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Abstract 

In this thesis I am going to examine how dataveillance and digital rights are defined 

and understood within the scope of the social networking site Facebook.com. With 

these definitions the thesis will deliver an estimate on what opportunities for 

dataveillance there is on Facebook.com as well as the opportunities for violation of the 

Facebook users’ digital rights, which will be examined through the definition of digital 

rights as stated in the UN World Declaration of Human Rights.  

To grasp the definition and understanding of dataveillance and digital rights, both 

concepts will be discussed in their respective paragraphs with regards to the different 

factors that influence the way the concepts are understood and how they can be used 

within the reality of Facebook.com.  

The empirical data used in this thesis consists of a large number of collected news 

articles, my own observations of Facebook.com together with two focus group 

interviews with nine Danish Facebook users. 

 

The definition of the concept of dataveillance will be extrapolated from the following 

factors: the academic understanding, where especially the concepts creator Roger 

Clarke and the surveillance expert David Lyon will provide some clear definitions as 

well as the theories of Michel Foucault and the thoughts of author Georg Orwell will be 

considered important defining factors. 

Historical events as the cold war and 9/11 will also be counted as important influencing 

factors especially seen through the media that describe them both factually as well as 

fictionally. Another influential factor in both the understanding, the use and possibility 

of dataveillance is the technological progress which with the development of the 

internet has enhanced the significance of dataveillance in today’s world. From these 
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factors, the observations of Facebook and the focus group interviews I have derived that 

dataveillance within the reality of Facebook is to be considered as all information that is 

gathered and stored with the possibility of further use without the possibility of 

deletion by the publisher. I conclude however that information published or forwarded 

knowingly by the user itself on Facebook is not to be considered as dataveillance, but 

more as a form of information sharing or ’sousveillance’. 

 

The definition and understanding of digital rights are derived from the following 

factors: The understanding of digital rights itself is collected from those digital rights 

that the organization EDRi believe to be most vulnerable in today’s digital society. 

These rights include the users having the same human rights online as well as offline 

with special attention to freedom of speech and privacy, which should protect the users 

against random dataveillance and their right to search and receive information. I 

furthermore argue that confusion can arise with regards to the meaning of the concept 

of digital rights as copyright protectionists use the concept concerning their right to 

protect copyright materiel. There do however seem to be problems with certain digital 

rights on Facebook, which has reached the public debate as discussed and looked into 

by the news media, the government, the opposition, Facebook users and the European 

Commission.  

 

In the analysis I conclude that the terms of use on Facebook provide the organization 

the opportunity to perform dataveillance and violate the users’ digital rights. 

Furthermore Facebook renounces any liability in regards to third party applications 

which entails that the applications own terms of use apply which in turn increases the 

possibility of dataveillance and violations of the digital rights.  
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There are many different functions available to the user on the social networking site for 

data and information sharing, but they all fall under Facebook’s terms of use and so can 

be the object of dataveillance, and all information can hence be collected and used 

commercially even after a user has deleted his profile. 

The user’s start page is the user’s own dataveillance tool that collects information from 

the whole network of friends and provides possibilities for controlling and sorting it. 

This side gives the user himself the opportunity to collect and store data whereupon he 

can forward it by will.  

My study shows that several Facebook users do not feel that they are being monitored, 

as well as they do not themselves consider their behavior and data collection on 

Facebook as keeping others under surveillance.  

 

Throughout the thesis I am focused on answering two questions: is there dataveillance 

on Facebook, and are the users’ digital rights being violated? In answering the 

questions I deduce that Facebook has the possibility of performing dataveillance and 

violate the users’ digital rights, but the empirical data only shows examples of 

dataveillance and violation of digital rights between the users themselves.  
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Prolog 

Græsrodsbevægelsen Privacy International1 udgiver årligt en rapport, som rangerer 

ledende overvågningssamfund i hele verden. I rapporten fra 2007 rangerede Danmark i 

den næsthøjeste kategori ‛Extensive surveillance societies‛ kun et niveau under bla. 

Kina og blev på området om dataindsamling - grundet regeringens vedtagelse af 

logningsbekendtgørelse den 27. september 20062 - placeret helt i toppen af listen som et 

af EU’s mest dataovervågede samfund.3 

Denne rangering gav blandt andet reaktioner fra seniorrådgiver Rikke Frank Jørgensen 

hos Institut for Menneskerettigheder, som udtalte til webavisen Comon: 

  

”I de seneste år er der sket et skred, hvor hensynet til politi og efterforskning i en række 

tilfælde prioriteres højere end hensynet til den enkelte borgers ret til privatliv. Og hvor 

der er meget lidt konkret begrundelse for de lovgivningsmæssige ændringer, man 

gennemfører. Det er en bekymrende udvikling, ikke mindst fordi ændringerne kommer 

som led i mange forskellige lovområder, uden en generel politisk debat om, hvorvidt det er 

den vej, vi ønsker vores samfund skal gå.” 4  

  

Rikke Frank Jørgensen bliver af mange medier betegnet som en ekspert på dette 

område grundet hendes plads i bestyrelsen for den danske græsrodsbevægelse Digital 

Rights og hendes Ph.d. om netop digitale rettigheder. Men det er ikke alle, der giver 

hende medhold i disse meninger, herunder programmør, forfatter og freelance 

journalist Dorte Toft, som netop omtaler Privacy Internationals årlige rapport i 

business.dk med følgende skepsis: 

 

” Hvilken dansker tør gå på nettet i dag efter at have læst, hvor slemt det står til? Jeg gør, 

for denne slags propaganda med en afsender, der smykker sig med den idealiserede 

                                                 
1 Se Bilag 1. 
2 retsinformation.dk 
3 Se Bilag 1. 
4 Comon(2) 
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betegnelse NGO (Non Governmental Organisation), minder mig grangiveligt om, når vi 

skal læse, at Danmark er en slyngelstat, hvad angår tortur og andre krænkelser af 

menneskerettighederne. … Danmark er jo efterhånden ved at blive et “pet-project”, et 

ynglingsobjekt for sådanne NGO’er, og det skyldes ikke blot, at vi har krænket alverdens 

muslimer, eller at vi skal pilles ned fra en godhedspiedestal. Som jeg ser det, skyldes det 

også, at disse NGO’er er meget sikre på lynhurtigt at få medvind i en meget stor del af de 

danske medier.” 5 

  

Selv om R.F. Jørgensen og D. Toft er uenige om kvaliteten og værdien af denne nyhed, 

så betegner de sig dog begge som store skeptikere af et overvågningssamfund og 

stræber begge efter at skabe mest mulig debat om overvågning i den digitale verden.  

Der er mange meninger fra såvel overvågningsspecialister som medierne generelt, men 

spørgsmålet er, hvordan den generelle danske netbruger forholder sig, når de læser 

nyheder eller rapporter som den, Privacy Internationals udgiver. Hvordan forholder de 

sig til overvågning på Internettet, til deres rettigheder på Internettet, til dataindsamling 

og registrering? Har de en holdning eller tænker de ikke over det? For at forholde sig til 

og tage stilling til overvågning, må man først definere, hvad denne er, og hvor den 

passer ind i samfundet og hele overvågningsdiskussionen. Denne afhandling vil derfor 

tage udgangspunkt i et begreb som samler digital overvågning, dataindsamling og 

generelt lagring af data under et hovedbegreb: Dataveillance. 

  

På en overvågnings workshop den 27.03.08 i Århus, hvor ledende akademikere 

indenfor danske overvågningsstudier var samlet, blev en sætning sagt i den massive 

strøm af meninger og informationer:   

 

”Dataveillance er egentlig et obskurt begreb, for hvem kan nævne nogen form for 

overvågning i dag som ikke er dataveillance?” 6 

  

                                                 
5 Bussiness(1) 
6 Sagt af Peter Lauritsen 27.03.08   
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Der blev ikke kommenteret yderligere på denne påstand, og oplægsholderen fortsatte 

ufortrødent, indtil der kom en anden udmelding, som ikke blev accepteret uden en 

mere uddybende diskussion.    

Dette giver en fin hentydning til, hvorfor dataveillance bliver fortolket meget bredt med 

forskellige meninger. Der er mange fortolkninger, og man hører alt fra dataveillance 

blive brugt som et begreb, der udtrykker overvågning på Internettet som helhed, til den 

helt simple fortolkning, at alt overvågning, der indsamler data er dataveillance. Det vil 

også sige, at der er mange begreber, der har samme betydning som dataveillance eller 

hører til under begrebet som en helhed. Dette mindsker ikke kompleksiteten af 

dataveillance og overvågning generelt, men gør definitionen og forståelsen endnu 

sværere. Hvad er det, der gør, at vi har svært ved at definere, hvad et begreb som 

dataveillance betyder for vores hverdag? Hvem eller hvad er det, der påvirker os som 

individer, når vi skal skabe en holdning om dataveillance, og hvordan skal vi forholde 

os til brugen og de rettighedsbrud, vi udsættes for med dataveillance? Den gængse 

bruger af Internettet, der ikke beskæftiger sig med overvågning eller dataveillance til 

hverdag, må skabe sig en holdning ud fra de informationer, de får fra forskellige kilder 

og indtryk. Disse kilder er tit farvede af organisationernes/personernes egen agenda, 

som vist i introduktionen, og kan derfor gøre meningsdannelsen endnu mere besværlig. 

Denne afhandling vil derfor prøve at definere dataveillance ud fra Facebook’s7 realitet 

på Internettet og derudover diskutere, hvordan begrebet behandles i det danske 

samfund.. 

Når man tager stilling til dataveillance, må man som en naturlig følge også tage stilling 

til den overvågedes rettigheder, om det så er en selv, der udsættes for dataveillance, 

eller man selv overvåger andre. Disse rettigheder kaldes digitale rettigheder (digital 

rights) og er en del af menneskerettighederne med alt, hvad det indebærer. Dog ser 

                                                 
7 Facebook vil fremover blive forkortet FB 
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statslige myndigheder og selvstændige bevægelser også på digitale rettigheder som en 

selvstændig instans, og digitale rettigheder fortolkes mere som borgerrettigheder, 

hvilket medfører uafhængige digitale rettighedsbevægelser i lande og regioner med 

specifikke lovgivninger.8 De digitale rettigheder vil både i fokus og i betydning blive 

fremstillet sammen med dataveillance igennem afhandlingen og vil blive betragtet som 

en del af den overordnede diskussion om dataveillance, da der i en hver situation, hvor 

der er dataveillance, er en potentiel risiko for brud på digitale rettigheder. 

Dataveillance forståelsen har en meget høj kompleksitet i alle samfund, og jeg 

mener derfor, det er nødvendigt at udvælge en specifik dataveillance situation, der kan 

indskrænkes, og som vil kunne give et billede af en netbrugers meningsdannelse, brug 

og forståelse af dataveillance. I denne afhandling vil der derfor blive taget 

udgangspunkt i web 2.0’s svar på menneskelig socialisering, en social netværksside. En 

af de største websider inden for dette segment siden 2006 er FB.com, der har over 200 

millioner aktive brugere, som bruger 2.6 milliarder minutter på siden hver dag9. Over to 

millioner af brugerne er danskere. Dette enorme brug gør sociale netværk til den 

perfekte kandidat til en undersøgelse af brug og forståelse af dataveillance og digitale 

rettigheder. FB.com bliver derfor udgangspunktet for denne afhandlings analyse af 

begrebet dataveillance. De sociale netværk har endvidere en stor mængde af brugere 

med mange forskellige interesser og livsstile - ikke blot grundet det store antal af 

brugere, men også fordi dele af brugerfladen på FB opfordrer til individualisering og 

brugerdefineret kontrol. Jeg vil derfor tage udgangspunkt i, at FB er et ideelt 

udgangspunkt for en analyse og definition af dataveillance blandt andet fordi selve 

ideen bag FB, som jeg definerer den, er lagring og deling af mere eller mindre 

personlige oplysninger og informationer til ens ‛venner‛. 

                                                 
8 European Digital Rights 
9 FB(5) 
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Problemstillingen i denne afhandling vil derfor være som følgende: 

 

Jeg vil konkretisere, hvordan dataveillance og digitale rettigheder defineres og bruges med 

udgangspunkt i det sociale netværk FB.com, samt analysere, hvordan FB.com og dets 

brugere forholder sig til disse rettigheder og dataveillance, på det sociale netværk. 

 

Med baggrund i denne analyse vil jeg forsøge at besvare to spørgsmål stillet ud fra 

afhandlingens to hovedtemaer inden for rammerne af det sociale netværk FB. Disse 

spørgsmål vil blive opstillet efter præsentationen af opgavens temaer. 

Afhandlingens temaer  

Dataveillance og digitale rettigheder vil blive de begreber som jeg i denne afhandling 

ved hjælp af teoretisk og empirisk materiale vil definere og forbinde i en analytisk 

gennemgang begrænset til det sociale netværk FB.com. Ud fra denne begrebsdefinition 

vil jeg undersøge, hvorledes organisationen FB.com anvender dataveillance på deres 

sociale netværksside, og hvilken politik organisationen har i forhold til deres brugeres 

digitale rettigheder. Endvidere vil jeg belyse, hvordan en fokusgruppe af FB’s danske 

brugere forstår og bruger FB samt forholder sig til begrebet dataveillance og deres 

digitale rettigheder.  

 

Dataveillance 

For at forstå dataveillance bliver man nødt til at se på det historiske perspektiv og 

derfor dele begrebet op og undersøge de to områder begrebet består af. Afhandlingen 

vil derfor belyse, hvordan den teknologiske udvikling har gjort det muligt at bruge 

dataveillance på FB.com, med fokus på Internettets historiske udvikling frem til i dag. 
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Endvidere vil en lignende historisk og akademisk gennemgang af begrebet overvågning 

med fokus på, hvordan dette begreb har udviklet sig i litteraturen, samfundet og 

medierne igennem den teknologiske tidsalders historie, blive belyst. Disse påvirkende 

dataveillance faktorer, vil efterfølgende blive brugt til at definere dataveillance ud fra 

FB.coms realitet. 

Overvågning er et meget diskuteret emne i nutidens samfund, og kan betragtes i 

mange aspekter af vores liv. Hvis man har interesseret sig for og fulgt med i 

udviklingen af overvågning gennem de sidste 10-20 år, er man ikke i tvivl om, at der i 

denne korte periode er sket en stor udvikling. Hvad eller hvilket fænomen, der har 

startet denne stigende udvikling og medfølgende interesse omkring overvågning er 

diskuterbart, men det er sikkert, at det har været en kombination af mange faktorer.    

For at finde grunden til denne udvikling er der mange, der peger på den stejle 

udviklingskurve inden for teknologi i samme periode. Endvidere har begreber som 

terror og IT-kriminalitet også haft stor betydning for forståelsen af overvågning i 

dagens samfund.10 Denne udvikling har påvirket mange områder i alles liv, men det er 

ikke på alle områder, at overvågning bliver foretaget af højere instanser. Vi bruger selv 

overvågning helt frivilligt i vores hverdag både til at overvåge os selv, men også andre. 

Vi hjælper endda i nogle tilfælde med til, at andre kan overvåge os. Denne form for 

overvågning er en del af begrebet ‛social surveillance‛, hvilket er en form for 

overvågning, som man må antage, at sociale netværk er opbygget af.11 For at forstå, 

hvordan denne udvikling influerer det moderne samfund, må man se på nogle af de 

faktorer, der påvirker brugen og forståelsen af overvågning. 

 Medierne har en stor påvirkning på alt, der sker i samfundet; både 

nyhedsmedier, der rapporterer de tidsmæssigt populære nyheder, men også fiktive 

                                                 
10  Lyon  2007 
11 Lyon 2007 
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medier som bøger og film, der skaber interesse omkring emner som overvågning. 

Geoge Orwells roman 198412 er et eksempel på både en bog og en film, der skabte 

holdninger og omtale i både faglitterære kredse og nyhedsmedierne omkring ideen om 

totalitære overvågningssamfund. 

 Den akademiske påvirkning på et begreb som overvågning er mere i 

etforståelsesøjemed. Man prøver at lave begrebsdefinitioner og ser på overvågningens 

betydning og mening for samfundet. Et akademisk syn giver ikke et konkret generelt 

svar på, hvad overvågning er, da akademiske studier finder kompleksiteten af 

indvirkende faktorer i forskellige situationer alt for stor. Den akademiske tilgang er 

derfor at skabe en debat om overvågning, der medtager så mange påvirkende faktorer 

som muligt, og ud fra denne diskussion præsentere nogle åbne spørgsmål der kan 

hjælpe til at definere overvågning i en given situation. Et kendt overvågningseksempel 

er Foucaults tanker om panoptikon i udgivelsen Overvågning og straf,13 hvis 

grundtanke er blevet fortolket og brugt i utallige artikler og overvågningsanalyser, 

siden han udgav artiklen.   

De offentlige myndigheder har også en stor indflydelse på individers 

holdningsdannelse, da det er deres love og retningslinjer, borgerne i et specifikt 

samfund er tvunget til at følge. Myndighederne er modsat akademikeren tvunget til at 

tage generelle beslutninger lige meget, hvor stor kompleksiteten er på det givne 

område. Disse beslutninger skal så tages ud fra akademikernes åbne 

vurderinger/spørgsmål, mediernes interessesager og især borgernes holdninger, hvilke 

må antages bliver påvirket af selvsamme akademikere, medier og myndigheder. For at 

måle disse borgeres generelle holdninger bruges blandt andet statistiske rapporter 

fortaget af analysefirmaer. Et godt eksempel på dette er en rapport som EU 

                                                 
12 Orwel 1949 
13 Foucault,, 1975 
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kommissionen har fået lavet i alle dens medlemslande vedrørende borgernes generelle 

holdning til datasikkerhed.14 Denne undersøgelse var blevet sammensat af Gallups 

analyseinstitut og omfattede 1000 telefoninterviews foretaget i hvert af de 27 

medlemslande af EU. Disse interviews blev sammenlignet og viste følgende 

overordnede tendenser: Den generelle EU-borger var ikke specielt bekymret over deres 

digitale rettigheder, men over 80% af borgerne følte ikke, det var sikkert at surfe på 

Internettet.  Endvidere indeholdt rapporten en statistik, der viste, at der er 12% flere 

borgere i EU idag, der accepterer telefon- og netovervågning end i 2003.15 Denne 

undersøgelse bliver årligt lavet til EU-kommissionen, antageligvis så Europa-

parlamentet kan følge med i udviklende tendenser, og hvorledes der skal lovgives på 

området. Denne kvantitative statistiske rapport er antageligt en faktor, ligesom mange 

andre rapporter, i politikeres beslutningstagen vedrørende dataveillance, og den giver 

en god indikation af de meget overordnede undersøgelsesmetoder, der bliver brugt til 

at udforme disse politiske rapporter. Jeg vil ikke bruge denne statistiske undersøgelse i 

min afhandling, da den efter min mening ikke kan bidrage til at give et retmæssigt 

billede af, hvorledes dataveillance bruges og forstås på det sociale netværk FB, da 

rapporten kun omhandler meget overordnede temaer inden for databeskyttelse og ikke 

tager hensyn til specifikke Internetrealiteter som sociale netværk. 

