamfunnet er boka interessant, og 
de mange konkrete eksemplene gjør overfø-
ringsverdien åpenbar for kommunikatører og 
markedsførere. Forfatterne er dessuten godt 
forankret i tradisjonell kommunikasjons- og 
markedsføringsmetodikk, slik at overførin-
gen til kommunikasjonsstrategien bør være 
enkel for de fleste.

Litt overraskende er det dog at ei bok skre-
vet av en BI-foreleser og en statsviter bringer 
mindre ny innsikt enn Ida Aalens bok basert 
på en masteroppgave. For dem som har fulgt 
diskusjonen om sosiale medier noen år, spar-
ker «Sosial kommunikasjon» inn vidåpne 
dører. Med unntak av eksemplene kunne 
boka vært skrevet for tre år siden. Dette er 
bokas problem: Den er så full av selvsagthe-
ter at den erfarne digitale kommunikatøren 
lærer litt for lite nytt, og blir for evangelise-
rende til at sosiale medier-kritikeren vil ta 
den helt alvorlig. Boka skraper rett og slett 
litt for mye i overflaten og kunne hatt godt 
av å drøfte de vanskelige tingene litt dypere.

Som overblikk over og inspirasjon til del-
takelse i det sosiale kommunikasjonssamfun-
net er «Sosial kommunikasjon! ei god bok. 
Men for den som synes de har hørt nok om 
de fantastiske mulighetene sosiale medier gir 
og ønsker dypere innsikt i materien, er «En 
kort bok om sosiale medier! et bedre valg. 

Full pakke om sosiale medier
Hvis du ønsker overblikk over det sosiale kommunikasjonssamfunnet er dette 
ei god bok. Det er den også hvis du er på jakt etter inspirasjon for å delta i sosiale 
medier. Men for dem som har fulgt diskusjonen i noen år, gir boka lite ny innsikt.
TEKST: INGEBORG VOLAN

Tittel: Sosial kommunikasjon. Personlig - Samtale – Verdi

Forfattere: Cecilie Staude og Svein Tore Marthinsen

Forlag: Kommuneforlaget (2013)

Antall sider: 206

Sitatet er et godt eksempel på hva boka til-
fører leseren: Reell innsikt i sosiale medier, 
aldeles uavhengig av hvilke kanaler som 
måtte være mest populære akkurat nå. Dette 
er ikke ei bok om Facebook, men ei bok om 
mennesker. Som tittelen lover er boka kort, 
men det gjør den ikke til noen dårlig leseopp-
levelse. Tvert imot, dette er en av de beste 
bøkene om sosiale medier jeg har lest på 
norsk.

Er vi fortsatt de samme menneskene?
Medieviter og interaksjonsdesigner Aalen har 
gitt et tverrsnitt av det meste av tilgjengelig 
forskning på det relativt nye feltet sosiale 
medier. Resultatet er ei godt skrevet, faglig 
tung bok om det viktigste ved sosiale medier: 
Ordet sosial. Aalens tema er rett og slett hva 
sosiale medier gjør med relasjonene oss men-
nesker imellom. Forandrer de oss, eller har 
de bare gitt oss nye kanaler for å utforske de 
samme egenskapene og relasjonene vi alltid 
har hatt behov for?

Ved å forholde seg strengt til forskningen 
kan Aalen behandle mange av de vanlige 
temaene som dukker opp der sosiale medier 
diskuteres: Framstiller vi oss som glansbilder 
av oss selv på Facebook? Gjør nye kanaler oss 
mer eller mindre sosiale? Er det virkelig bare 
tomprat i sosiale medier, og gjør det oss i så 
fall dummere?

Disse debattene er etter hvert velkjente for 
alle som er opptatt av kommunikasjon. Altfor 
ofte blir diskusjonen preget av synsing og den 
enkelte diskusjonspartners egne oppfatnin-
ger. Det skjer ikke her; tvert imot kan fors-
kningen gi mange svar som vil gi den mest 
innbitte motstander av sosiale medier et og 
annet å tygge på. Samtidig er de mindre hel-
dige sidene ved sosiale medier behørig disku-
tert, og boka oppfattes troverdig og trygg fordi 

forfatteren tør å konfrontere det problematiske 
ved nye kommunikasjonsformer.

Forståelse og innsikt
At Aalen både er medieviter og «digitalt inn-
født» er positivt for boka. Det gir henne et 
større perspektiv enn de siste årenes store 
Facebook- og Twitter-hype. Hun kjenner 
Internetts historie og er i stand til å trekke lin-
jene fra tidlige nyhetsrom og diskusjonsgrup-
per til dagens bruk av Pinterest og Instagram. 
Dette fugleperspektivet tilfører ny innsikt 
også for dem som har brukt sosiale medier 
lenge, og vil gi rom for refleksjon rundt ens 
egne og virksomhetens digitale vaner og 
hvor de kommer fra. Samtidig trekker hun 
inn relevant teori fra andre fagområder, som 
sosiologi og sosialantropologi, for å forklare 
grunnleggende menneskelig og sosial atferd. 
Der det trengs, er hun dessuten kritisk til for-
skernes funn, og peker tre"ende ut områder 
der kunnskapen om sosiale medier fortsatt 
er mangelfull.

Mangler konkrete eksempler
Baksideteksten forteller at Aalen hadde alt 
fra studenter via ansatte i skoleverket til de 
som har ansvar for bedrifters bruk av sosiale
medier i bakhode da hun skrev boka. Det er ei 
svært bred målgruppe, og kommunikatører 
vil kanskje savne spesifikke referanser til 
eget fagområde i denne boka. Kanskje kunne 
eksemplene fra utenlandsk forskning og 
forfatterens egen fantasi vært utvidet med 
faktiske eksempler fra norsk bruk av sosiale 
medier for å gjøre overføringsverdien til 
lokale enda mer åpenbar. 

Svakheten ved en teoretisk anlagt bok 
vil jo ofte være at den blir litt – vel, teore-
tisk. Det stemmer også for «Ei kort bok om 
sosiale medier». Forfatterens egen stemme 

forsvinner dessuten litt, Ida Aalen tar bare 
i begrenset grad standpunkt til om digital 
kommunikasjon er av det gode eller av det 
dårlige for verden. I denne boka bare er det.

Men likevel: «En kort bok om sosiale 
medier» er mer enn lesverdig og kan anbe-
fales både for den erfarne digitalrådgiveren 
og som opplysning for ledere eller andre som 
ikke helt har sett poenget med nye kommu-
nikasjonsformer. 

En kort, men god bok 
om sosiale medier
«Det er noe som endrer seg mye langsommere enn teknologien, og det er oss,» 
skriver Ida Aalen i «En kort bok om sosiale medier». Det mener hun også er  
svaret på hvorfor denne boka ikke ble utdatert før den kom ut.
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