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Mette Andersson
Det er viktig at sosiologer nå kommer på banen med analyser av sosiale mediers betydning for samfunnsutviklingen. En gruppe forskere fra Institutt for
samfunnsforskning, Bernard Enjolras, Rune Karlsen, Kari Steen-Johnsen og
Dag Wollebæk, baserer sin bok ”Liker, liker ikke. Sosiale medier, samfunnsengasjement og offentlighet” på et kvantitativt tidsseriemateriale (to tidspunkt
i 2011 og et tidspunkt i 2012). Befolkningens bruk av sosiale medier drøftes
i lys av teori om demokrati, offentlighet og ulikhet. Jan Frode Haugseth fra
NTNU har skrevet en annen type bok, titulert ”Sosiale medier i samfunnet”.
Her er kun ett kapittel viet til diskusjoner av sosiale mediers betydning for offentlighet og demokrati. Boken hans har som ambisjon å bringe sosiale medier
”tilbake” til samfunnet og til sosiologien. Mens den første boken er basert på
en avgrenset empirisk studie, er den andre en mer generell innføringsbok om
sosiale mediers betydning for en rekke samfunnstrekk.
Haugseth slår an tonen for sin bok når han i første kapittel gir et historisk
riss av mediers betydning fra Aristoteles’ tid fram til Obamas vellykkede bruk
av sosiale medier i sine to valgkampanjer. Han fastslår at samfunnet blir skapt
i et samspill mellom mennesker, teknologi og kultur og at papyrus i antikken
hadde andre funksjoner og begrensninger enn senere tids medier. En fin tabell
på side 22 viser til kjennetegn ved medietyper, kommunikasjon, institusjonelle
endringer og tilgang i fire ulike ”informasjonsaldre” fra antikken fram til i
dag. I kapittel 2 går forfatteren nærmere inn på teknologiske, kulturelle og
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aktørbetingelser for utviklingen av internettet gjennom et tidlig eksempel på
et sosialt medium som etter hvert forsvant, Napster som ble lansert i 1999.
Bruk av en rekke konkrete eksempler på utviklingen sammen med introduksjon av noen sentrale begrep gjør kapitlet leservennlig. Kapittel 3 er viet en
definisjon og avgrensning av begrepet sosiale medier der spørsmålet ”Skal vi
kalle publikum avislesere eller nettbrukere når de finner artiklene på Facebook?” slår an tonen. Haugseth går så gjennom en rekke etablerte definisjoner
som avvises fordi de enten ikke er presise nok eller åpne nok. Remedialiseringsbegrepet, som viser til at man kopierer gamle medier og i tillegg tilfører noe
nytt er sentralt for argumentasjonen. Haugseth ender opp med følgende
definisjon: ”Sosiale medier kan defineres som digital teknologi som muliggjør
offentlig gruppebasert interaksjon eller deltakelse, og som overfører personlige
eller sosiale markører sammen med et mediebudskap”.
Neste kapittel er viet begrepet ”sosial mediearkitektur” som peker på at de
teknologiske og sosiale aspektene ved sosiale medier må ses i sammenheng. Her
fokuseres det en del på betydningen av algoritmer og andre teknologiske betingelser for ulike plattformer. I avsnittet om sosiale aspekter fokuseres det på
tilhørighet, gruppedannelse og sosial kapital og her vises det til ulike
sosiologiske teorier. I kapittel 5 blir vi introdusert for kjennetegn ved ti ulike
typer sosiale medier som differensieres etter grad av rom for identitetskonstruksjon (høy, lav) og grad av krav om oppmerksomhet (asynkron, både synkron
og asynkron, synkron). Kapitlet gir en svært praktisk og hands-on gjennomgang
av ulike sosiale mediers karakteristika. Først i neste kapittel, kapittel 6, kommer
Haugseth inn på ulike mediesosiologiske perspektiver på i hvilken grad medier
påvirker eller blir påvirket av samfunnet rundt. Her drøftes aktør-struktur,
funksjonalistiske, konfliktorienterte, identitetsfokuserte, nettverksorienterte,
sosialkonstruktivistiske, og nyere franske pragmatiske teorier om forholdet medier-samfunn. Haugseth gir en fin gjennomgang av sentrale trekk ved ulike
perspektiver, og påpeker at han vil komme tilbake til ulike teoretiske tradisjoner
i senere kapitler. Han viser også til at det er den nyere franske pragmatismen,
med Boltanski og Thévenot som hovedrepresentanter, som står hans eget sosiologhjerte nærmest. Her er en del fine observasjoner av typen ”Mange forfattere
diskuterer sosiale medier ut fra funksjonalistiske forståelser selv om de ikke
posisjonerer seg funksjonalistisk” (s. 79).