Jeg vil dog vurdere hvorledes, de holdninger og beslutninger politikkerne får og 

tager ud fra bla. disse rapporter, påvirker FB-brugere og samfundet generelt i deres 

meningsdannelse af begreber som overvågning og dataveillance. 

Denne undersøgelse vil som beskrevet henvise til overvågningssituationer, der 

omhandler overvågning på Internettet med fokus på web 2.0 fænomenet FB.com. Der 

vil dog i diskussioner af de påvirkende faktorers forståelse af begrebet, såsom den 

                                                 
14 Europa-Kommissionen 2008 
15 Europa-Kommissionen 2008 
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akademiske forståelse, forekomme en mere bred forståelse af begrebet, da flere kilder 

benytter begrebet overvågning for andre situationer som også kan betragtes som 

dataveillance. Endvidere vil en videre diskussion af digitale rettigheder kun blive 

tilføjet, hvis den pågældende dataveillance giver en mulighed for brud på FB-brugeres 

digitale rettigheder.  

 

Digitale rettigheder 

Hvis man på Google indtaster digitale rettigheder og ser på søgeresultaterne, vil man 

finde, at ud af de første 20 søgeresultater henleder alle links, på nær to, til sager om 

DRM, der står for Digital Right Management. DRM har til formål at stoppe uønsket 

deling og distribution af kopibeskyttet materiale så som musik, film og litteratur, hvilke 

i længere tid har skabt stor debat i blandt andet medierne og de offentlige instanser.16  

Man kan blandt andet henvise til den meget omdiskuterede dom af Østre Landsret, der 

gav IFPI17 medhold i, at Tele2 og derfor næsten også med garanti resten af telebranchen 

skulle spærre adgangen til torrent linksiden thepiratebay.org. Denne sag har haft stor 

fokus i medierne ikke mindst fordi, den blev anket af telebranchen, der følte, at de var 

blevet påtvunget en rolle som Internetpoliti - en rolle de ikke mente var deres.18 Denne 

store mediedækning af pladebranchens kamp mod deling af kopibeskyttet materiale, 

blev også af mange kilder omtalt som kampen om digitale rettigheder, hvilket må 

antages ikke hjalp på danskernes forståelse af begrebet som en menneskerettighed. 

Denne forståelse ses også ud fra et nyhedsbrev, Teknologirådet sendte til folketinget, 

hvori der netop kun blev brugt begrebet digitale rettigheder om rettigheder til 

                                                 
16 Teknologirådet, 2005 
17 The International Federation of the Phonographic Industry 
18 Computerworld 
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kopibeskyttet materiale uden en forklaring af, at det også har en anden betydning.19 

Denne uklare begrebsdefinition kan være en forvirrende faktor, der får danske FB-

brugere til at overse og ignorere diskussioner vedrørende deres rettigheder på 

Internettet, fordi man tror, det omdiskuterede emne ikke er noget, der vedrører en selv, 

når man ikke downloader kopibeskyttet materiale. Denne begrebsdefinition og 

forvirring vil blive uddybet i kapitlet om digitale rettigheder. 

I dette speciale er det FB brugernes private rettigheder, der bliver fokuseret på 

med henblik på indsamling af private oplysninger og efterfølgende, hvordan disse 

oplysninger bliver opbevaret, benyttet og vist. For yderligere at konkretisere hvad 

digitale rettigheder indebærer, vil undersøgelsen tage udgangspunkt i organisationen 

European Digital Rights’ (EDRi) forståelse af digitale rettigheder, og på hvilke områder 

de kan blive brudt. EDRi’s holdninger til specifikke emner, der tages op i opgaven, vil 

ikke blive brugt som udgangspunkt for, hvorledes man bør betragte dette emne. 

Specialet vil kun bruge EDRi’s definition og handlingsgrundlag af digitale rettigheder 

som en måde at identificere digitale rettigheder og mulige brud på disse.   

 

Jeg vil derfor ud fra min analyse af dataveillance og digitale rettigheder på FB forsøge at 

besvare følgende spørgsmål i afhandlingen: 

 

1. Bliver der foretaget dataveillance på FB.com? 

Jeg vil undersøge ud fra min definition af dataveillance om organisationen FB 

foretager eller har mulighed for at fortage dataveillance på deres sociale 

netværk. Endvidere vil jeg undersøge om FB-brugerne selv foretager eller har 

                                                 
19 Teknologirådet(1) 2005 
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mulighed for at foretage dataveillance inden for rammerne af det sociale 

netværk. 

 

2. Bliver FB-brugernes digitale rettigheder overtrådt? 

Jeg vil med udgangspunkt i de danske FB-brugere undersøge, om der bliver 

fortaget eller er mulighed for at foretage brud på brugernes digitale 

rettigheder på det sociale netværk. Endvidere vil jeg undersøge hvilke aktører 

på det sociale netværk, der har mulighed for at lave brud på brugernes 

digitale rettigheder. 

 

Disse spørgsmål vil blive forsøgt besvaret inden for FB’s sociale netværks rammer.  

 

Sociale netværk 

Afhandlingen vil bruge den sociale netværksside FB.com som empiri og analyseområde 

for at finde betydningen og forståelsen af dataveillance og digitale rettigheder. Jeg vil 

efterfølgende ud fra egne observationer af det sociale netværk FB kort gennemgå FB’s 

realitet. Disse observationer vil blive uddybet senere i min analyse af FB. FB er et socialt 

netværk, hvor man kan oprette en digital profil af sig selv. På denne profil kan man så 

give sig selv et billede, der vises som den visuelle repræsentation af ens profil. Man kan 

endvidere skrive oplysninger om sig selv, dele fotoalbum, skrive hvad man tænker på 

eller fortager sig og meget mere. Al denne information kan man dele med andre 

brugere af FB, såfremt man ønsker at fremvise sin profil til disse brugere. 20 FB.com 

definerer andre brugere, man ønsker at dele sin information med, som ens ‛venner‛ og 

                                                 
20 FB.com 
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henviser derfor til, at de brugere, man deler sin profil med, er de samme som ens 

venner uden for det sociale netværk. Dette er dog langt fra altid tilfældet og i nogle 

tilfælde har brugere af FB ikke defineret, hvem der gerne må se deres oplysninger. Det 

er derfor ikke kun brugerens egne FB venner, der kan se deres profil, men alle brugere 

på FB, der kunne have interesse i denne brugers profil.21 Endvidere er tendensen på FB, 

at man inviterer alle de brugere, man kender, og denne kendskab kan være helt ned til 

bare at kende en anden brugers navn. FB-brugere kan altså have alt fra familie, venner, 

gamle skolekammerater og kollegaer til deres chef og hende pigen, de mødte på det 

lokale diskotek en enkelt aften for et år siden, som venner.22 FB-brugernes venner på det 

sociale netværk er altså ikke lige som brugernes virkelige venner, hvilket en dommer i 

England også har klargjort i forbindelse med en sag om forfølgelse. I sagen blev den 

anklagede beskyldt for at forfølge sin ekskæreste ved at tilføje hende som ven på det 

sociale netværk, hvor det i dommerkendelsen blev klargjort at FB venner ikke er rigtige 

venner.23 

FB beskriver selv, hvad organisationen og siden forsøger at opnå, på følgende måde:  

 

” FB gives people the power to share and makes the world more open and connected.”24 

  

Hele ideen med det sociale netværk er altså at dele ens profil/liv/identitet med de folk, 

man ønsker at dele det med. Man opfordrer dermed også andre til at overvåge, hvad 

man foretager sig, men ud fra ens egne præmisser, og man kan derfor vise den del af sig 

selv, som man ønsker, at ens FB-venner skal se. Denne FB-identitet og administreret 

                                                 
21 The Sidney Morning Herald 
22 Boyd 2007 
23 The Sidney Morning Herald(1) 
24 FB.com 
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overvågning af ens profil er dog ikke altid lige nem at kontrollere, hvilket denne 

afhandling også vil undersøge.25  

  FB.com har haft en utrolig vækst især i Danmark; hvor der i begyndelsen af 2008 

var omkring 600.000 brugere, så er der i starten af 2009 over 2.000.000 brugere. Det er en 

vækst af profiler på over 300 procent på et år, hvilket betyder, at over 33 procent af 

Danmarks befolkning nu har en profil på FB.com. Det gør Danmark til det land i 

verden, der har flest borgere på FB pr. indbygger.26  

Sådan en popularitet går ikke ubemærket hen. FB er blevet et fænomen, der ikke kun 

interesserer den almindelige netbruger, men også mange organisationer, som bruger 

siden til at markedsføre og brande deres organisation.27 Også politikere bruger siden til 

at kommunikere med deres vælgere og indsamle støtte til valgkampagner og få 

tilhængere til at gøre en mere aktiv indsats.28 Selv netkriminelle bruger FB til at udgive 

sig som venner, så de kan narre penge ud af godtroende brugere senere, ligesom 

politiet i England vil bruge dataveillance til at indsamle samtaler på FB mellem 

kriminelle.29 Derudover står eksperter i kø for at give mere eller mindre saglige bud på, 

hvordan FB påvirker og ændrer vores liv, så som en udtalelse fra den engelske 

psykolog David Smallwood vist både i Metroexpress og på tv2 nyhederne: 

 

” Det at skaffe nye venner er lige som ethvert andet fix. Men man ender med at bedømme 

sig selv ud fra hvor mange online-venner, man har. Man gør alt for at få flere og ender 

med at blive til noget, man i virkeligheden ikke er”30 

  

                                                 
25 Boyd 2007 
26 FB(5) 
27 Børsen 
28 The Business Insider 
29 Guardian 
30 MetroXpress 
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Denne nyhed vil nok af mange blive betragtet som en af de mere kontroversielle 

ekspertudmeldinger, men beviser hvordan udenlandske ekspertudtalelser om FB kan 

skabe overskrifter i selv de danske medier. 

Ud fra disse informationer kan man antage, at FB.com med hjælp fra web 2.0 

informationsdelingsteknologi har skabt en stor social netværksrealitet, der grundet 

sidens store antal brugere, har skabt et fænomen, som interesserer hele samfundet fra 

akademikere, nyhedsmedierne og regeringen til kriminelle, politiet og 

græsrodsbevægelser. 

Jeg antager derfor, at tanken bag FB, populariteten og teknologien, der gør det sociale 

netværk muligt, skaber en ideel ramme for at undersøge og udforske dataveillance og 

digitale rettigheder ud fra såvel FB’s holdninger til og brug af dem, til brugernes egen 

forståelse, anvendelse og holdning i deres daglige færden i det sociale netværks realitet. 

Dette sociale netværks realitet bliver derfor det udsnit af Internettet, der vil blive 

afhandlingens omdrejningspunkt og analysegrundlag i søgen efter brugen og 

forståelsen af dataveillance og digitale rettigheder, samt besvarelse af de 2 opstillede 

spørgsmål vedrørende disse to temaer.  

 

Metode 

Jeg har som empiri til denne afhandling lavet to fokusgruppeinterviews for at finde 

frem til et udvalg af meninger og holdninger hos nogle forskellige FB-brugere uden for 

den digitale FB-side. De to fokusgruppe interview blev udført, planlagt og behandlet af 

mig selv og en medstuderende, Niels, der også bruger FB.com som case i sin 

afhandling.. De to interviews blev foretaget på to sammenhængende dage og varede 

begge lige under 2 timer.31  

                                                 
31 En fuld transskription af interviewende vil blive vedlagt som bilag 
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Den kvalitative tilgang 

Disse interviews blev lavet ud fra en kvalitativ metode, da der netop skulle ses på 

meninger og betydninger ud fra testpersonernes egne initiativer, hvilket f.eks. en 

kvantitativ undersøgelse som EU-kommissionens undersøgelse ikke har optimale 

kvalifikationer til.  

Den kvalitative metodes baggrund er hermeneutikken, hvis genstandsfelt er noget 

uhåndgribeligt, da hermeneutikken forstår alle menneskelige fænomener som tekster, 

der skal erkendes ved at fortolke mening og betydning.32 Dette perspektiv kan med den 

rette kvalitative tilgang og databehandling passe perfekt til at finde individer og 

gruppers diskuterede holdninger til netop komplekse begreber med svær definerbar 

betydning, såsom dataveillance og digitale rettigheder.  Flick beskriver selv den 

kvalitative metodes tilgang som følgende:  

 

”Here, the object under study is the determining factor for choosing a method and not the 

other way round. Objects are not reduced to single variables but are studied in the 

complexity and entirety in their everyday context.”33 

  

Netop denne kompleksitet eksisterer ved begreber som dataveillance, og en kvalitativ 

metode, der tager udgangspunkt i testpersonernes vanlige brug af FB med en fri 

fortolkning og diskussion af begreberne, vil fremme forståelsen af fokusgruppernes 

holdninger til emnerne, som ikke ville være kommet frem, hvis man for eksempel 

havde brugt et spørgeskema.   

                                                 
32 Flick, 2002 
33 Flick, 2002 s.5 
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Valget faldt på fokusgruppeinterviews grundet potentialet for gruppens mulighed for 

indbyrdes diskussion vedrørende afhandlingens emner. Flick beskriver de kvalitative 

muligheder ved at vælge metoden fokusgruppeinterviews på følgende måde:  

 

”The Hallmark of focus groups is the explicit use of the group interaction to produce data 

and insight that would be less accessible without the interaction found in a group.”34 

  

Dette aspekt blev yderligere understøttet af en formodning om, at begreber som 

dataveillance og digitale rettigheder ikke var særligt kendte begreber udenfor 

akademiske overvågningskredse. Denne begrebsforvirring ville formentlig involvere 

intervieweren i en mere forklarende rolle, især hvis det ikke var muligt for flere 

deltagere at diskutere de forskellige begreber, så de kunne supplere hinanden med 

yderlige viden og derfra få en grundigere definition af deres begrebsforståelse.   

De to fokusgruppeinterviews skal ikke ses som værende repræsentative for den 

generelle FB-brugers holdning til de introducerede temaer. De er derimod en mulighed 

for at få et indgående indblik i og forståelse for en række subjektive holdninger 

omkring FB, dataveillance og digitale rettigheder. Ved at vælge netop fokusgrupper 

som metode til empiriindsamling, samt ved at opstille de nedenfor beskrevne rammer, 

udnyttes også dynamikken i gruppediskussion.35 Dette resulterede i, at der i 

interviewene opstod en form for konsensus omkring flere emner. De udtrykte 

holdninger kan derfor i nogle tilfælde være mere end individets og vise en mere generel 

stillingtagen fra flere FB-brugeres synspunkter. 

 

                                                 
34 Flick, 2002 s.120 
35 Flick, 2002 s. 126 
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Interviewmetode 

Det blev besluttet, at der skulle laves to fokusgrupper á fem personer, da dette 

kunne give en validering af gruppernes diskussionsvariation og give mulighed for at 

tage eventuelle store forskelle med i behandlingen af empirien. Desuden gav vi 

mulighed for at lægge interviewene på forskellige datoer, således at Niels og jeg kunne 

dele vores venners bekendte op, hvilket gav øget mulighed for at sammensætte 

grupperne ud fra en række metodiske overvejelser: 

a. Ingen af deltagerne i en enkelt gruppe måtte kende hinanden.  

Grundet at der ikke skulle opstå nogen intern forståelse mellem deltagerne, og at 

deltagerne ikke udfyldte eventuelle foruddefinerede roller.  

 

b. Grupperne skulle tilsammen være ligeligt fordelt mellem kønnene. 

Grundet eventuelle forskelle i køns forståelse, brug og holdninger til FB og begreberne. 

 

c. Deltagernes aldre i grupperne skulle variere mest mulig i et intervallet 18-40. 

Grundet eventuelle aldersforskelle i forståelse, brug og holdninger til FB og begreberne. 

 

d. Deltagerne skulle alle have en profil på FB.com, men gerne have et forskelligt 

tidsforbrug på det sociale netværk. Ud fra den hypotese, at folk uden en FB profil ikke 

ville have nogen betydning for begge vores afhandlinger, samt at forskelligt brug af 

siden kunne give en forskel i forståelse, brug og holdninger til FB og begreberne. 36 

Rent praktisk blev interviewene gennemført således, at der var en primær udspørger og 

en sekundær udspørger. Dette betød helt konkret, at den primære udspørger med 

udgangspunkt i interviewguiden var den styrende for interviewet. Den sekundære 

                                                 
36 Flick 2002 
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udspørger befandt sig i en slags backup-rolle og skrev noter om 

fokusgruppeinterviewets forløb. Derudover fulgte den sekundære interviewer op på 

interessante udtalelser, som den primære udspørger ikke var opmærksom på. Begge 

interviewere sad for hver sin ende af et rektangulært bord. Denne placering gjorde, at vi 

så på hinanden, når der blev stillet spørgsmål, og dermed ikke tiltalte nogen specifik 

deltager.37 Dette sikrede, at diskussionen blev startet af den deltager, der havde noget 

på hjertet først ved et givent emne og ikke af den af, som intervieweren tiltalte. Vi 

valgte en tydelig fordeling af rollerne grundet tidligere erfaringer på studiet med 

kvalitative interviews, som har vist, at en klar rollefordeling under interviewet giver det 

bedste informative udbytte samt et konsistent samtalemæssigt flow. Desuden skaber en 

klar rollefordeling mindre forvirring hos både de interviewede og interviewerne. 

Da FB.com var den overordnede ramme med flere underliggende 

temaspørgsmål, var det afgørende, at interviewet var fokuseret på FB, men også at der 

var frihed til at diskutere temaer og emner uden interviewerens indvirke. Den bedste 

interviewmetode blev derfor vurderet til at være et semi-struktureret interview, da 

dette bedst ville passe til undersøgelsesområdet og de forståelses- og 

holdningsspørgsmål, der skulle diskuteres. Ifølge Flick kan denne interviewform 

beskrives som en kvalitativ videreudvikling af et spørgeskema. Dette kommer til 

udtryk, idet der anvendes åbne spørgsmål i det semi-strukturerede interview, men med 

et tydeligt tematisk omdrejningspunkt.38 Steiner Kvale kalder også denne interviewform 

for det halvstrukturerede livsverdensinterview og definerer det således:  

 

”...som et interview, der har til formål at indhente beskrivelser af den interviewedes 

livsverden med henblik på at fortolke betydningen af de beskrevne fænomener”.39 

  

                                                 
37 Flick 2002 
38 Flick 2002, s. 74 
39 Kvale 1997, s. 19 
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I forhold til selve udførelsen af de kvalitative fokusgruppeinterviews er 

interviewguiden et vigtigt holdepunkt rent indholdsmæssigt.. Vi strukturerede derfor 

interviewguiden ud fra FB og de undertemaer, vi ville ind over i denne sociale netværks 

realitet. Dog fokuserede vi på at lade deltagerne diskutere de helt overordnede temaer 

uden forstyrrende tillægsspørgsmål.  

Efter hvert interview gennemførte Niels og jeg en fortolkningssession hvor vi 

diskuterede og analyserede metoden og resultatet fra interviewene. Formålet med disse 

fortolkningssessioner var at sikre en umiddelbar forståelsesmæssig konsensus omkring 

interviewets indhold. Samtidig brugte vi fortolkningssessionerne til at evaluere forløbet 

af interviewet og diskutere eventuelle forbedringer til næste interview.40 Da resultaterne 

efter det første fokusgruppeinterview var tilfredsstillende, var det eneste, der blev 

ændret til det andet interview, sidepositionen af kønnene. Kønnene havde været 

placeret over for hinanden i den første fokusgruppe, men blev splittet op i det andet 

interview, da denne placering muligvis kunne fremprovokere piger mod drengene 

tendenser.  

 

Databehandling 

Jeg har transskriberet begge fokusgruppeinterview for at få et komplet overblik over 

indholdet i de to interview. Denne bearbejdning fra lyd til tekst var gavnlig i forhold til 

min kognitive proces og gjorde min brug og fortolkning af fokusgruppeinterviewene 

mere overskuelig og fokuseret. Da den nødvendige grad af præcision i 

transskriberingerne ifølge Flick41 afhænger af, hvilket genstandsområde undersøgelsen 

bevæger sig inden for, vurderede jeg, at en præcis gengivelse med pauser og sproglige 

finurligheder ikke vil give nogen merværdi til undersøgelsen. Jeg foretog dette valg, da 

                                                 
40 Beyer & Holtzblatt 1998, s. 125 
41 Flick 2002, s. 171 
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de informationer, der skulle bruges fra fokusgruppeinterviewene, udelukkende var 

indholdet og fortolkninger af deltagernes forståelse, meninger og brug af FB og ikke 

semantikken i forklaringen af disse faktorer. 42 

For at skabe overblik over fokusgruppeinterviewene og for bedre at kunne 

uddrage nogle overordnede temaer til fokusering af empirien lavede jeg en open coding 

med inspiration fra meningskondensering. Begge fokusgruppeinterview blev 

gennemgået ‛Line by line‛43 og så opdelt i afsnit af tidsintervaller, som startede og 

sluttede hver gang gruppens diskussion skiftede emne. Dette kunne f.eks. forekomme 

ved, at gruppen selv skiftede emne eller ved et nyt spørgsmål fra en af interviewerne. 

På denne måde er de to fokusgruppeinterview blevet reduceret fra over tre timer til 

korte og præcise formuleringer, der giver et hurtigt overblik og samtidig gør det mulig 

at finde specifikke passager i transskriptionerne uden besvær. Hvert afsnit består af en 

overskrift og to punkter. Overskriften beskriver kort, hvilket emne fokusgruppen 

diskuterer i det pågældende afsnits tidsinterval. Første punkt opsummerer alt, hvad 

fokusgruppen diskuterer i afsnittet i korte sætninger. Andet punkt opsummerer, hvad 

fokusgruppens meninger, holdninger og reaktioner er om de diskuterede emner og 

tilføjer eventuelle adfærdsnoter, som er blevet skrevet af den sekunderer interviewer 

under fokusgruppeinterviewene. Da overskifterne er emne/tema-inspirerede og de to 

fokusgrupper diskuterede på forskellige måder og blev brugt som validering af 

hinanden, er der ikke blevet lavet en samlet empirisk temabestemt 

meningskondensering af grupperne. Afsnittene er lavet ud fra følgende skabeloner: 

Overskrift der forklarer det diskuterede emne i tidsintervallet 

Punkt 1.  Hvad handler det konkrete Tidsinterval om. Start med en 

overskrift. 

                                                 
42 Flick 2002 
43 Flick 2002, s. 178 
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Punkt 2.  Observation, Refleksion og Svar. Hvem taler mest, hvem er for, og 

hvem er imod, hvem kom ind på emnet, hvorfor kom de ind på 

emnet, hvem har de mest dominerende argumenter, hvad er deres 

holdning, kommer de til en konklusion.  

Denne meningskondensering brugte jeg endvidere til at udvælge en række 

overordnede temaer, som jeg kunne benytte til at indskrænke min empiriske 

artikelindsamling,44 hvilket vil blive gennemgået i næste afsnit. 

Fokusgruppeinterview 1 og 2 kan findes i henholdsvis Bilag 5 og 6, mens den 

emneorienterede kodning kan findes i bilag 2. 

 

Empiriindsamling og teorivalg 

Empirien i denne afhandling vil udgøres af observationer af hele det sociale netværk 

FB.com. Endvidere vil empirien også inkludere artikler og rapporter omhandlende FB 

samt mediernes debat og politiske udmeldinger. Jeg anvender i denne afhandling 

akademiske artikler og bøger, der vedrører dataveillance, overvågning generelt og 

digitale rettigheder, som et empirisk grundlag for udviklingen, forståelsen og brugen af 

dataveillance og digitale rettigheder, og dermed udgør en væsentlig del af teorien også 

en del af det empiriske grundlag.45  

For at fortolke på FB’s sociale netværk ud fra dataveillance og digitale 

rettigheder må jeg forklare, hvilke funktioner netværket består af, og hvordan disse 

funktioner virker. Dette har jeg gjort ved at bruge dele af metoden fra ‛participant 

observation‛46, hvor jeg har observeret FB ud fra min egen adgang til det sociale 

netværk gennem min profil. Jeg valgte denne metode, da jeg allerede havde en profil på 

                                                 
44 Flick 2002, s.185 
45 Flick 2002 
46 Flick 2002, s. 140 
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det sociale netværk, og fordi jeg vurderede, at en gennemgående observation af 

funktionerne på FB ville blive mest korrekt observeret set gennem en profil, der havde 

FB ‛venner‛ og havde brugt alle det sociale netværks funktioner gennem en langvarig 

periode. Observationerne er udelukkende blevet brugt til at forklare funktionerne på 

det sociale netværk og inkluderer derfor ikke, hvordan min egen profil gør brug af 

funktionerne. Jeg har gjort brug af to faser i ‛participant observation‛ til at beskrive 

FB’s funktioner. Den første var ‛descriptive observation‛, der gav mig et overblik over 

hele det sociale netværk og dets overordnede funktioner. I den anden fase fokuserede 

jeg på de enkelte funktioner i ‛focused observation‛ og gav nogle mere detaljerede 

beskrivelser af de enkelte funktionaliteter.47 Denne observation blev udelukkende 

gennemført for, at jeg kunne diskutere og analysere fokusgruppernes udtalelser om det 

sociale netværks funktioner, og endvidere sidestille disse udtalelser og funktioner med 

dataveillance og digitale rettigheder.  

Teorien i denne afhandling er som sagt i flere tilfælde en del af empirien, og de 

teoretikere jeg vil bruge til at analysere og diskutere dataveillance, digitale rettigheder 

og FB vil blive yderligere introduceret, når disse bliver brugt. Til de overordnede emner 

i afhandlingen vil det dreje sig om følgende teoretikere: Dataveillance og overvågning 

vil hovedsageligt blive diskuteret ud fra Roger Clarke og David Lyon’s teorier og 

definitioner, dog vil teorier fra Michel Foucault og tanker fra George Orwell 

forfatterskab også blive inkluderet. Digitale rettigheder vil overordnet blive defineret og 

brugt ud fra EDRi48 og Digital Rights organisationerne, mens sociale netværk og FB vil 

blive defineret og diskuteret ud fra Danah M. Boyd & Nicole B. Ellison. De ovennævnte 

er hovedteoretikerne, og der vil blive suppleret med andre teoretiske og empiriske 

artikler.  

                                                 
47 Flick 2002, s. 140 
48 European Digital Rights 
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I indsamlingen af empirisk materiale fra hovedsageligt nyhedsmedier og 

akademiske artikler, brugte jeg en pragmatisk fremgangsmåde. Jeg indsamlede løbende 

over en fire-fem måneders periode en stor mængde empiri omkring overvågning og 

sociale netværk, da dette var de to emner, jeg ville beskæftige mig med i afhandlingen. 

Som udgangspunkt søgte jeg at vælge den empiri, der bedst besvarede mit hovedemne 

‛analyse af sociale netværk ud fra dataveillance‛, og som bedst understøttede analysens 

kontinuerlige udvikling og yderligere beskrivelse af problemstillingen.49 Denne 

indsamling resulterede i en stor mængde empiri i form af links og artikler, der 

inkluderede alle tænkelige emner og temaer ud fra overvågning og sociale netværk. For 

at indskrænke denne empiriske indsamling til en mere fokuseret empiri havde jeg ud 

fra fokusgruppeinterviewene udvalgt en række temaer, jeg kunne fokusere på i 

empirien. Disse overordnede temaer blev dataveillance (herunder overvågning), 

digitale rettigheder og FB (herunder Web 2.0 og sociale netværk). Disse temaer blev 

behandlet løbende i min arbejdsproces, både i indsamlings- og skrivefasen, alt efter 

hvordan de passede til det pågældende emne, og de udgjorde på denne måde kun 

udgangspunktet for indskrænkelsen af min empiri. Denne løbende udvikling er en 

typisk fremgangsmåde for en kvalitativ undersøgelse.50 For at sikre kvalitet i især den 

empiri jeg fik fra nyhedsmedierne, opstillede jeg ydermere nogle kriterier i min 

indskrænkning af empirien. Alle nyhedsartikler skulle være udfærdiget af en journalist, 

og de største eller mest neutrale nyhedsmagasiner skulle have førsteprioritet i udvalget 

af kilder i den sorterede empiri. Endvidere ønskede jeg at få uddrag af begge sider i en 

konflikt, såvidt det var muligt ud fra den indsamlede empiri. Omend jeg antog, at der i 

mange sammenhænge ville være en stærkere fokus på den ene side af en konflikt, 

kunne jeg dog inddrage og reflektere over denne ulighed i min diskussion. Sidste 

kriterium var, at empirien så vidt som muligt skulle komme fra den originale kilde, 

                                                 
49 Flick 2002, s. 185 
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altså f.eks den avis som en forsker havde udtalt sig til først eller udmeldinger fra 

politiske partiers egne hjemmesider.51   

 

Kapiteloversigt 

Kapitel 1 deler begrebet dataveillance op i de to underordnede temaer som begrebet 

består af; overvågning og digitalisering. Denne opdeling foretages for at få en bedre 

forståelse af dataveillance, og hvilke faktorer, der påvirker meningsdannelsen 

vedrørende begrebets brug i samfundet og på FB.com.   

 

Kapitel 2 definerer digitale rettigheder ud fra de menneskerettighedsorganisationer, der 

prøver at beskytte dem og diskuterer endvidere, hvorledes disse rettigheder kan 

misforstås, håndteres og misbruges. Dernæst vil jeg se på, hvad der gøres for at beskytte 

FB-brugernes digitale rettigheder og præsentere en skabelon, der kan vise, hvornår der 

er mulighed for, at de digitale rettigheder bliver overtrådt.      

 

Kapitel 3 introducerer det sociale netværk FB og gennemgår alle netværkets funktioner. 

Sidestillende med denne gennemgang vil jeg i kapitlet lave en gennemgående analyse 

af hele FB.com og det sociale netværks underliggende funktioner ud fra 

fokusgruppeinterviewene og den tidligere definerede betydning af dataveillance og 

digitale rettigheder. 

 

Kapitel 4 vil bestå af den overordnede konklusion fra hele afhandlingen, hvor jeg 

sammensætter de løbende konklusioner, der er opstået igennem opgaven med fokus på 
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den overordnede kvalitative analyse af dataveillance og digitale rettigheder på FB. Jeg 

forsøger endvidere at besvare de to opstillede spørgsmål vedrørende dataveillance og 

digitale rettigheder.  
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Tilblivelsen af dataveillance  

Et logisk udgangspunkt for at forstå et begrebs omfang, virkning og definition er at 

undersøge begrebets historie. For at forstå dataveillance må man splitte begrebet op i de 

to underbegreber, som begrebet oprindeligt kommer fra. Dataveillance er en forkortelse 

af data surveillance, hvor data referer til indsamling og lagring af (overvågnings) 

information, og surveillance betyder overvågning.52 Da denne afhandling hovedsageligt 

vil beskæftige sig med dataveillance ud fra FB’s realitet, vil data i denne sammenhæng 

betyde indsamling af digitale oplysninger og informationer og derfor henlede 

opmærksomheden på den teknologiske udvikling, der gør det muligt at indsamle sådan 

data på FB.com. Selve surveillance-delen af dataveillance vil hovedsageligt blive 

diskuteret ud fra en klassisk akademisk forståelse af begrebet med udgangspunkt i to 

overvågningsmetaforer ‛Big Brother‛ og ‛Panoptikon‛, der har en dominerende rolle i 

næsten alle overvågningsstudier såvel historisk som metaforisk og i selve forståelsen af 

overvågning i mange diskussioner i nutidens samfund 53. Disse indflydelsesrige teorier 

og værker vil derfor blive grundlaget for den historiske overvågningsdiskussion, men 

vil blive diskuteret og kritiseret i slutningen af værkernes gennemgang. Endvidere vil 

overvågningsforståelse blive diskuteret og kritiseret, men med udgangspunkt i at forstå 

FB og dets brugeres forståelse af overvågningen på FB.com. I slutningen af dette kapitel 

vil teknologien og overvågningen blive sidestillet, og dataveillance-forståelsen defineres 

ud fra FB’s realitet.  
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Overvågningsstudier  

Overvågning defineres af den akademiske dataveillance-ekspert Roger Clarke54 på 

følgende måde:  

 

”Surveillance is the systematic investigation or monitoring of the actions or 

communications of one or more persons.”55 

  

Denne definition er den overordnede og brede forståelse af overvågning og giver et 

godt indtryk af, hvor mange situationer og gøremål, der kan betragtes som 

overvågning. Ud fra sociologen Erving Goffmans kommunikationsanalyser kan man se 

overvågning i basale kommunikationssituationer som en dialog mellem aktører i en 

gruppe. 56 Hvis en aktør ikke forstår kommunikationen i gruppen, må denne aktør 

overvåge de andre aktører i gruppen for at få en forståelse af de regler og standarder, 

der kræves for at deltage i dialogen. Aktøren kan dermed ved hjælp af sanserne 

overvåge og indsamle data, der gør det muligt for den før udenforstående aktør at 

deltage aktivt i gruppens dialog, uden at kommunikation i situationen nedbrydes.57  

For at indsnævre denne brede forståelse og komme ind på nogle af 

overvågningshistoriens, ud fra et akademisk syn, meget populære og afgørende 

litterære værker, må der fokuseres mere indgående på definitionen af overvågning.  

Clarke skriver forsat, at overvågning med fordel kan opdeles i to yderligere 

underliggende termer, hvor første begreb beskrives: 

 

”Personal Surveillance is the surveillance of an identified person. In general, a specific 

reason exists for the investigation or monitoring. It may also, however, be applied as a 

                                                 
54 Roger Clarke har beskæftiget sig med informationsteknologi i over 40 år og har specialiseret sig i 

dataveillance. 
55 Clarke 1997 (2006) 
56 Goffman 1963 
57 Goffman 1963 
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means of deterrence against particular actions by the person, or repression of the person's 

behaviour. “58 

   

Den personlige eller individuelle overvågning og dennes fordele og ulemper fortolkes 

grundigt i Michel Foucaults Overvågning og straf, hvis mest kendte afsnit teoretiserer 

overvågningens virkning i Jeremy Benthams Panoptikon-design, der blev designet i 

1791 til datidens kriminelle, men af Foucault bliver illustreret til brug i mange 

industrielle magtsituationer.59 Bentham designede Panoptikon, så det var muligt for en 

enkelt vagt at overvåge samtlige indsatte fra et rundt midtertårn, uden at de indsatte 

vidste, hvornår de blev overvåget. De indsatte sad alle i individuelle celler, hvor de ikke 

kunne se vagten, mens alle indsatte kunne ses af vagten, hvis dennes opmærksomhed 

var på den enkeltes celle. Eller som Foucault skriver:  

 

”Han bliver set, men han ser ikke. Han er genstand for en information, aldrig subjekt i 

kommunikationen.”60 

   

Foucault argumenterer for mulighederne i denne magtsituation ved at individualisere 

en stor gruppe mennesker og dermed fratage deres mulighed for at gemme sig i denne 

mængde. Panoptikon sætter psykologisk frygt i de indsatte, idet de aldrig ved, hvornår 

de bliver overvåget, men ved, at det altid er muligt. Foucaults teorier om denne form 

for magt og overvågning er blevet overvågningens faglitterære fader for mange senere 

akademiske artikler om overvågningsåvel for kritikere som for tilhængere af hans 

teorier. Foucaults teorier bliver f.eks. brugt i overvågning- og dataveillanceteoretikerne 

Lyon61 og Clarkes udgivelser, hvor deres artikler bruger teorierne i fortolkninger af 

overvågningens retning frem til dataveillance. Man kan derfor implicit antage, at 

teorierne er blevet brugt flittigt inden for overvågningsstudier og dermed også påvirker 

                                                 
58 Clarke 1997 (2006) data surveillance 
59 Foucault 1975 
60 Foucault 1975, s.217 
61 Dr. David Lyon er uddannet sociolog og leder af Queen’s Surveillance Project. 
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dataveillance og de digitale rettigheders historie og i mindste fald påvirker, hvordan 

FB.com og dets brugere ser på magt og personlig overvågning. Som ME i Fokusgruppe 

1. giver et eksempel på:  

 

PI: Men hvorfor mener I alle, at overvågning er negativt? 