De videre kapitlene i boken er viet en grundigere diskusjon av ulike sosiale
og kulturelle aspekter ved bruken av sosiale medier. I kapittel 7, for eksempel,
drøftes identitet og fellesskap, der artige observasjoner og begrep av typen
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”frustrerte fellesskap” introduseres. Videre er de neste kapitlene viet til mediekompetanse og mediemisbruk, offentligheten og demokratiet, moral, etikk og
dilemmaer, innovasjon, marked og regulering og til sist i kapittel 12 en oppsummering av sentrale argumenter i litteraturen om digitale medier. Her er det
tre hovedtematikker: nettverkene er blitt mer komplekse, digitale medier muliggjør ulike sosiale møteplasser og fellesskap, de nye medienes demokratiske rolle.
Det siste temaet er fokus for analysen i den andre boken som er skrevet av
fire forskere som i en årrekke har arbeidet med frivillige organisasjoner og
demokrati. Basert på et avgrenset empirisk materiale (egne spørreundersøkelser
til web-panel på tre tidspunkt i 2011 og 2012) analyserer forfatterne trekk ved
bruken av sosiale medier i Norge. Materialet er nyskapende, i det det per i dag
finnes svært få kvantitative analyser av nordmenns bruk av sosiale medier.
Definisjonen av sosiale medier er i denne boken mer deskriptiv enn i Haugseths
bok: ”Sosiale medier er et samlebegrep for plattformer på Internett som åpner
for sosial interaksjon og som gjør det mulig for brukerne selv å skape og dele
innhold i form av tekst, bilder, video eller lenker til andre nettsteder”.
I kapittel 2 introduserer forfatterne leseren for sentrale teorier som deres
empiri vil analyseres i forhold til. Kapitlet gir en god innføring i ulike teorier
om sosiale mediers betydning. Et kjernepunkt i dette kapitlet, som gjentas en
rekke ganger utover i boken, er at det nye med sosiale medier er at de ikke
bare er medier, men også nettverksdannende. På side 29 presenteres en figur
som på en forbilledlig måte summerer de ulike perspektivene på sosiale medier.
Sosiale medier kan betraktes som nettverk – som enten fører til en ”liten
verden”-effekt og demokratisering eller til en ”rikere blir rikere-effekt” og forsterkning av sosial ulikhet. Videre kan sosiale medier betraktes som medier
som bidrar til konvergens av det offentlige rom og medproduksjon eller til
fragmentering som forsterker digitale ulikheter og fører til ”ekkokamre” der
de som allerede er enige diskuterer seg i mellom. De ulike hypotesene drøftes
i lys av eksisterende forskning, og forfatterne påpeker fortjenestefullt både her
og senere at demokrati- og offentlighetsdefinisjoner ofte har et normativt preg
og at det derfor er nødvendig med mer deskriptive definisjoner. Videre drøftes
begrepene politisk mobilisering og sosial kapital i forhold til sosiale medier.
Styrken ved dette teorikapitlet, som avsluttes med en grundigere gjennomgang
av det metodiske grunnlaget for empirien, er at sentrale og motsigende
hypoteser om sosiale mediers betydning for offentlighet, demokrati, ulikhet
og politisk mobilisering løftes fram som et utgangspunkt for den videre
empiriske analysen.