ME: Det lugter meget af Foucault og panoptikon.62 

   

Hvis man ser på magthaverens rolle, vagten i Panoptikon, så beskriver Foucault 

modsætningen til fangens personlige/individuelle overvågning, da vagten bliver af-

individualiseret og tingsliggjort ud fra symboler, der agerer som magtens ansigt f.eks 

vagttårnet. Det er derfor ifølge Foucault ligegyldigt med vagten som individ, da 

praktisk talt alle kan få magtens overvågningsmaskine til at agere som det panoptiske 

overvågningsøje.63  

Denne betragtning henviser til en anden af overvågningshistoriens store værker og et 

symbol, der flittigt bliver brugt som synonym for overvågning; Big Brother. For at sætte 

dette værk sammen med overvågningens termer må vi tilbage for at se på Clarkes andet 

underliggende overvågnings begreb: 

 

”Mass Surveillance is the surveillance of groups of people, usually large groups. In 

general, the reason for investigation or monitoring is to identify individuals who belong 

to some particular class of interest to the surveillance organization. It may also, however, 

be used for its deterrent effects.” 64   

   

Masseovervågning eller gruppeovervågning defineres af Clarke som en form for 

overvågning, der blandt andet fungerer ved at finde specifikke individer i grupper, som 

der så kan foretages personlig overvågning af. Denne problematik, som opstår ved at 

overvåge mange individer i gruppeovervågning, er også det udgangspunkt, som 
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Benthams panoptiske design forsøger at løse ved at skabe magtillusionen af individuel 

overvågning. Men fFor at undersøge forståelsen af gruppeovervågning ud fra et 

overvågningshistorisk perspektiv er George Orwells fiktive roman ‛1984‛65 et litterært 

værk, som for mange er blevet synonym med begrebet overvågning. George Orwell 

skrev romanen som et dystert syn på fremtiden, et såkaldt Dystopia, der modsat Utopia 

viser en uønsket mulig fremtid i stedet for den ønskede.66 Den ønskede utopiske fremtid 

var ironisk nok netop den form for utopisk socialt fremtidssyn. som Bentham havde i 

tankerne, da han lavede det panoptiske fængselsdesign mange årtier inden George 

Orwell skrev romanen ‛1984‛. Det skal dog også sættes i forhold til, at kriminelle blev 

straffet offentligt i gaderne i Benthams levetid.67 ‛1984‛ tager udgangspunkt i en 

kærlighedshistorie mellem karaktererne Winston og Julia, som lever i et totalitært 

overvågningssamfund i fremtidens 1984. Dette samfund og alle områder af 

samfundsborgernes liv er overvåget af det regerende partis overvågningssymbol Big 

Brother, som ved hjælp af politiet sørger for, at enhver uortodoks opførsel og handling 

bliver retmæssigt undertrykt.68 Orwells 1984, og filmen af samme navn fra det 

interessante udgivelsesår 1984, er en af de mange brugte referencer, når der tales om 

overvågning. Især begrebet Big Brother er blevet en metafor, der bliver brugt til mange 

henvisninger eller i diskussioner om overvågning.69  

De specielle kendetegn og symbolismen omkring Big Brother i Orwells roman beskrives 

på følgende måde i ‛1984‛: 
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66 Lyon 1994 
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68 Orwell 1949 
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”…the poster with the enormous face gazed from the wall. It was one of those pictures 

which are contrived that the eyes follow you about when you move. BIG BROTHER IS 

WATCHING YOU, the caption beneath it ran.”70 

  

Netop dette store ansigt og især Big Brothers øjne bliver brugt som symboler på 

overvågning, og teksten på plakaten med de store fremhævede bogstaver, der også 

bliver brugt som en overvågningsreference, lader ingen i tvivl om, at overvågning er en 

negativ ting. En skræmmende, dårlig og ikke ønsket overvågning er derfor også, hvad 

Big Brother symbolet er kommet til at betyde i mange diskussioner, der benytter 

Orwells romans symboler, hvilket kan ses ud fra de efterfølgende eksempler. 

Nok en af de mere berømte henvisninger til de negative konnotationer. som Big Brother 

symbolet giver, er organisationen Apples reklame fra 1984, der viser, hvordan en 

kvinde kaster en hammer gennem en 1984-inspireret Big Brother skærm, hvorefter der 

ses og høres ordene: 

 

”On january 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you’ll see why 1984 

won’t be like “1984”71 

  

Apple ville her vise, hvordan de brød med regler og standarder i computerbranchen.  

Men også danske fagforeninger bruger begrebet til at få opmærksomhed. Forbundet 

PROSA i Danmark fremviser her deres holdning: 

 

”Big Brother Awards uddeles til personer, ministerier, organisationer, firmaer, produkter 

m.v., der igennem det seneste år har gjort mest for at udbrede overvågning og indskrænke 

vores privatliv.” 72  
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Disse ‛Big Brother Awards‛ er udbredt i lande over hele verdenen og har alle til formål 

at udnævne de offentlige eller private organisationer, der har truet privatlivets fred 

mest det forgangne år.73 

Endvidere fremhæver flere nyhedsmedierne den negative forståelse af begrebet. 

Danmarks radio fremhæver en artikel med overskriften ‛Oprør over fransk Big 

Brother‛ som indeholder følgende emner: 

 

”Overvågningssystemet har fået forkortelsen EDVIGE, som samtidig er et kvindenavn. 

Derfor har EDVIGE omgående fået øgenavnet "Sarkozys Storesøster", fordi systemet 

ifølge kritikerne har mange paralleller til det overvågningssamfund, som forfatteren 

George Orwell beskrev i sin fremtidsroman "1984".” 74  

  

Politikken har følgende skæmmende overskrift: 

 

“Big Brother is registering you! 
Whatever you write on dating sites and FB – or other sites – is being monitored and 

registered by the state.” 
75

 

  

Denne negative tone er selvfølgelig også berettiget, hvis man læser ‛1984‛, da den 

absolut giver en meget dyster stemning af et fremtidigt overvåget samfund. Men er 

dette negative syn også repræsenteret i begrebet overalt? Big Brother er blevet lavet som 

et reality-tv show, udtænkt af den hollandske mediakonge Johnny de Mol, og handler 

om at anbringe almindelige mennesker i et hus, der bliver overvåget overalt 24 timer i 

døgnet.76 Skal denne form for brug af Big Brother symbolet også betragtes negativt, når 

der nu er tale om et underholdningsshow på tv? Dette er et spørgsmål, som kulturelle 

studier giver flere svar på77, og som jeg ikke vil komme ind på i denne opgave. Dog er 

det muligt at det skaber forvirring hos en FB-bruger, der enten interesserer sig for 
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bogen ‛1984‛ eller tv-showet Big Brother, og yderligere at denne forvirring kan blive 

videreført til forståelsen af dataveillance og digitale rettigheder.  

Orwells roman har haft en meget stor betydning for, hvordan samfundet i især 

den vestlige verden betragter overvågning. David Lyon udtaler selv, at når han 

forklarede folk, at han studerede overvågning, var deres umiddelbare reaktion altid, at 

så måtte han jo studere feltet Big Brother.78 Denne betydning kunne også ses i 

fokusgruppeinterviewene, hvor der i begge grupper var en overbevisning om, at 

overvågning var noget negativt og især fokusgruppe 1 brugte længere tid på at 

diskutere begrebet og nævnte direkte Big Brother som synonym for overvågning:  

Interviewer spørger, hvad deltagerne mener om overvågning. 

 

” MJ: Overvågning er vel den her Big Brother tanke ik? Som er at der sidder nogen et 

sted, der kan følge med i alt, hvad alle laver.”79 

   

Kort efter udtales følgende: 

 

”CD: Jeg syntes det har sådan en negativ klang.” 80 

 (fælles anerkendende lyde) 

… 

”PI: Hvor har I fået denne ide om overvågning fra? 

CD: øøhhhh(sarkastisk), af en roman, der hedder 1984 af George Orwell” 81  

  

Da der bliver diskuteret om, hvorvidt al overvågning på FB er overvågning, kommer 

fokusgruppedeltagerne med følgende kommentarer:  

 

”ME: Det syntes jeg ikke, for overvågning er et meget negativt ladet begreb… 

(fælles anerkendelse) 
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ME: Man kan sige, at man skitserer sig selv til at blive overvåget, det er dog ikke 

overvågning som sådan. 

MJ: Det er også et andet ord for netværk, fordi netværk er også der, hvor du får 

informationer om, hvad folk laver som er i dit netværk, på fagligt eller socialt niveau.”82  

  

Man kan ud fra denne diskussion se, at deltagere mener, at overvågningsbegrebet er 

negativt, og der refereres direkte til Big Brother af MJ, der er den første, der udtaler sig 

om, hvad deltagerne mener, at overvågningsbegrebet betyder. Det kan derfor antages, 

at deltagerne associerer begrebet med et negativt perspektiv som udgangspunktet for et 

omdiskuteret emne, når begrebet nævnes.83  Det kan derfor udledes, at den generelle 

konsensus hos deltagerne er, at overvågning er lig med Big Brother, og Big Brother 

begrebet er taget fra 1984 med den negative begrebsdefinition, som overvågning har i 

dette litterære værk. MJ prøver også at sætte ord på, hvordan han så mener, at 

overvågning skal betragtes på FB. Han refererer til, at overvågning er et andet ord for 

netværk, når der tales sociale netværk. Og ME går videre med denne tanke om 

netværksovervågning overfor fokusgruppedeltagernes negative overvågning:  

 

”ME: Jeg synes også, der er sådan et magtperspektiv i, at overvågning lugter af, at der er 

nogen, der kigger lidt ned på mig og har det store marionetfører-perspektiv på tingene, 

hvor det her iscenesættelse og netværk, det er meget mere horizontalt på en eller anden 

måde, det flyder lidt mere mellem de forskellige involverede.”  

   

Man kan derfor udlede, at fokusgruppedeltagerne taler om, at der foregår overvågning 

på det sociale netværk, men de har svært ved at sætte et ord på det, da de mener 

begrebet overvågning er for negativt, som i et 1984-perspektiv, til at sætte i 

sammenhæng med den slags overvågning, der foregår på FB.com. Behovet for sådan et 

begreb er dog blevet udtænkt af en canadisk professor fra Toronto, Steve Mann, der har 
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introduceret begrebet ‛sousveillance‛ til de akademiske overvågningsstudier.84 Dette 

begreb definerer Mann som værende overvågning nede på jorden. Det er overvågning, 

hvor alle overvåger alle og ikke et overordnet ‛magtsymbol‛ som f.eks. Big Brother, der 

overvåger en fra oven. Begrebet er opfundet som en modsætning til den franske 

betydning af ‛surveillance‛, der betyder at se ned fra oven, hvor ‛sousveillance‛ betyder 

at se op nedefra og er taget ud fra en ‛inverse surveillance‛ tanke.85 Mann beskriver 

netop med dette begreb, hvordan alle kan overvåge alle, hvilket jeg anser som en af 

hovedtankerne bag sociale netværk.86 Dette begreb bliver benyttet i 

overvågningsstudier og bliver af nogle set som det overvågningsredskab, 

organisationer som FB.com bruger for at skabe brugernes rammer på deres sociale 

netværk.87 Da sousveillance er ‛inverse surveillance‛, og dataveillance er taget ud fra 

surveillance, vil jeg ikke komme yderligere ind på dette område af overvågning, men 

blot fastslå, at begrebet kan benyttes i andre overvågningsanalyser af FB. 

Mange inden for de akademiske overvågnings studier definerer ikke 

overvågning helt så simpelt som flere af fokusgruppedeltagernes fortolkning af, at 

begrebet overvågning er lig med Big Brother. Lyon udtaler f.eks. i sit faglitterære værk 

The Electronic Eye fra 199488, at især Orwells 1984 og Foucaults fortolkning af Benthams 

panoptiske design giver meget vigtig forståelse og brugbar metode til at analysere den 

på daværende tidspunkt elektroniske overvågning, men at man også må se kritisk på 

Orwells dystopia og Foucaults analyse af Panoptikon. Lyon anser en af de største 

afvigelser fra 1984 for at være den teknologiske udvikling, som mere har skabt 

decentraliserede netværk af computere i stedet for den meget centraliserede statslige 

totalitærmagt, man ser i Orwells roman. Lyon udtaler:  

                                                 
84 Mann 2004, s. 620 
85 Mann 2004 
86 Mann 2004 
87 DUL 
88 Lyon 1994 



36 

 

 

”…Orwell never imagined how rapidly surveillance would extend its global reach, nor 

did he conceive of a situation where anything but the state would be its chief perpetrator. 

Today, surveillance is both a globalizing phenomenon and one that has as much to do 

with consumers as with citizens.”89   

  

Dette citat giver en god beskrivelse af, hvordan overvågning fik en betydning i 1994 og 

nok også, hvordan den ser ud i dagens samfund.90 Også Panoptikon, som mange 

akademikere, inklusive Lyon, overfører som en model, der symboliserer den nye 

teknologiske overvågning, har ulemper ved dens tendens til at maskinisere 

menneskelige aktører i dens design.91 Lyon forklarer, ligesom også andre kritikere af 

Panoptikon har udpeget, at det panoptiske design ikke tager hensyn til personlighed og 

forskellige individers specifikke væremåde. Panoptikon tager udgangspunkt i, at 

mennesker fungerer ud fra definerbare mønstre, der kan analyseres og kontrolleres, 

hvilket er ganske naturligt, da Bentham designede Panoptikon ud fra en kartesiansk 

logik, der netop fortolker mennesker som maskiner.92 Imidlertid nævner Lyon dog også, 

at den nye overvågningsteknologi i 1994 er begyndt at blive kritiseret på samme 

område, da computere også kategoriserer mennesker efter standarder og prædefinerede 

mønstre, og dermed igen udelader den enkelte menneskelige aktørs særprægede 

identitet.93 Netop det, at Panoptikon bliver brugt til at analysere den moderne 

informationsteknologi, er en ironisk drejning, da det var Foucaults diskussion af 

Panoptikon, der gjorde Benthams gamle fængselsdesign kendt igen, og Foucault selv 

aldrig inkluderede noget om informationsteknologi i sin diskussion. Dette har mange 

overvågningsteoretikere siden hen dog gjort bod på.94 Man kan konstatere, at både 1984 

og Panoptikon har haft en stor indflydelse op gennem den informationsteknologiske 
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tidsalders overvågningsstudier frem til nu. I dag har både den teknologiske udvikling 

samt post 9/11 terrorrelateret overvågning sneget sig ind i begrebsapparaturet, og 

kritikken af begge disse store faglitterære overvågnings værker er ikke blevet mindre. 

Allerede i 1988 udtalte Clarke følgende om de skræmmende teleskærme i 1984: 

 

”Ubiquitous two-way television a la 1984 has not arrived even though it is readily 

deliverable. It is unnecessary because dataveillance is technically and economically 

superior.”95 

  

Denne udtalelse viser, at Clarke og andre allerede dengang mente, at overvågningens 

muligheder sagtens kunne efterligne Orwells dystopia, hvilket dog var unødvendigt, da 

den menneskelige og teknologiske historie har udviklet sig i en anden retning end i 

1984. Det rigtig interessante ved udtalelsen er dog, at Clarke allerede dengang 

antydede, at selvom Orwells roman tog fejl af teknologien, så var romanens 

fremvisning af mængden og brugen af overvågningen ikke langt fra virkeligheden. 

Omvendt kan man også se på. at det meget centraliserede overvågningssyn fra både 

1984 og Panoptikon, hvor få kigger på mange, nu kan opleves stik modsat, idet f.eks. 

realitets-tv eller politiske debatter karakteriseres ved, at mange kigger på få. Flere af 

disse kritiske pointer ved de klassiske overvågningsværker har givet rum til at 

anerkende værkerne, men samtidig også skabt en diskussion om, hvorvidt nutidens 

overvågning er blevet for kompleks til, at man kan sidestille specifikke 

overvågningstanker af nutidens overvågningsscenarier ud fra 1984 og Panoptikon.96 

F.eks mener panoptiske kritikere som professor Kevin Haggerty, at panoptikon helt 

skal udelades fra overvågnings studierne, og de står i vejen for videre forskning inden 

for området, der ville være mere relevant i nutidens samfund.97 

Overvågningsteoretikere taler nu om post-panoptikon og Big Brother, hvilket som 

                                                 
95 Clarke 1988, s.499 
96 Green 1999 
97 Haggerty 2006 



38 

 

udgangspunkt er et ønske om at komme videre fra disse klassiske overvågningsværker 

og skabe en bedre debat ud fra et mere mangfoldigt teorigrundlag.98 Denne tankegang 

viste sig også som det overordnede tema i åbningsforedraget af Peter Lauritsen til en 

overvågningsworkshop i Århus.99 Her blev der fremført følgende overordnede kritik af 

værkerne. Kritikken består i, at begge litterære værker antager visse faktorer som en 

selvfølge i alle overvågningssituationer, hvoraf flere af de kritiske pointer i dagens 

globale samfund fremstår meget forenklede i forhold til nutidens komplekse 

overvågningssituationer.100 

1. 1984 og Panoptikon beskriver begge en situation, hvor den overvågede er 

fuldt synlig, og overvågningen er så effektiv, at modstand er håbløs. 

2. De ser overvågning som udført centralt, hvor periferien monitoreres. 

3. De ser overvågning som en forholdsvis ukompliceret proces. 

4. De fremmer en opfattelse af overvågning som kontrollerende og 

disciplinerende.101 

Overvågning i nutidens samfund er blevet mere end et statsligt totalitært 

overvågningssamfund eller en institution, der kan overvåge sine aktører centralt. De 

fleste nutidige overvågningsteoretikere diskuterer, hvordan teorien skal komme videre 

fra disse tunge værker, og at teorier og begreber udsprunget fra Panoptikon er blevet 

overbrugte overvågningstermer, der alle har den misforståede mission at finde en 

overordnet generel overvågningsteori, der passer til alle overvågningsscenarier.102 

David Lyon beskriver selv, hvorledes han forstår god overvågningsteori: 
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”The task of theory in this context is to show the connections between the real lives of   

ordinary people and the modes of surveillance that serve to watch, record, detail, track 

and classify them.”103 

   

Dette udgangspunkt mener Lyon ikke, man får ved at prøve at finde en overordnet 

overvågningsteori, men mere ved at have flere mere specifikke områdeorienterede 

overvågningsteorier, som kan bruges til at diskutere diverse(?) 

overvågningssituationer. Han efterlyser en vedvarende diskussion, hvor koncepter og 

teorier, der virker relevante, skal undersøges og bruges.104 Overvågning er blevet meget 

mere end kontrol og magt, som disse klassiske overvågningsværker tager 

udgangspunkt i. Det er blevet til begreber som reality-tv, overvågningskunst, Google 

Earth, RSS Feeds og sociale netværkssider som FB.com. Overvågning indebærer 

stadigvæk disse klassiske overvågningsværkers problemstillinger og teorier, der kan 

bruges om den simple forståelse af overvågning og som grundlæggeren af 

videreudviklingen af overvågningsstudier.105 Dog kan man sige, at de er blevet opslugt i 

den moderne tids overvågningskompleksitet og derfor ikke længere forsøges brugt som 

en generel overvågningsteoretisk metode.106  

 

Historiens faktion 

For at se på overvågningens historie bliver man nødt til at starte ved slutningen og 

finde årsagen til, at man vil se på overvågningens historie, da det ellers vil blive 

uoverskueligt og ufatteligt komplekst. Jeg vil derfor ud fra overvejelser vedrørende 

overvågningens effekt på FB se på den kolde krig, og den fiktive fortolkning af denne, 

samt 9/11, og deres indvirkning på digitale rettigheder. Disse to overordnede hændelser 

                                                 
103 Lyon 2007, s.47 
104 Lyon 2007 
105 Lyon 2006 
106 Lyon 2007 



40 

 

og deres eftervirkninger i den moderne historie, mener jeg, har haft grundlæggende 

indflydelse på, hvordan dataveillance og digitale rettigheder bliver betragtet og brugt 

på FB.com.  

Den kolde krig antages at være en periode, hvor udviklingen af teknologisk 

overvågning var i højsædet. Den kolde krig startede populært sagt umiddelbart efter 

anden verdenskrig, hvor især de to stormagter USA og USSR udviklede et konfliktfyldt 

forhold, der udspillede sig i højkritiske perioder med flere stedfortræderkrige og 

udstyrskapløb.107 Den kolde krig forblev kold, hovedsagelig grundet begge stormagters 

besiddelse af atomvåben, men hele den 40-årige periode var fyldt med intens 

overvågning fra begge sider og dermed også en stor teknologisk udvikling af 

overvågningsteknologi.108 Der er flere eksempler på denne teknologiske overvågning fra 

den amerikanske side blandt andet NSA, der startede to overvågningsprogrammer lige 

efter anden verdenskrig. Det ene hed SHAMROCK og involverede, at amerikanske 

telekommunikationsvirksomheder gav NSA fuld adgang til al kabel kommunikation, 

der passerede gennem virksomhederne.109 Det andet var en overvågningsliste, der 

involverede militante desertører, krigsmodstandere og demonstranter, hvis 

kommunikation skulle overvåges. I slutningen af 1960’erne da disse 

overvågningsprogrammer blev opdaget af offentligheden, blev ‛Electronic 

Communications Privacy Act‛ (ECPA) indført ved/som lov for at give nogle klare regler 

for, hvornår efterretningstjenester og andre offentlige instanser kunne overvåge 

elektronisk kommunikation. 110 Derudover blev ‛Foreign Intelligence Surveillance Act 

(FISA)‛ oprettet hovedsageligt på baggrund af Watergate skandalen med henblik på at 

overvåge om al kommunikativ overvågning og dataindsamling af amerikanske borgere 
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blev foretaget korrekt og for at opdatere rettighedslove som ECPA, så lovene fulgte 

med den teknologiske udvikling. Dette forhindrede dog ikke NSA i at overvåge 

kommunikation med amerikanske borgere, der blev foretaget uden for landet, så længe 

de bare gjorde den amerikanske borger anonym i dataindsamlingen.111 USSR var om 

end endnu dygtigere ‛Big Brother‛-overvågere og dataindsamlere af såvel deres egen 

befolknings som udenlandske personers oplysninger. Under ‛Ministry for State 

Security‛, også kendt som Østtysklands hemmelige politi Stasi, opererede informanter 

og ansatte, som op igennem årene eskalerede til omkring 173.000 informanter og over 

91.000 fuldtidsansatte i 1989, da Berlinmuren faldt.112 Disse ansatte stod for hvervning 

og generel overvågning af mistænkte borgere og overvågede alle udenlandske anti-

kommunistiske grupper så grundigt som muligt. Denne massive overvågning skyldtes 

hovedsageligt øverstbefalende Stasi-officerers ekstremt paranoide syn på vestens, med 

Washington i spidsen, intentioner, som de troede allerede havde adskillige agenter i 

Østtyskland og havde en overordnet plan om at nedkæmpe og overtage ‛German 

Democratic Republic (GDI)‛ og dermed Stasi. 113  

Den kolde krig har ledt til mange af nutidens forestillinger om, hvad 

overvågning er, gennem de historiske dokumenter og værker, der undertiden er 

kommet frem til offentligheden i medier eller faglitteratur, men også gennem de 

skønlitterære værker og film, der er kommet med deres bud på, hvordan overvågning 

og dataindsamling blev foretaget, indsamlet og analyseret under den kolde krig. Den 

kolde krig er et af de emner, som blandt andet Hollywood har elsket, primært fordi der 

er eller har været en stor mystik om emnet. Denne mystik har gjort, at blandt andet 

filmproducenter har indsamlet de facts, de kunne, og så lappet hullerne med fiktion 

eller bare opdigtet et mere spændende udgangspunkt. Den korrekte historie kan derfor 
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tit ses blandet sammen med fiktionen, da de interessante emner i historien ofte bliver 

brugt til fiktive spændingsromaner eller film. Denne form for blanding af historik og 

fiktion er af Professor Peter H. Larsen blevet samlet i et enkelt begreb; faktion114, der 

dækker over alle medieprodukter, hvor fakta og fiktion bliver blandet eller 

sammenlignet som noget interessant, problematisk eller begge dele.115 Et eksempel på 

dette vil åbenlyst være George Orwells totalitære samfund og overvågningsikonet Big 

Brother fra romanen og filmen 1984, der er blevet sammenlignet og fortolket ud fra 

virkeligheden af alt fra nyhedsmedier, bøger og dokumentarfilm, til politikere, 

akademikere og anarkister. Man kan derfor se på film, der omhandler den kolde krig og 

periodens intense overvågningssymbolik og antage, at disse faktionsfilm som minimum 

må have fået folk til at sammenligne virkelige hændelser med filmens verden, ligesom 

man gør med 1984. 

Faktion prøver at give folk en forståelse af, at tingene rent faktisk kan have 

foregået eller foregår på denne måde, lige meget hvor realistisk denne tolkning i 

virkeligheden er, og det må derfor medtages som en vigtig påvirkende faktor i folks 

meningsdannelsesproces. Denne sammenligning mellem fiktion og fakta kan også ses i 

fokusgruppeinterviewene, hvor MT viser, at han har dannet sig en holdning til, 

hvordan han ikke vil overvåges ud fra filmen ‛Enemy of the state‛:  

 

”MT:… andet end at det jo helst ikke skal være lige som ”Enemy of the state” hvor man 

bliver overvåget hele tiden…”116 

  

Faktion og ren fiktion må man følgeligt medregne som en faktor, når man analyserer, 

hvorledes brugerne af FB.com forholder sig til overvågning og derfor implicit til 

dataveillance.  
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En historisk milepæl man ikke kan undgå at komme ind på i en afhandling om 

dataveillance og digitale rettigheder, er efterdønningerne af terroraktionerne mod USA 

i New York og Washington den 9/11/01 samt de efterfølgende terroraktioner på Bali, i 

Madrid og i London. Især angrebene mod World Trade Center og Pentagon, der udløste 

amerikanernes ‛War on terror‛ øgede på ganske kort tid fokussen på overvågning. 

Almene borgere begyndte pludseligt at mærke og se en opskalering af overvågningen i 

f.eks. lufthavne. Dette var en ændring fra synspunktet, at overvågning skulle gemmes 

for den overvågede, til en præventiv tankegang, der bevidst viste, hvor meget man blev 

overvåget.117 Et af de første modspil mod terror i USA var etableringen af The 

Department of Homeland Security(DHS), der startede en overvågningseskaleringsbølge 

igennem hele den vestlige verden, hvilket medførte gyldne dage for 

sikkerhedsbranchen.118 Et af de mest markant verdensændrende udspil fra USA’s 

regering i deres krig mod terror, set ud fra et dataveillance og digitale rettigheders 

synspunkt, var loven USA PATRIOT Act, som George W. Bush underskrev den 26. 

oktober 2001. USA PATRIOT er et akronym for: Uniting and Strengthening America 

by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism.119 

Denne lov gav blandt andet de amerikanske efterretningstjenester, med specielt fokus 

på DHS, ret til at overvåge og indsamle data fra telefonsamtaler, e-mails, bibliotekers 

udlånshistorik samt medicinsk og finansiel historik. Denne overvågning kunne udføres 

med en lettere tilgængelig dommerkendelse og udvidede endvidere lovens definition af 

terrorisme til også at inkludere indenlandsk terrorisme. Således kunne The PATRIOT 

Act bruges i flere sammenhænge og dermed kunne flere individer inkluderes i mulig 

overvågning.120  
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Nogle af de største overvågningsændringer, der blev gennemført med indførelsen af 

The PATRIOT Act, var i Title II af loven, som blev kaldt Enhanced Surveillance 

Procedures, hvor især tidligere nævnte love, FISA og ECPA, blev berørt. FISA, var 

blevet oprettet for at beskytte amerikanske borgeres rettigheder mod overvågning af 

efterretningstjenesterne. Denne lov blev nu ændret, så fortolkningen af FISA godt 

kunne inkludere amerikanske borgere.121 ECPA fik også radikalt ændret dens mening, 

da det med The PATRIOT Act nu var lovligt at foretage aflytning og indsamling af data 

i langt større udstrækning og igen med en meget lettere tilgængelig dommerkendelse. 

Al denne overvågning blev gjort mulig, hvis de offentlige instanser betragtede 

overvågningen som en del af en antiterror efterforskning.122 Danmarks svar på The 

PATRIOT Act blev Anti-terror pakken, der fulgte det amerikanske eksempel meget 

nært. De mest omdiskuterede love, der blev gennemført i anti-terrorerens navn i 
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Danmark, var logningsbestemmelsen, der ved lov tvinger alle teleudbydere og 

internetudbydere til at lagre trafikdata i 1 år. Endvidere muliggør anti-terror pakken, at 

PET kan få udleveret alle offentlige instansers data om en given person uden 

dommerkendelse.123  

Både i USA og i Danmark har disse anti-terror love haft udløbsdatoer, men lovene er 

blevet forlænget, enten uden nogle markante forandringer for statens 

overvågningsmuligheder eller i nogle tilfælde forøgelse af mulighederne for 

overvågning.124 Denne udvikling har skabt et øget fokus fra pressen, hvilket har givet 

plads til, at både kritikere og fortalere af anti-terror lovene har fået luftet deres 

holdninger og dermed skabt en debat om emnet. Denne udvikling og debat er ikke gået 

FB-brugernes næse forbi, hvilket f.eks. ses ud fra CD’s udtalelse i 

fokusgruppeinterviewet: 

 

”CD: Jeg læste et eller andet sted at, jeg kan ikke huske hvor meget det er, men at 

overvågningskameraer der bliver sat op i Europa, det var helt vildt! Tror de sagde et eller 

andet sted at det var 50 i timen.” 125 

   

Man kan diskutere, hvordan mere overvågning påvirker et lands kultur og tankegang. 

Dette giver David Garland et bud på med sin teori om ‛kultur af kontrol‛, som han 

mener langsomt har udviklet sig siden 1980’erne, og efter  9/11 er blevet manifesteret i 

flere samfund. Han pointerer, at sådan en kultur gør borgerne, der lever i kulturen, lige 

så skeptiske og intolerante som de kontrollerende magtindehavere, der indførte den, 

hvilket formodes kan skabe en meget mistroisk kultur.126 Under den kolde krig 

accepterede man i mange år, at efterretningstjenesterne overvågede og spionerede, 

uden at befolkningen blev informeret, men efterhånden som årsagerne til denne 
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overvågning blev forældede, begyndte befolkningen at opfatte overvågningen som 

rettighedsbrud, og love som FISA og ECPA blev gennemført. Ud fra dette historiske 

grundlag virker det sandsynligt, at jo længere væk 9/11-01 kommer i historien, desto 

mere kritisk udfordrende bliver den gængse befolkning over for den overvågning, der 

bliver foretaget i anti-terrorens navn, og jo mere bliver kritikkerne af anti-terrorlovene 

hørt, hvilket igen vil skabe en større debat. Ud fra denne debat kan en FB-bruger skabe 

sig en mening om, hvor nødvendig denne overvågning er og hvorvidt den virker. Frem 

for alt kan de skabe sig mening om, hvor store indskrænkelser i deres personlige 

digitale rettigheder, de vil tillade, såfremt de fastholder eller ændrer deres personlige 

holdning til overvågning. 

 

Web 2.0’s oprindelse 

Datadelen af dataveillance vil i denne afhandling historisk defineres med 

udgangspunkt i den informationsteknologiske tidsalder, da det er den sociale 

netværksside FB’s realitet, som dataveillance vil blive undersøgt i. Et af de mest 

afgørende punkter i den teknologiske historie, der har gjort sociale digitale netværk 

mulige, er Internettets oprindelse, og hvordan dette nu globale netværks udvikling 

både teknologisk og sociologisk har ledt frem til en muliggørelse af sociale 

netværkssider som FB.  

Forunderligt nok starter Internettets historie med udgangspunkt i et af 

grundprincipperne i dataveillance nemlig lagring af data ud fra behovet for at registrere 

individer. Den første rigtige maskine, der registrerede data var hulkortmaskinen, der 

med inspiration fra blandt andet telegrafen blev opfundet af Hermann Hollerith (senere 

stifteren af IBM) i USA i 1880, men den kom først rigtig til sin ret i 1890, da den 
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succesfuldt blev brugt til at registrere alle daværende 63 millioner indbyggere i USA.127 

Denne form for dataregistrering fortsatte med succes og blev moderat modificeret, 

efterhånden som maskinerne blev automatiseret og kombineret med regnemaskiner, så 

de også kunne anvendes som bogholdermaskiner. Efter depressionen i 1929 blev 

firmaet IBM ansat af den amerikanske regering til at lave et avanceret 

dataregistreringssystem til det sociale sikringssystem. Udviklingen af dette system 

fortsatte i en længere periode, indtil den digitale computer blev accepteret som den 

holdbare løsning i årene efter anden verdenskrig. IBM fortsatte sammen med flere 

andre konkurrerende virksomheder med at optimere computeren, indtil de erobrede 

næsten hele databehandlingsmarkedet med deres ‛360 mainframe‛.128  Denne 

markedsdominans fortsatte indtil slutningen af 1970’erne, hvor den personlige 

computer fik sit indtog, hvilket ikke var blevet forudset af IBM. Dette kan også ses ud 

fra IBM’s daværende CEO’s129 udtalelse: 

 

” I think there is a world market for maybe five computers.” 130 

  

IBM kom dog oven på igen, da de introducerede deres egen IBM PC i 1981 og sammen 

med Microsoft´s operativsystem skabte en verdensstandard.131 Introduktionen af den 

personlige computer (PC) blev starten på et behov for et større netværk, der kunne 

skabe kommunikation mellem mange PC’er.  
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Internettets muligheder 

Internettet, som vi kender det i dag, har ligesom PC’en haft en eksplosiv udvikling og 

forøgelse siden starten af 90’erne, og hvor PC’en siden dens introduktion og 

standardisering omkring 1980 har haft en meget stejl teknologisk udviklingskurve, 

bygger Internettet også på innovation og fornyelse. Når man nævner Internettet som en 

enkelt identitet, skal det forstås som samlingen af alle de identiteter/aktører, der skaber 

netværket. For at forstå dette kæmpe netværk og finde frem til, hvordan dataveillance 

er opstået og bliver brugt, må vi kigge på nettets oprindelse og udvikling.  

Internettet består af en masse subnet, der tilsammen udgør et datanet. Internettets 

rødder stammer fra et forskningsprojekt APRA (Advanced Research Project Agency), 

der blev sponsoreret af blandt andet det amerikanske forsvarsministerium. APRANET 

blev oprettet i 1969 for at forske i en sammensætning af datamaskiner i et datanet, så 

alle de samlede resurser på maskinerne var tilgængelige fra hver enkel maskine.132 Selve 

Internettet blev oprettet i slutningen af 1970´erne af det amerikanske 

forsvarsministerium, men blev først forløber for det Internet, vi kender i dag, da det 

blev sammensluttet med APRANET i 1990. Indtil begyndelsen af 1990´erne var 

Internettet ikke et brugervenligt allemandssted. Man skulle have et stort videnskabeligt 

kendskab til brugen af Internettet for at kunne gebærde sig på datidens ‛hjemmesider‛. 

Dette blev ændret da World Wide Web (WWW) den 13.03.1989 blev introduceret på 

CERN af Tim Berners-Lee, som er kendt af mange som manden, der opfandt 

Internettet.133 WWW består grundlæggende af et sæt regler, der definerer, hvordan man 

søger information på Internettet, der er lagret på tusindvis af computere verden over. 