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De neste kapitlene tar for seg ulike temaer og drøfter ulike hypoteser i lys
av flere empiriske analyser av samme fenomen. I kapittel 3 – ”Nye medier –
nye skillelinjer” gir analysene mer støtte til at sosiale medier bidrar til konvergens enn til reproduksjon av tradisjonelle eliter. Her finner forskerne at det
er en liten gruppe som skiller seg ut som mer politisk aktive og debatterende
enn de øvrige, men at disse ikke skiller seg ut i forhold til utdanningsbakgrunn
og økonomisk situasjon. Alder framstår som et sentralt skille, der yngre er bedre
på sosial organisering via nettet enn eldre. Bruk av Facebook er utgangspunktet
for de fleste analysene i dette og følgende kapitler. I neste kapittel analyseres
det som i litteraturen benevnes ”internettparadokset” – som viser til en hypotese
om at folk blir mer ensomme ved utstrakt bruk av sosiale medier. Som i senere
empiriske kapitler bærer dette også preg av at en del teorier og dilemmaer
repeteres fra teorikapitlet. Konklusjonen er her at nettverk styrkes gjennom
bruk av sosiale medier, og at generell tillit kan svekkes ved utstrakt bruk – men
at dette igjen henger sammen med på hvilken måte man bruker Facebook. I
kapittel 5 presenteres vi for analyser av politisk mobilisering via sosiale medier.
I avsnittet ”aktivisme eller ’slactivisme’” presenteres funn der de som har vært
aktive i FB-protestgrupper mener gruppene har hatt positiv effekt, både i forhold til oppmerksomhet om tema, støtte til saken og i forhold til å påvirke utfallet av saker. FB-gruppenes kjennetegn er at de i større grad enn frivillige
organisasjoner har yngre personer med lavere husholdsinntekt og utdanning
som medlemmer. Dette er et viktig funn, som viser til at sosiale medier kan ha
en demokratiserende effekt i og med at de trekker med andre enn dem som
utøver politisk aktivitet gjennom tradisjonelle kanaler.
Kapittel 6 har tittelen ”ny debatt?” og her er det Cass Sunsteins tese om
cyberbalkanisering av offenligheten som testes i forhold til dataene. Sunsteins
tese bygger på fire forutsetninger: 1) at sosiale medier tar over for tradisjonelle
medier; 2) at sosiale medier forsterker eksisterende ulikhet; 3) at sosiale medier
fører til utbredelsen av ekkokamre; og 4) at sosiale medier bidrar til ekstremisme. Disse tesene drøftes med utgangspunkt i flere empiriske analyser
som sammen bidrar til å avkrefte tesen om at offentligheten er blitt mer
polarisert og mindre demokratisk. For det første forskyver ikke innhenting av
nyheter via sosiale medier bruk av tradisjonelle nyhetskanaler selv om det er
en klar tendens til at yngre i større grad enn eldre henter nyheter fra internett.
Når det gjelder forsterkningshypotesen vises det til at 7–8 % av Facebookbrukere legger ut lenker til nyheter og at 34 % av disse kan betegnes som opinionsledere som kjennetegnes av at de har flere venner, bruker mer tid og har
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kontakt med et større antall grupper på FB enn andre. Kjønn, utdanning eller
inntekt er ikke signifikante for å forklare hvem denne FB-eliten er. Tesen om
ekkokamre avvises også, her med utgangspunkt i data som viser at 35 % av
panelet opplever å bli motsagt av helt uenige (testet i forhold til innvandringsog integreringsdebatt, religionsdebatt og økonomisk debatt) og 43 % som sier
de lærer noe de ikke visste fra før. Samtidig vises det til at debattene ofte har
en meningsforsterkende snarere enn en meningsendrende funksjon: ”Av de
som ”ofte” blir motsagt, oppgir hele 70 % at de ofte blir sikrere på egne meninger”. Det er særlig de som ofte diskuterer innvandrings- og integreringsspørsmål som hevder dette. De som er mest innvandringskritiske, diskuterer
også oftere med meningsmotstandere enn de som er mest innvandringsliberale.
Ekstremismehypotesen blir også motsagt gjennom flere empiriske analyser.
Kapitlet avsluttes med en konklusjon som fastslår at debatt på sosiale medier
virker mer demokratiserende enn antatt fra ulike kvalitative case-studier. Her
er sammenligningsgrunnlaget generelle holdninger i befolkningen.