Med introduktionen af WWW blev det nu muligt at behandle tekst, billeder og lyd på 

Internettet, og Internettet blev dermed til mere end et tekstbaseret medie. Det var dog 
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først da Marc Andreessen udgav browseren Mosaic, der gjorde det muligt at klikke sig 

rundt på Internettet i en grafisk brugerflade, at Internettet blev til det datamedie, som vi 

kender i dag.134   

Flere lande og organisationer forsøger at præge Internettet med større eller 

mindre held, f.eks har organisationer som Google, Microsoft, World Wide Web 

Consortium og ICANN135 en betydelig indflydelse på de standarder og den information, 

der i sidste ende kommer ud til brugerne på Internettet.136  

Lande og unioner har også stor indflydelse på, hvordan Internettet fungerer hos 

deres borgere. Både EU og USA har en betydelig indflydelse på Internettets åbenhed, og 

hvordan muligheden er for udførelse af dataveillance af såvel staterne selv som for 

borgernes mulighed for at indsamle data.137 En forløber for et statskontroleret Internet 

er Kina, som har et meget veludviklet censursystem, der ifølge flere eksperter 

censurerer ytringer, staten ikke finder ‛relevante‛ for borgerne. For eksempel kræver de 

kinesiske censurmyndigheder, at organisationer som Google skal underkaste sig disse 

censurlove for overhovedet at eksistere på den kinesiske del af Internettet, hvilket har 

skabt stor foragt.138 Men også det danske retssystem har inden for de sidste år vurderet, 

at privatorganisationer som IFPI139 har ret til at kræve, at internetudbydere skal lukke 

visse hjemmesider for at beskytte deres interesser, som i dette tilfælde er 

musikbranchens copyright.140 Det kan dog ikke antages at forsøg på at præge, 

standardisere og censurere Internettet er let, da nettets magtstruktur er en organisk, 
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decentreret struktur, der styres af mange forskellige kræfter verden rundt141. Niels Ole 

Finnemann skriver følgende omkring Internettets infrastruktur:  

 

” Det er også en væsentlig pointe, at denne (nettets red.) infrastruktur ikke er 

udsprunget af en samlet vision eller vokset frem som resultatet af en forud formuleret, 

overordnet plan, ligesom den heller ikke er baseret på en veldefineret kommerciel 

strategi.”142 

  

Der er altså ingen, der decideret har tænkt Internettet, som det er i dag. Teknologien er 

blevet konstrueret, men ingen forudså, at Internettet ville have den infrastruktur, det 

har i dag. Denne infrastruktur er en sammenfletning af flere forskellige infrastrukturelle 

dimensioner og har derfor en kompleksitet grundet sine mange aktørers modstridende 

dagsordner, som samtidigt overlapper hinanden.143  

    Internettet kom til Danmark i 1992, men fik først rigtig sit indtog i 1996, hvor 

især erhvervslivet og den offentlige sektor førte an med massive satsninger til 

udformning af gennemførte hjemmesider, og Danmark er siden hen blevet et af de 

lande, hvis borgere bliver betragtet som meget IT-kyndige.144 Siden WWW’s 

introduktion i CERN i 1989 og dens meget betydningsfulde udvidelse i 1993 har der 

været der store forventninger til Internettet som informationskilde og ikke mindst som 

et helt nyt forretningsmarked. Dette skabte mange nye IT-virksomheder med alverdens 

koncepter og intuitive ideer, der hovedsagligt blev leveret af unge amatører og 

teknikfascinerede iværksættermænd, som med villige investorer i ryggen forsøgte at 

komme med det næste store IT-koncept, der kunne give dem en del af det nye 

milliardmarked.145 
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I 2000 sprang den såkaldte IT-boble, hvilket betød, at aktiemarkedet faldt med 60% 

gennem de næste par år, hvilket i en kort periode gjorde krisen på det danske 

aktiemarked større end den, vi så i slutningen af 2008.146 Forventningerne til de nye 

‛smarte‛ IT-forretninger, der alle var kommet med deres bud på ‛den uundværlige 

ide‛, blev ikke indfriede, og markedet mistede troen på virksomhederne og Internettets 

lovende revolutionerende forretningsmuligheder.147 Optimismen forsvandt, men ud af 

asken blev der nu plads til en ny form for udnyttelse af Internettet, hvilket er det 

altdækkende begreb og fænomen, der populært i dag bliver kaldt web 2.0.  

Web 2.0 handler i bund og grund om, at det ikke længere er ejeren eller 

virksomheden af en specifik hjemmeside, der former indholdet på hjemmesiden, men i 

stedet netværket af brugere på siden. Dette betyder, at hjemmesider ikke længere er 

envejskommunikation, men et sted hvor alle brugerne af siden uploader, kommenterer 

og modificerer indholdet på hjemmesiden.148 Man kan sige, at ejerne af websidens 

formål er at fremstille rammerne for sidens formål, regler og indhold, men det er 

brugerne, der laver indholdet eller i hvert fald kommenterer det. I web 2.0 universet 

bliver siderne derfor mere og mere effektive og indholdsrige desto flere personer, der 

bruger dem.149 Typiske eksempler på web 2.0 sider er; Online leksikonet Wikipedia, 

fildelingstjenester (peer to peer) som thepiratebay.org og sociale netværkssider som 

Myspace, LinkedIn og FB. 

 

Sociale Netværks opståen 

Danah M. Boyd og Nicole B. Ellison har skrevet en artikel om sociale netværk, hvor de 

definerer fænomenet samt gennemgår de sociale netværks historie og akademiske 
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studier. De sociale netværkssider blev for alvor populære efter web 2.0 fænomenets 

begyndelse, men selve konceptet havde eksisteret i flere år, hvoraf websiden Sixdegrees 

fra 1997 anses for at være den første rigtige sociale netværksside. Sixdegrees samlede en 

række allerede anvendte features, såsom profiler, samling af venner og søgning af 

venners venner, på én side. Websiden blev dog aldrig rigtig populær og blev lukket ned 

i 2000.150 Flere virksomheder prøvede lignede koncepter i årene 1997 til 2001 som ekstra 

funktioner til deres allerede eksisterende websider, men det var først i 2001 da 

Ryze.com og efterfølgende Tribe.net, LinkedIn og Friendster blev opstartet, at de 

deciderede sociale netværk startede. Dog fik kun LinkedIn etableret et vedholdende 

koncept.151 Fra 2003 frem, grundet især Friendsters opstartssucces, kom der mange nye 

netværkssider frem, hvoraf de fleste startede sociale netværk op ved at henvende sig til 

et specifikt område eller segment af mennesker, der kunne have en interesse i at blive 

forbundet. Der er f.eks. Mychurch, hvor kristne kan netværke med hinanden og deres 

kirker, eller Couchsurfing, hvor rejsende kan overnatte på hinandens sofaer. Denne 

popularitet gjorde også, at eksisterende medieorienterede hjemmesider begyndte at 

inkorporere sociale netværksfeatures på deres websider, og dermed kom der en 

udvikling, der på en måde opdaterede allerede populære sider som Flickr og Youtube 

til sociale netværk, der samlede folk med interesse for henholdsvis billeder og 

videoer.152 Denne udvikling spredte sig overalt på Internettet fra omkring 2003, hvor de 

sociale netværk enten blev etablerede ud fra et område af interesse eller blev tilføjet til 

allerede eksisterende populære websider og kommunikationstjenester på et globalt 

plan.153  
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Udviklingen og den store interesse for de sociale netværkssider har gjort, at mange 

websider forsøger at udvide deres netværk af brugere ved blandt andet at tilføje flere 

interesseområder til deres netværk eller helt fjerne det overordnede tema på det sociale 

netværk, så alle, der blot har et ønske om at socialisere på en eller anden måde har 

mulighed for det. Denne form for udvikling kan f.eks ses på de sociale netværkssider 

Myspace og FB154, som begge har udviklet sig til enorme sociale netværk ud fra et meget 

lille specifikt udgangspunkt. Websiden Ning tager det sidste skridt i jagten på de 

alsidige brugere ved blot at udforme rammerne og give datapladsen, mens den lader 

brugerne selv udforme deres egne sociale netværkssider.155 Der er dog også websider, 

der går efter specifikke brugere og dermed bevidst eller ubevidst udelukker en stor 

mængde mennesker. Dette kan være datingsider, der kun ønsker ‛smukke‛ mennesker 

eller akademikere og dermed har optagelseskrav, der diskriminerer brugere, men det 

kan også være sociale netværk som førnævnte Mychurch.com, der helt automatisk 

mindsker antallet af potentielle interesserede brugere til folk med en interesse for det 

kristne miljø.156 

Boyd og Ellison mener, at Internettets online communities har ændret sig meget siden 

introduktionen, og det meste af Internettet er blevet opdateret til at indeholde sociale 

netværk. De udtaler følgende:  

 

” While websites dedicated to communities of interest still exist and prosper, SNSs are 

primarily organized around people, not interests.”157 

  

De mener, at da langt de fleste netværk på Internettet nu er sociale netværkssider, så er 

netværksstrukturen også blevet ændret til disse siders langt mere egocentrerede 

struktur. Online communities er blevet meget mere personlige og i stedet for at 
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omhandle interesseområder, så er de blevet orienteret mod at centrere individet og 

bygge netværk ud fra det. Man sætter altså individet først og sammensætter så disse 

identiteter i kæmpe netværk. Netop denne tankegang er forholdsvis tydelig på det 

sociale netværk FB.com, hvor individuelle profiler skabes, så andre på netværket kan 

betragte dem. Og det gør denne netværksside til en oplagt case, når man vil analysere 

teknologi og overvågning i et sammensat begreb som dataveillance.  

 

Dataveillance forståelse 

Jeg vil i sidste afsnit af dette kapitel diskutere sammenhængen mellem de indvirkende 

faktorer på forståelsen af dataveillance, som jeg har gennemgået i dette kapitel, og sætte 

rammen for, hvordan denne forståelse kan ses inden for FB.coms realitet. Herefter vil 

jeg ud fra teori af dataveillance-konceptets opfinder Roger Clarke beskrive forståelsen 

af dataveillance og begrebets plads i overvågningsdebatten, samt hvilke udfordringer 

udviklingen af dataveillance stiller den globaliserede verden i dag. Til sidst vil jeg ud 

fra de forskellige påvirkende faktorer, mine observationer, fokusgruppeinterviewene og 

den akademiske forståelse fremstille min definition af dataveillance inden for FB’s 

realitet.   

Forståelsen af dataveillance er ikke altid, som begrebets opfinder selv definerer 

det. Clarke udtaler selv, at denne forståelse er påvirket af mange forskellige indvirkende 

faktorer, og i denne afhandling er den overordnede faktor, at dataveillance ses ud fra 

FB’s realitet. 158 Jeg valgte derfor de afgørende indvirkende faktorer i kapitlet ud fra det 

teoretiske og empiriske indsamlede materiale, som jeg vurderede påvirkede forståelsen 

af dataveillance inden for rammerne af det sociale netværk FB.com. Nedenfor 
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sammensætter jeg dette kapitels overordnede pointer, der har en påvirkende effekt på 

FB.coms realitet. 

Den måske største indvirkende faktor på forståelsen af dataveillance på FB må være 

selve de overvågningsstudier, der var med til at opfinde begrebet. To af de største 

påvirkende faktorer i overvågningsstudier i den teknologiske halvdel af det 20 

århundrede er Foucaults fortolkning af Benthams Panoptikon og George Orwells roman 

1984. Big Brother fænomenet fra 1984 er blevet et symbol på negativ overvågning, og da 

Big Brother i mange tilfælde bliver sat lig med selve begrebet overvågning, er den 

negative symbolik også blevet videreført til begrebet. Foucaults tanker om det 

panoptiske design er i mange overvågningsstudier blevet betegnet som den 

overordnede overvågningsteori, hvilket den også, især i senere tiders Internet samfund, 

har fået meget kritik for at blive brugt til. Flere overvågningsteoretikere mener, at 

moderne overvågning er blevet for kompleks til at kunne behandles med en overordnet 

overvågningsteori, og yderligere forskning er stærkt tiltrængt i de akademiske 

overvågningsstudier. Ydermere er en generel kritik af den panoptiske tankegang som 

overvågnings model, at den ikke tager hensyn til menneskers kreativitet og 

uforudsigelighed.  

En anden indvirkende faktor er brugen af overvågning igennem historien, hvor 

den kolde krig ud fra et teknologisk overvågnings synspunkt, har været med til at starte 

og øge udviklingen af den moderne tids teknologiske overvågning. Endvidere har mere 

eller mindre fiktive fortolkninger af virkelighedens verden under den kolde krig givet 

FB-brugere og andre en ide om, hvad overvågning var. Da netop film i mange tilfælde 

bliver opbygget rundt om emner fra den virkelige verden, er det ofte, at disse bliver 

sammenlignet med virkelige hændelser og dermed bliver til en form for faktion. Dette 

påvirker også FB-brugere, der også bruger film til at eksemplificere 

overvågningssituationer. En anden historisk indvirkende faktor på dataveillance er 



56 

 

krigen mod terror, der blev sat i gang efter angrebene på bla. World Trade Center i 

USA. Disse angreb indledte en opskalering af overvågning i hele verden startende med 

USA PATRIOT act og efterfølgende den danske udgave anti-terrorpakken. Da FB.com 

er et amerikansk firma efterfølges de amerikanske love og regler vedrørende 

dataveillance og håndtering af digitale rettigheder. Dette er også de retningslinjer, man 

som dansk FB-bruger er indordnet under medmindre den danske stat, med Datarådet 

som klagenævn, finder det nødvendigt at håndhæve specifikke nationale regler for 

websiden. Det har også vist sig i overvågningens historie fra den kolde krig, at 

befolkningen kan ændre holdning til, hvor meget de vil overvåges, hvilket også kan ses 

i den nutidige debat vedrørende både FB i Danmark, men også med EU kommissionens 

undersøgelse af unionens borgeres digitale rettigheder159.  

Den teknologiske udvikling af Internettet frem til nutidens web 2.0 version, 

herunder tilhørende sociale netværks, har dannet rammerne for dataveillance i den 

digitale tidsalder. Det er denne udvikling, der har skabt muligheden for sociale netværk 

som FB, og den er derfor en indvirkende faktor, da den skaber rammerne for, hvordan 

dataveillance kan fortolkes i denne afhandling.  

Samlet set kan disse faktorer give en forståelse af dataveillance, som ikke nødvendigvis 

var intentionen fra begrebets opfinder Roger Clarke. 

Roger Clarke introducerede i 1988 konceptet dataveillance og definerede det 

efterfølgende til at være: 

 

"The systematic monitoring of people's actions or communications through the 

application of information technology"160 
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Denne definition er kort fortalt, at al kommunikation, der bliver foretaget med 

informationsteknologi og som bliver overvåget per definition er dataveillance. Dette 

område af overvågning var voksende i 1988, men eksploderede med introduktionen af 

Internettet og WWW, hvilket netop understøtter Peter Lauritsens161 påstand om, at al 

overvågning i dag er dataveillance. I 1988 havde Clarke nok ikke forstillet sig, at 

muligheden for dataveillance ville være så omfangsrig, som den er i dag. Han forslog 

dengang, at dataveillance ville blive den nye form for overvågning og overtage 

‛normal‛ overvågning, da de økonomiske omkostninger ved dataveillance var meget 

lavere. Endvidere mente han at dataveillance var langt mere effektiv i dens 

systematiske tilgang til indsamling af overvågningsdata.162 Clarke har selv set på, 

hvordan dataveillance og overvågning har udviklet sig, siden han introducerede 

begrebet i 1988, og han finder, at folks optagethed af overvågning er steget markant, 

men at der er nogle grundlæggende principper, som den generelle debat ikke tænker 

på, når der debatteres emner vedrørende overvågning og dataveillance.163 Den første 

fejl, Clarke pointerer, er, at folk stadigvæk fokuserer meget på den visuelle overvågning 

i samfundet, og debatten vedrørende overvågning bliver derfor ofte henledt mod video 

overvågning, selvom dataveillance har en langt større effekt i den digitale tidsalder. 

Endvidere finder han det tankevækkende, at folk stadigvæk ikke skelner mellem 

personlig overvågning og masseovervågning164, da personlig overvågning bliver 

foretaget på folk allerede under mistanke, mens masseovervågning bliver foretaget på 

store mængder folk for at finde mistænkelige individer. Forskellen på, om der bliver 

foretaget personlig overvågning eller masseovervågning, gør en kæmpe forskel i 

beskyttelsen af personers digitale rettigheder, hvilket er en vigtig årsag til, at Clarke 

mener, en overvågningsdebat altid burde definere, hvilken slags overvågning, der er 
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tale om.165 Det er derfor ikke længere spørgsmålet om, hvorvidt dataveillance bliver 

udbredt, og hvor effektivt denne overvågning er, Clarke fokuserer på, men i stedet 

fokuserer han på, hvorledes folk og samfund forstår dataveillance og de implikationer, 

denne overvågning bringer med sig.166  

Clarke mener endvidere ikke, at lande har haft den retmæssige forståelse for de 

komplikationer den massive vækst af dataveillance har medført, og han er bekymret 

over, om lovgivere i verdens forskellige nationer overhovedet har bemærket denne 

vækst og derfor ikke har vedtaget nogle regler for, hvordan dataveillance skal 

håndteres.167 Han mener ikke, at politikere, regeringer og forretningsledere har den 

retmæssige lyst eller viden til at forstå dataveillance’s enorme vækst og de 

komplikationer, det har medført. Clarke mener dog at dataveillance bliver bekæmpet, af 

aktivister der bruger samme redskaber, der gør dataveillance mulig, til at gøre 

opmærksom på dataveillance i samfundet.168 En definition af dataveillance ud fra 

Clarke ville derfor være lige som Peter Lauritsens udtalelse; at hvilken overvågning i 

nutidens samfund er ikke dataveillance? Clarke tager skridtet videre i en artikel fra feb. 

2001, hvor han udtaler, at overvågningssamfundet er kommet, og vi lever i det. Folk 

ved det bare ikke, fordi de først tror, at overvågningssamfundet er kommet, når de ser 

en telescreener fra George Orwells 1984.169 Man kan derfor udlede ud fra Clarkes og 

Lauritsens udtalelser, at dataveillance i flere tilfælde kan stå som et synonym til det 

overordnede begreb, det er taget ud fra; overvågning. 

Jeg vil derfor ud fra den akademiske forståelse, de forskellige påvirkende faktorer 

gennemgået i dette kapitel, mine egen observationer af FB170 og 
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59 

 

fokusgruppeinterviewene definere dataveillance inden for FB’s realitet på følgende 

måde: 

1. Alt informationsindsamling udført på det sociale netværk, med mulighed for 

videre benyttelse, vil blive betragtet som mulig dataveillance.  

2. Al lagring af information uden mulighed for sletning af udgiveren vil blive 

betragtet som mulig dataveillance 

3.  Al fremvisning af information fra udgiveren selv, som er bevidst udstillet eller 

videresendt af denne, vil ikke blive betragtet som dataveillance, men som 

informationsdeling eller sousveillance.  
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Digitale rettigheder 

Jeg vil tage udgangspunkt i de europæiske og danske standarder for digitale 

rettigheder med FB og fokusgruppeinterviewene som omdrejningspunkt.  