Siste kapittel oppsummerer studien og det konkluderes her med at Habermas’ offentlighetsteori er moden for revisjon. For det første har vi med
sosiale medier fått en endret offentlig forsamling og en framvekst av det forfatterne kaller ”samarbeidsdemokratiet”. Her trekkes perspektivet til Dewey
fra 1920-årene fram som relevant også for dagens situasjon: ”Formidlingen
mellom politisk system og sivilsamfunn hviler IKKE (sic) på utviklingen av
herredømmefri diskurs, men på hvordan offentligheten muliggjør mobilisering
rundt saker som de offentlige institusjoner ikke klarer å håndtere”. For det
andre har vi fått en endret diskurs der grensene for hva som er politisk kommunikasjon forskyves, og her er det særlig nettverkseffektene som understrekes. For det tredje har sosiale medier endret forholdet mellom det offentlige
og det private i form av nye rom, nye selv og nye behov for regulering. Skillet
mellom såkalte virtuelle og fysiske rom avvises som uaktuelt og det spørres interessant hvorvidt fysisk tilstedeværelse koblet med mentalt fravær (fordi man
er på sosiale medier) fører til nye konstellasjoner av selv og kontekst.
De to bøkene som her er kort beskrevet, fyller ulike roller. Begge er viktige,
og begge har også noen klare begrensninger. Haugseths bok er en innføring i
mediesosiologi og favner bredt. Den er godt skrevet, har mange svært interessante og tidsaktuelle eksempler som tydeliggjør poengene, og den dekker et
vidt spekter av sammenhengen mellom teknologi, kultur og sosial interaksjon.
Den er på et vis en ”tour de force” gjennom et bredt landskap av forskning,
begrep, teoretiske tradisjoner og historiske epoker. Forfatteren er svært kunn-

130

METTE ANDERSSON

skapsrik. Ikke minst imponeres denne leseren av hans teknologiske kunnskap.
Det som muligens kan savnes er en klarere forfatterstemme – ut over budskapet
om at sosiale medier må tas tilbake som forskningsfelt for sosiologer. Jeg har
ingenting imot en eklektisme som viser til at ulike deler av vårt sosiologiske
tankegods er best egnet til å analysere bestemte aspekter ved sosiale medier.
Men jeg er nysgjerrig på hvorfor Haugseth ikke har valgt å benytte sine yndlingsteoretikere – Boltanski og Thévenot – noe mer i boken. Boken minner litt
om en noe større og tyngre bok, Nick Couldrys ”Media, Society, World. Social
Theory and Digital Media Practise” fra 2012. Fellestrekk ved de to bøkene er
at de ønsker å forankre medieteori i sosiologien. Men mens Couldry inntar et
klart perspektiv og en kritikk av andre perspektiv og forskningstradisjoner,
bærer Haugseths bok mer preg av å binde sammen ulike teoretiske bidrag.
Enjolras et al. sin bok er basert på ny egeninnsamlet empiri som drøftes ut
fra teoretiske hypoteser på feltet. Boken er smalere samtidig som den i større
grad enn Haugseths bok kan bidra til å bringe forskningen på feltet framover.
Det som kan kritiseres er at de fleste analysene er basert på data om bruk av
Facebook og ikke sosiale medier generelt, at en del teoretiske bidrag gjentas for
ofte i de empiriske kapitlene, og at boken av og til bærer preg av en forskningsrapport. Det er også noen steder uklart om teorier som for eksempel Habermas’
offentlighetsteori avvises på rent empirisk grunnlag eller fordi forfatterne mener
teorien er for normativ i utgangspunktet. Men alt i alt er dette en edruelig bok
som gir et viktig empirisk utgangspunkt for videre forskning. Det er imidlertid
ikke alt man kan si like mye om ved hjelp av kvantitative data, og dette er forfatterne klar over. Jeg håper de etter hvert også går mer i dybden og kobler
kvantitative og kvalitative data. For eksempel er det klart at ekkokammerhypotesen kan avvises ved hjelp av data som viser at innvandringskritikere like
ofte leser innvandringsliberale blogger som blogger som samsvarer med eget syn.
Der får de motsigelse, og de er også ofte i debatt med motparten. Men når
dataene også viser at man sjelden skifter syn og at debatt virker forsterkende på
egne synspunkter er det andre mekanismer som slår inn. Dette er det spennende
å gå videre på, blant annet med utgangspunkt i nyere forskning omkring betydningen av emosjoner for hva slags type informasjon man tar inn og identifiserer seg med. Det er også viktig i forbindelse med den etter min mening noe
naive antakelse om at forskere skal gå inn i såkalte lukkede innvandringskritiske
fora og debattere med utgangspunkt i edruelig forskning som kan tilbakevise
konspirasjonsteorier. Analysene i ”Liker, liker ikke” viser at dette snarere enn å
endre deltakernes antakelser kan bidra til en forsterkning.