Som nævnt i prologen om digitale rettigheder er der en tvetydighed i samfundet om, 

hvad digitale rettigheder betyder. På den ene side handler digitale rettigheder om 

kopibeskyttelse af bøger, musik og film, og hvordan samfundet skal håndtere mulighed 

for brud på copyrights af disse værker i den digitale verden. Disse digitale rettigheder 

går også under betegnelsen DRM (Digital Rights Management).171 På den anden side 

står de digitale menneskerettigheder, der beskytter individers menneskerettigheder i 

digitale realiteter som FB.com172 Denne afhandling ser på digitale rettigheder som 

borgerrettigheder, da disse rettigheder er en naturlig del af FB-brugeres holdning til 

overvågning. Jeg vil især fokusere på FN menneskerettighedernes artikel 12173, der skal 

sikre privatlivets fred.  

Det danske teknologiråd lavede en rapport i 2005, som hed ‛Digitale rettigheder i 

informationssamfundet‛, der udelukkende handlede om DRM og dermed, hvorledes 

man kunne håndtere problemer med brud på copyrights i forhold til alle de 

muligheder, de digitale medier gav borgerne.174 Digitale rettigheders anden betydning 

kommer blandt andet fra den danske non-profit organisationen Digital Rights, der ikke 

er oprettet eller støttet af staten, og som håndterer spørgsmålet om de borgerlige 

digitale rettigheder med det formål at beskytte menneskerettighederne på Internettet. 

Dette kan let skabe forvirring, hvilket man også kan høre i fokusgruppeinterviewene, 

hvor AC udtaler følgende efter et spørgsmål vedrørende digitale rettigheder:  
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”PI: hvad med digitale rettigheder, tænker I på det overhovedet? 

MS: ja... 

PI: altså også bare mere generelt, rettigheder I har inde på FB? 

AC: altså tænker du på copy-rights rettigheder over film og sådan fx.?  

PI: hvis det er din forståelse… 

AC: jeg tror ikke jeg har noget på FB, der ikke er nogen, der må få. Så det tænker jeg 

overhovedet ikke over.”175 

  

Da DRM har haft en øget fokus i pressen igennem længere tid i Danmark anno 2008, 

hovedsageligt grundet dommen vedrørende påbuddet til de danske net og 

teleudbydere til at lukke adgangen til thepiratebay.org176, har de digitale rettigheder 

forstået som menneskerettigheder ikke været i fokus. Hvis man laver en søgning på 

digitale rettigheder på google.dk, er det kun to ud af de 20 første resultater, der ikke 

handler om DRM.177 Endvidere er danske fortalere for digitale rettigheder også begyndt 

at bruge begrebet ‛privates rettigheder‛,178 der dog ikke dækker over hele betydningen 

af digitale rettigheder. Disse faktorer kan være en stor medvirkende årsag til, at AC fra 

fokusgruppeinterviewet ikke kendte til den dobbelte betydning af digitale rettigheder.  

Den første fælles europæiske lov vedrørende individers digitale rettigheder 179 blev 

gennemført i 1998. Alle medlemslandene havde på daværende tidspunkt egne nationale 

love, som beskyttede de digitale rettigheder, men grundet den hurtige teknologiske 

udvikling, der ofte betød, at personlige data blev behandlet på tværs af landegrænser, 

blev det besluttet, at det var nødvendigt at lave nogle fælles foranstaltninger på EU-

niveau.180 Disse foranstaltninger var hovedsageligt nogle retningslinjer om, hvordan 

man med god digital skik burde behandle indsamlet personlig data. Imidlertid påbød 
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man også medlemslandene at oprette tilsynsmyndigheder, der kontrollerede, at loven 

blev fulgt korrekt samt oprettede et offentligt register, der registrerede de 

registreringsansvarlige, så alle individer kunne få oplyst, hvor de var registret og af 

hvem.181 Dette EU-direktiv var dog for mange digitale rettighedsbeskyttere ikke nok. 

De følte ikke, at det var optimalt, at dem, der lavede registreringen selv førte tilsyn 

med, om de handlede etisk og med god data indsamlingsskik. Der blev derfor oprettet 

flere græsrodsbevægelser i lande over hele Europa, der delvist eller helt fokuserede på 

at beskytte borgernes digitale rettigheder, og som alle var non-profit og uden støtte eller 

påvirkning fra staten. I Danmark var svaret på denne udvikling græsrodsbevægelsen 

Digital Rights, som blev stiftet i april 2000. Ligesom de andre europæiske 

græsrodsbevægelser havde Digital Rights som deres mission at få øget eksponeringen 

af digitale rettigheder i det danske samfund og promovere menneskerettigheder på 

Internettet gennem medierne og ved lobbyisme.182 Digital Rights havde en stor 

medieeksponering i opstartsfasen, men til deres årlige generalforsamling i oktober 2001 

blev det besluttet, at Digital Rights skulle overgå fra en medlemsbaseret organisation til 

en selvkonstitueret ledelse/bestyrelse primært grundet mangel på økonomiske 

resurser.183 Årsberetningen efter denne generalforsamling blev også den sidste, der blev 

udformet i foreningens historie. Fra 2002 var der på foreningens hjemmeside, som er 

Digital Rights’ eneste kommunikation til medlemmer og samfundet, kun meget lidt 

aktivitet frem til 2005, hvorefter der ikke har været nogen aktivitet.184 En af de mulige 

årsager til, at Digital Rights er blevet så inaktiv ren kommunikativt, kan være, at 

organisationen var med til at stifte den fælleseuropæiske organisation for digitale 

rettigheder, der samlede næsten alle de forskellige nationale europæiske digitale 

menneskerettighedsbevægelser og opfordrede til et internationalt samarbejde. Denne 
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organisation blev døbt European Digital Rights (EDRi) og har på nuværende tidspunkt 

29 digital- og menneskerettighedsorganisationer fra 18 forskellige lande i Europa som 

medlemmer.185  EDRi varetager alle organisationens medlemmers nationale klager om 

krænkelser af deres borgeres digitale rettigheder og foretage lobbyisme i EU’s 

hovedsæde på vegne af disse nationale organisationer. Endvidere udsender EDRi også 

det elektroniske nyhedsbrev EDRi-gram hver 14. dag, som udelukkende beskæftiger sig 

med emner vedrørende digitale rettigheder i Europa. Både EDRi og dets nyhedsbrev er 

afhængige af uafhængige sponsorater og donationer til at varetage den daglige drift for 

at opretholde deres objektivitet.186 Digital Rights’ medstifter Rikke Frank Jørgensen blev 

efter EDRi’s stiftelse kraftigt involveret i denne overordnede europæiske organisations 

arbejde. Derudover havde Digital Rights en generel holdning til, at lovmæssige 

ændringer burde tages på et højere europæisk niveau grundet Internettets grænseløse 

struktur, der gør national lovgivning ligegyldig, hvis den digitale rettighedskrænkelse 

bliver foretaget i et andet land. Ud fra disse faktorer og sammenlagt med foreningens 

kommunikative inaktivitet på hjemmesiden kan det antages, at EDRi har overtaget en 

stor del af Digital Rights’ aktiviteter og gøremål, og Digital Rights er dermed blevet 

mindre aktiv nationalt, men har fået mere indflydelse på de overordnede europæiske 

digitale rettighedsbestemmelser.187 

EDRi og Digital Rights har til formål at beskytte alle menneskerettigheder på 

Internettet, men bedømmer især, at den digitale tidsalder truer nogle bestemte 

fundamentale rettigheder, der krænker privates digitale rettigheder: 

1. Den overordnede digitale rettighed er, at mennesker får den samme mulige 

menneskerettighedsbeskyttelse, som er mulig i den fysiske verden. 
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Digital Rights mener, at den menneskerettighedspolitik, der bliver udført på 

Internettet underminerer flere menneskerettigheder, som det ikke ville blive 

tilladt at bryde i den fysiske verden. 

2. Mennesker skal have ytringsfrihed på Internettet, som giver dem ret til at bibringe, 

modtage og søge information på Internettet. 

Digital Rights ser kritisk på den nuværende tendens til at selvregulere med 

f.eks filtre på Internetadgange eller på Internetudbyderes registreringer af 

lovlige ekspressioner. Dette overtræder voksnes ret til frit at vælge, hvilken 

information de vil søge. Digital Rights mener, at selvregulering er en stor 

trussel mod menneskerettighederne, når private interessenter censurerer og 

dermed undergraver ytringsfriheden grundet kommercielle eller moralske 

interesser. Digital Rights vil derfor opfordre og bruge mange kræfter på at få 

individuelle lande og EU til at tage ansvar og forsvare ytringsfriheden på 

Internettet.  

3. Privatlivets fred er en digital rettighed, der blandt andet inkluderer individets frihed 

til ikke at blive udsat for tilfældig og ulovlig dataveillance. 

Digital Rights vil overvåge, hvor meget magt politiet og efterretningstjenester 

får til at indsamle data på Internetbrugere, og hvilken magt de får til at 

beordre Internetudbydere til at indsamle personlig data. Digital Rights vil 

opfordre til, at regeringer ser proportionelt på at balancere borgernes digitale 

rettigheder med ordensmagtens behov for at indsamle data. Ydermere vil 

Digital Rights promovere brugen af kryptering for at sikre privatlivets fred i 

digital kommunikation. 
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For at beskytte de digitale rettigheder har Digital Rights og EDRi også en fælles 

forståelse og grundlæggende regler for, hvordan der medlemsorganisationer skal agere 

for at fremme beskyttelsen af digitale rettigheder nationalt:  

” a)  Monitor and report, raise awareness of and to provide education about threats to 

civil rights in the field of information- and communication technology; 

b) conduct policy research and offer the result to the public and to national and 

international bodies; 

c) serve as a platform for cooperation and common activities and combine influence, 

experience, knowledge, and research of the Members; 

d)   engage in advocacy at a national and international level such as making 

representations to bodies, such as the European Union, the Council of Europe, the 

OECD and the United Nations; 

e)  organise and participate in conferences, public events and any other actions that 

might be necessary to achieve the objectives of the association.”188 

 

Definitionen af og reglerne for opsyn med de digitale rettigheder giver en skabelon for, 

hvordan disse rettigheder kan bruges til at se på FB-brugernes digitale rettigheder. 

Definitionen giver også en god skabelon til at fortolke, hvordan FB.com forholder sig til 

deres brugeres digitale rettigheder.  Da der er mulighed for fortolkning af 

menneskerettighederne, og dermed også de digitale rettigheder, skaber det naturligvis 

en debat i samfundet, som netop organisationer som EDRi og Digital Rights prøver at 

fremprovokere. Dette gør Rikke Frank Jørgensen f.eks. i et indslag i radioprogrammet 

Hardisken på P1.189 I dette indslag forslår Jørgensen, at samfundet skal ændre og 

effektivisere måden, samfundet og staten ser på privates rettigheder, da hun mener, at 

den nuværende håndtering af privates rettigheder er forældet i informationsalderen 

med Web 2.0. Hun taler også om sit arbejde for EDRi, og hvorledes individuelles 
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private rettigheder hele tiden bliver nedprioriteret i forhold til statens ret til at 

overvåge, hovedsageligt grundet nye terrorlove.190  

En stor del af debatten om borgernes digitale rettigheder retter sig eksplicit mod FB og 

dets danske brugere. Dette har regeringens opposition også bemærket, og flere af 

partierne har kritiseret, hvorledes Datatilsynet og regeringen håndterer de danske FB-

brugeres digitale rettigheder. Socialistisk Folkepartis (SF) forbrugerordfører Pia Olsen 

Dyhr udtaler direkte, at justitsministeren må se at træde i karakter. Dyhr mener ikke, at 

FB’s ejere overholder den danske persondatabeskyttelseslov, og at regeringen snart må 

gøre noget mod denne lovovertrædelse.191 Hun udtaler blandt andet:  

 

” Hvis vi venter, ja så har FB allerede solgt vores private billeder og andre personlige 

data”… ”Ministeren skal holde op med at sidde på hænderne. Han må presse på for en 

tidligere EU afgørelse. Det nytter jo ikke noget med en afgørelse når skaden er sket” Pia 

Olsen Dyhr192 

   

Og fortsætter med at udtrykke i, hvilken retning SF føler, at udviklingen skal gå: 

 

”Ud over at man som et minimum må forvente, at FB overholder den danske lovgivning, 

vil vi i SF gerne have, at FB KLART angiver en tidsfrist i forhold til sletning af 

oplysninger fra lukkede profiler, og at der gives en KLAR mulighed for, at vælge 

videresalg af oplysninger fra ved oprettelse af nye profiler.” Pia Olsen Dyhr193 

   

Det er ikke kun SF, der har udmeldt deres utilfredshed med FB’s håndtering af de 

danske FB-brugeres rettigheder. Også Socialdemokratiet har fulgt op på SF’s stærke 

udmelding om forbedringer:194 
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”FB sikrer sig nogle rettigheder, der ligger langt, langt ud over, hvad man kan tillade sig 

efter dansk lovgivning, og hvad man i øvrigt kan tillade sig efter EU-lovgivning” Ole 

Hækkerup195  

   

IT-ordfører Hækkerup ville endvidere tage en personlig snak med regeringens 

videnskabsminister og høre, hvordan regeringen havde tænkt sig at sikre, at 

forbrugernes digitale rettigheder bliver overholdt.  

Netop Videnskabsministeren Helge Sander udmeldte ellers allerede i november 2008, at 

der ville være fuld fokus på ‛privacy‛ på Internettet. Regeringen ville med en 

initiativpakke og en konference, der debatterede, hvordan man kunne balancere 

kommercielle og statslige interesser med privatliv på Internettet, klargøre mange af de 

emner, der hørte under privatlivets beskyttelse.196 Dette initiativ var dog ikke 

handlekraftigt nok for uafhængige bevægelser, medierne og oppositionen, der som vist 

ovenfor udtrykte deres bekymring om den politiske stilstand indenfor området.   

Hækkerup og Dyhr hentede ikke disse anklager ud af den blå luft, men det var 

umiddelbart heller ikke Digital Rights, der fik oppositionen til at handle. Debatten blev 

snarere startet grundet den undersøgelse, som forbrugerrådet udsendte den 13. Marts 

2009197 vedrørende de danske FB-brugeres holdning til deres digitale rettigheder. I 

denne undersøgelse havde Forbrugerrådet adspurgt næsten 1000 danskere om deres 

viden vedrørende FB’s håndtering af personlig data, og hvad de syntes om denne:           

                                                 
195 Berlingske 
196 Comon 
197 Forbrugerrådet 



68 

 

 

Jeg vurderede ud fra spørgsmålenes198 formulering at forbrugerstyrelsen muligvis 

havde en forudindtaget negativ indstilling til, hvordan FB behandlede deres brugeres 

data, hvorfor jeg i denne afhandling ikke vil henvise til undersøgelsens resultater, men 

derimod til rapporten som en medvirkende faktor til, at medierne og folketinget 

forlangte ændringer vedrørende borgernes digitale rettigheder. Forbrugerrådet havde 

endvidere i over et halvt år inden udgivelsen af denne rapport påpeget, at FB overtrådte 

den danske persondatalov, hvor de blandt andet udformede en anmeldelse af FB til 

Datatilsynet199 og opstillede nogle punkter på FB.com, som forbrugerrådet mente, 

overtrådte persondatabeskyttelsesloven. Denne anmeldelse blev dog afvist med 

henvisning til, at der skulle indhentes udtalelse fra FB, og at databeskyttelsesdirektivet 

havde nedsat en gruppe med repræsentanter fra de europæiske 

databeskyttelsesmyndigheder, der ville tage sig af de fælles europæiske regler om 
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sociale netværk.200 Hvorvidt det danske opråb vedrørende digitale rettigheder var en 

medvirkende faktor, eller om det bare var den generelle tendens i Europa, er uvist, men 

EU’s forbrugerkommissær kom kort efter de danske politikeres opråb med en advarsel 

til teleselskaber, netfirmaer og reklamebureauer i Europa. Kommisæren var især 

bekymret for Deep Packet Inspection(DPI), der gør en transaktion af data hurtigere 

mellem sender og modtager ved at kontrollere, hvilken data der er relevant, og hvilken 

der ikke er ønsket, og dermed kan fjerne data helt som f.eks SPAM e-mails. Man kan 

også bruge DPI til at undersøge data mellem to parter, hvor en eller begge parter ikke er 

interesserede i, at deres data bliver gennemset, hvilket gør DPI et åbenlyst redskab til 

dataveillance og et digitalt rettighedsproblem.201  Forbrugerkommissæren ønskede 

endvidere mere gennemskuelighed på området, og at der skulle fokuseres på borgernes 

digitale rettigheder vedrørende privatlivets beskyttelse202: 

 

"Consumers are in fact paying for services with their personal data and their exposure to 

ads. This amounts to a new kind of commercial exchange." Meglena Kuneva203      

   

Kuneva siger hermed, at man ikke kan tale om gratis sociale netværkssider, da 

brugerne af disse sider betaler med den nye kommercielle valuta, som er deres egen 

personlige data. Kommissæren brugte også direkte FB som et eksempel på en 

skrantende persondatapolitik og lovede, at hendes afdeling ville lave en dybdegående 

undersøgelse af privatlivskrænkelse og dataindsamling, som ville danne grundlag for 

nye regulativer for digitale rettigheder.204  

Der er selvfølgelig også den anden side af debatten, som ikke mener, at de personlige 

digitale rettigheder bliver udfordret i den digitale tidsalder på FB og med web 2.0 
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generelt. På denne side af debatten står FB.com, de offentlige instanser, der kan 

effektivisere deres arbejde eller ligefrem er afhængig af muligheden for dataveillance, 

samt andre kommercielle interessenter, som drager fordel af at indsamle personlig data. 

Et eksempel på FB.com’s modsvar til den øgede opmærksomhed på virksomhedens 

håndtering af digitale rettigheder kan ses ud fra deres forsøg på at ændre 

anvendelsesbetingelserne. Organisationen prøvede at inkluderede, at de kunne bruge al 

information, uden at eksisterende brugere blev informeret om ændringerne.205 Dette fik 

dog store mængder af FB brugere til at klage og ironisk nok benytte FB til at danne 

grupper, hvis medlemmer truede med opsigelse og boykot. Brugernes protest og 

mediernes pludselige opmærksomhed på ændringerne fik ejeren af FB, Mark 

Zuckerberg, til personlig at udmelde, at FB.com ville trække ændringerne tilbage og 

prøve at involvere de eksisterende brugere i fremtidige ændringer.206  

Af offentlige instansers deltagelse i debatten kan nævnes PET’s207 og SKATs øgede pres 

på regeringen til at muliggøre en større dataveillance af Danmarks borgere for at bevare 

den nuværende danske levestandard ved at bekæmpe både terror og økonomiske 

trusler mod samfundet. Dette medfører, at skat kan overvåge virksomheder og borgere 

med egen mistanke som grundlag,208 og PET har fået yderligere magt til at indsamle 

information efter den tidligere nævnte Antiterrorpakke er blevet vedtaget.209 Også 

private organisationer udover sociale netværk og lignende web 2.0 tjenester er fortalere 

for øget mulighed for dataveillance og censurering. Et eksempel er tidligere nævnte 

organisation for film- og musikbranchens copyright i Danmark, IFPI, der både ønsker 

muligheden for at kunne overvåge store datapakker overført på Internettet af brugerne 
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samt at kunne få lukket forskellige websider, de mener overtræder deres copyrights.210 

Det er dog ikke blot offentlige og private virksomheder, der mener, det er acceptabelt at 

indsamle privat data. Der er også nogle FB-brugere, der mener, det er ok, at deres 

oplysninger bliver brugt af organisationerne, som man kan se ud fra MJ’s udsagn fra 

fokusgruppe 1:  

 

”MJ:…Det er en gratis service, og der er ikke nogen ting, der er gratis her i livet, der er 

selvfølgelig nogen, som der skal tjene nogle penge på det. Hvis det er, at vi skal have 

noget uden overvågning eller lignende, så skal det være sådan noget, hvor det bliver 

differentieret, og man betaler et eller andet beløb for at slippe for det der. Men det er naivt 

at tro at vi i dag kan få så meget, eller sådan en service, uden at de vil have et eller 

andet.”211 

   

Denne udmelding fra MJ henviser netop til EU forbrugerkommissærens udtalelse om 

kommerciel valuta i form af ens personlige data, hvilket MJ mener, er ok, da man ikke 

kan forvente at få noget gratis. Denne holdning er derfor ikke så meget en udtalelse fra 

en fortaler af FB’s håndtering af digitale rettigheder, men snarere en accept af, at de ikke 

gør noget forkert. Man kan derfor antage, at FB-brugere, der ikke føler, at FB gør noget 

forkert, ikke som udgangspunkt deltager i debatten, da de heller ikke er deciderede 

fortalere for FB’s håndtering af digitale rettigheder. Denne accept kan også ses i et andet 

eksempel fra fokusgruppeinterviewene, hvor CD viser sin accept af at blive overvåget: 

 

”CD:… . Sådan generelt er jeg heller ikke tilhænger af, at vi skal have et samfund med 

kameraer og overvågning i, men engang imellem har jeg det altså bare sådan, at jeg tror 

ikke på, at der er nogen der kan få noget ud af, hvad jeg foretager mig. Hvis de skulle have 

lyst til det, ved du hvad, det er jeg sku ret ligeglad med.”212 

   

En mulig grund til at positive fortalere for dataveillance ikke har været meget fremme i 

medierne, kan være grundet at udviklingen af dataveillance muligheder er blevet 
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forøget og de har dermed ikke kunnet drage fordel ved at starte en debat, snarere 

tværtimod.213 Da digitale rettigheder handler om beskyttelse af menneskerettigheder, 

må man antage, at ikke mange er direkte imod digitale rettigheder i en dansk-

europæisk debat, og det dermed altid vil være kritikere af organisationer og lignende 

institutioners håndtering af disse rettigheder, der vil komme med den første udmelding 

i en digital rettighedsdebat. 

 Igennem dette kapitel har der vist sig et billede af, at der er en generel forvirring 

omkring begrebet digitale rettigheder i det danske samfund grundet den tvetydige 

betydning af copyright digitale rettigheder, DRM, og menneskerettighedernes digitale 

rettigheder, som EDRi varetager. Endvidere har den danske digitale 

rettighedsorganisation, Digital Rights, ikke været særlig kommunikativ aktiv på den 

nationale arena, højst sandsynligt grundet en overdragelse af resurser til EDRi, hvor 

organisationen ville få en større europæisk indflydelse på tværs af grænser med 

udgangspunkt i at beskytte de danske digitale rettigheder.  

Forskellige opråb fra befolkningen, medierne og oppositionen baseret på en 

undersøgelse foretaget af forbrugerrådet kan have været en vigtig faktor til at skabe en 

debat om digitale rettigheder i Danmark. Den debat, som undersøgelsen startede, kan 

endvidere have været en faktor til et yderligere tiltag inden for området i EU, der 

efterfølgende har formet en komite, der skal undersøge europæiske borgers digitale 

rettigheder. Det kan diskuteres, om debatten i Danmark er startet ud fra en objektiv 

analyse af FB’s håndtering af digitale rettigheder, og om debatten dermed har været 

ensidig fra starten, men ikke desto mindre startede den en offentlig debat, der er en 

faktor i FB-brugernes meningsdannelse om dataveillance og digitale rettigheder.  

Endeligt har jeg forsøgt at fremvise den modsatte side af debatten. 

Repræsentanter fra denne side skal ikke forstås som fortalere for at bryde folks digitale 
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rettigheder, men snarere som fortalere for dem, der bliver anklaget for at krænke eller 

bryde disse rettigheder. Endvidere må man medregne folk, der velvidende accepterer, 

at de bliver udsat for dataveillance, som hørende til de anklagedes side af debatten. 

Debatten går derfor mere ud på, hvordan man skal fortolke, i dette tilfælde FB-

brugeres, digitale rettigheder, og ikke hvorvidt man er for eller imod disse 

menneskerettigheder. Denne sort/hvide bipolariserede opstilling er mere henlagt til den 

overordnede overvågningsdebat, hvor der i mange tilfælde er nogle, der direkte taler 

for og imod overvågning.    

Man kan dermed udlede, at en del af medierne, regeringen, oppositionen, FB-

brugerne og EU mener, at der er problemer omkring FB’s måde at håndtere deres 

brugeres digitale rettigheder på ud fra den definition af digitale rettigheder, som Digital 

Rights og EDRi har stillet op. Ydermere er der en debat kørende, der på flere fronter 

kræver, at der bliver handlet hurtigt i det danske samfund mod blandt andet FB’s måde 

at håndtere profildata. Samtidig forsøger en europæisk komite dog at indsamle 

informationer, som de kan opbygge fremtidige regulativer ud fra, hvilket ikke tyder på 

en hurtig fælles europæisk løsning.  

Jeg har endvidere fået en definition af, hvad de europæiske digitale rettigheder står for 

ud fra Digital Rights og EDRi’s vurdering af nogle overordnede fundamentale 

rettigheder, som organisationerne mener, er særligt udsatte i den digitale tidsalder. 

Denne definition sammenlagt med de ovenstående faktorer vil blive brugt som en 

overordnet definition til at vurdere FB-brugernes digitale rettigheder på det sociale 

netværk og vil derfor også kunne understøtte antagelser om mulige dataveillance-

situationer på FB.com. 
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Facebooks realitet 

Jeg vil i dette kapitel analysere begrebet dataveillance og de dertilhørende digitale 

rettigheder på FB.com ud fra mit teoretiske grundlag og empiriske data. Jeg vil i 

beskrivelserne af FB.com og dets funktioner tage udgangspunkt i observationer fra min 

egen profil på det sociale netværk. Dette vil dog ikke inkludere min egen brug af FB og 

dets funktioner, men kun den generelle beskrivelse og formodede benyttelse af det 

sociale netværk og dets redskaber.214 Jeg vil til start introducere FB og formulere dens 

påvirkning i det danske samfund såvel som på globalt plan. Endvidere vil jeg se på, 

hvad FB.com ønsker med deres sociale netværk, og hvad de ønsker af deres brugere. 

Herefter vil jeg gennemgå funktionerne i FB ud fra fire overordnede områder: personlig 

startside, profil, applikationer og grupper & begivenheder og analysere hver af disse 

funktionaliteters sammenhæng med dataveillance og digitale rettigheder. Til slut vil jeg 

gennemgå FB’s udvikling og diskutere ud fra kapitlets faktorer, hvad denne udvikling 

sigter imod. 

 

Facebook.com 

FB blev udtænkt af andetårsstuderende Mark Zuckerberg på Harvard Universitet, der 

med sin første version af websiden ironisk nok startede ud med at misbruge Harvard 

studerendes digitale rettigheder. Mark Zuckerberg hackede sig nemlig ind på Harvards 

beskyttede netværk i 2003 for at hente billeder og oplysninger fra hans medstuderende, 

så han kunne sammensætte sin første version af FB.com, der blev kaldt Facemash.com. 

Dette misbrug blev opdaget og Zuckerberg blev disciplineret af Harvard, der dog følte, 

at den maksimale straf ved udvisning var for hård.215 Udviklingen fortsatte derefter 
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med den første rigtige FB, der blev kaldt theFacebook.com, og dette lukkede sociale 

netværk på Harvard blev så populært, at theFacebook.com blev udvidet til også at 

inkludere Stanford og Yale og siden hen alle universiteter i USA.216 TheFacebook 

droppede i 2005 ‛the‛ i sit domæne og blev til FB.com og udvidede derefter sit netværk 

til at inkludere alle skoler og senere også store amerikanske virksomheder. I september 

2006 blev FB.com åbnet for enhver, der havde lyst til at blive bruger, og det sociale 

netværk har i starten af 2009 over 200 millioner aktive brugere217. Heraf er over 2 

millioner danskere, hvilket, som nævnt i prologen, gør Danmark til det land i verden, 

der har flest FB brugere pr. indbygger. 218  

FB’s overordnede funktioner er ifølge FB selv: 

 

”FB is a social utility that helps people communicate more efficiently with their friends, 

family and coworkers. The company develops technologies that facilitate the sharing of 

information through the social graph, the digital mapping of people's real-world social 

connections.”219 

   

Man kan ud fra denne udmelding konkludere, at FB.com stiller et IT-redskab til 

rådighed, der skal hjælpe mennesker med at kommunikere og dele information ud fra 

deres kontakter i den virkelige verden. I dette kommunikative og sociale netværks navn 

stiller FB.com en masse funktioner til rådighed, som skal hjælpe dets brugere til at 

kommunikere og dele informationer om sig selv med hinanden.220 Disse mange 

muligheder er en af de største måder FB.com differentierer sig selv fra andre sociale 

netværkssider på Internettet, da det giver dets brugere et stort af data og 

informationsdelende funktioner inden for deres netværk. Det er altså ud fra disse 

                                                 
216 Schneider 2004 
217 Brugere der har været aktive på FB.com mindst en gang inden for 30 dage. 
218 FB(5) 
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mange valgmuligheder, at FB.com skal tiltrække sine brugere, hvilket indtil videre har 

givet 200 millioner på verdensplan.221  

Da FB har dette store antal af brugere, bliver siden også brugt af individer og 

organisationer, som gerne vil nå ud til store forsamlinger af mennesker på en hurtig 

måde. FB har derfor politikere, som Præsident Obama og Anders Fogh, der har brugt 

det sociale netværk til at promovere sig selv med diskussion, reklame og muligheden 

for at komme tættere på vælgerne.222 Derudover bruger organisationer, kunstnere og 

græsrodsbevægelser også siden som et forsøg på at nå ud til den store mængde 

brugere, og dette gør de lige som politikkerne ved at udnytte alle de funktioner, FB 

tilbyder som redskaber.223 Denne form for promovering og indblanding i sociale 

netværk viser også, at FB ikke kun handler om at kommunikere og dele information 

med sine kontakter fra den virkelige verden, men også om at give denne ekstra 

dimension igennem det sociale netværks mange funktioner og applikationer, der 

understøtter meget andet fra den virkelige verden.  

Det som FB også udmærker sig ved inden for sociale netværk, er hvor meget personlig 

og privat information, FB opfordrer sine brugere til at lægge ud på netværket, og hvor 

meget brugerne rent faktisk vælger at lægge ud. Dette gøres under den forudsætning, at 

det kun er ens ‛venner‛ på FB, der kan se ens personlige oplysninger. Dette er dog ikke 

altid tilfældet, og det kan give brugerne en falsk tryghed, argumenter Acquisti & 

Gross
224

, som har lavet en undersøgelse ud fra 7000 FB-brugeres profiler samt en 

spørgeskemaundersøgelse udfyldt af 318 universitetsstuderende. Undersøgelsen viser 

endvidere, at selvom FB er et af de sociale netværk, der giver dens brugere størst 

mulighed for at styre, hvem der kan se deres information, og hvor denne information 
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skal vises, så er standardindstillingerne, når man tilmelder sig det sociale netværk, 

indstillet til, at alle på hele netværket kan se ens oplysninger.225 Disse faktorer samt det 

faktum, at FB-brugerne i undersøgelsen generelt var mere ligeglade med deres private 

oplysninger end ikke-brugere gjorde, at Acquisti & Gross mente, at der var en stor risiko for 

at virksomheder, staten eller andre interessenter i personlig data kunne foretage dataveillance på 

FB.com. Denne information skal endvidere sammenlægges med, at Acquisti & Gross’ 

undersøgelse blev lavet i 2006, hvor det kun var folk i det amerikanske skolesystem, der kunne 

tilgå det sociale netværk, hvilket man kan antage ikke har gjort tilgængeligheden af data mindre 

siden. Det er ikke muligt ud fra denne afhandlings empiriske data at sammenligne FB-brugere og 

ikke-brugere, men flere af FB-brugerne fra fokusgruppeinterviewene udtrykte, at de ikke tænkte 

meget over, at andre kunne overvåge deres personlige data på FB, eller at de var ligeglade:  

 

PI: Næste spørgsmål, hvordan tænker i overvågning i sammenhæng med FB? 

AC: Det tænker jeg ikke rigtig over, synes jeg ikke…  

MA: Jeg tænker for lidt over det altså… jeg lægger bare ting ud, det gør jeg… og så min 

paranoide kæreste gokker mig tit oven i hovedet og siger:  ”hold nu op med det der, der er 

jo en eller anden, der kan bryde ind i vores hjem og stjæle alle vores ting.” Men det 

tænker jeg virkelig ikke over, når man bare sidder hjemme foran computeren, så kan man 

slet ikke forstille sig, at der kan ske en noget.226 

   

Dette kan give en indikation af, at der også efter, at FB er blevet globalt, er FB-brugere, 

der ikke tænker over, om deres personlige oplysninger bliver indsamlet med 

dataveillance. Endvidere er en interessant observation, at fokusgruppe 2 ikke nævner 

overvågning én gang den første time af interviewet, indtil den primære interviewer 

bruger ordet ‛overvågning‛.227 Ud fra citaterne og denne observation kan man udlede, 

at overvågning ikke er noget, de fleste deltagere i fokusgrupperne tænker meget over i 

forbindelse med FB.  
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For at blive bruger på FB.com og dermed kunne bruge alle det sociale netværks 

funktioner og servicer, skal man først godkende og acceptere FB’s anvendelsesvilkår. 

Disse vilkår har været et omdiskuteret emne både på FB, men også i medier i Danmark, 

der diskuterer især FB’s holdning til personlig information og ejendomsret af materiale, 

som brugerne oploader på det sociale netværk.228 Nogle af de mest omdiskuterede 

passager i vilkårene er som følger: 

 

”Alt indhold på webstedet og som er tilgængeligt via tjenesten, herunder designs, tekst, 

grafik, billeder, video, oplysninger, applikationer, software, musik, lyd og andre filer, og 

deres udvælgelse og arrangement ("webstedsindhold") er firmaets.”229  

   

Herefter uddybes FB’s brugsrettigheder til dette indhold: 

 

” Ved at indlægge brugerindhold på en hvilken som helst del af webstedet bevilliger og 

garanterer du, at du har ret til at bevillige firmaet en uopsigelig, evig, ikke-eksklusiv, 

overførbar, fuldt betalt, global licens (med ret til at underlicensere) til at bruge, kopiere, 

opføre offentligt, vise offentligt, omformatere, oversætte, uddrage (helt eller delvist) og 

distribuere dette brugerindhold til ethvert formål, kommercielt, reklamemæssigt eller 

øvrigt, på eller i forbindelse med webstedet eller promovering heraf, til at udarbejde 

afledte værker af dette brugerindhold eller indarbejde det i andre værker, og til at bevillige 

og bemyndige underlicenser af ovenstående.”230 

   

Samlet set betyder disse betingelser, at alt hvad du skriver, bruger og oploader på det 

sociale netværk FB, kan bruges af FB kommercielt, inklusiv videregivelse eller salg af. 

Der er oprettet mere end 500 grupper på FB.com, der diskuterer netop disse rettigheder, 

og disse anvendelsesvilkår er, som tidligere beskrevet, også grunden til, at 

forbrugerrådet og politikere over flere omgange klagede til regeringen igennem det 

dertil egnede Dataråd. Disse klager blev afvist, fordi Datarådet ventede på en afgørelse 
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fra EU.231 Fokusgrupperne diskuterer også anvendelsesvilkårene på FB, især 

fokusgruppe 1 har en længere debat om, hvorvidt disse vilkår er acceptable.  

 

”ME: Jeg synes, at det mest bekymrende er, at man ikke helt ved, hvad der sker… Altså 

jeg kunne godt tænke mig, at de sådan meldte helt klart ud sådan, sådan og sådan, det er 

det her, vi registrerer, det er det her, du skal gøre, hvis du ikke vil have det…” 232 

  

Diskussionen går videre på, at disse informationer sandsynligvis står under ‛conditions 

of use‛, som en deltager kalder anvendelsesvilkårene, og hvorvidt dette er nok: 

 

”ME: …men alle ved jo godt, at det er der ikke nogen, der læser, jeg syntes ikke, det er ok, 

jeg syntes faktisk, det er noget svineri… 

JJ: … men det står der faktisk, det mener jeg… det er folks eget ansvar så, når det står 

der… det er dødssygt, og jeg er helt enig, men… 

ME: …det syntes jeg ikke, det skal laves mere brugervenligt…” 

... 

”ME: Men syntes du, det er helt latterligt?  

MJ: Neeeej, men rent juridisk set så har du jo ikke noget og beklage dig over…””233 

   

Diskussionen viser, at der er tydelig uenighed om, hvorvidt det er acceptabelt, at FB 

laver ansvarsfraskrivelse i deres anvendelsesvilkår. Det er i øvrigt interessant at 

bemærke, at det umiddelbart ikke virker til, at nogle af deltagerne har læst disse, 

hvilket implicit understøtter ME’s argument. 

Et punkt som MJ nævner, men som godt kan diskuteres, er, hvorvidt disse vilkår 

overhovedet er lovlige inden for dansk lovgivning. Ud fra de to overnævnte uddrag af 

anvendelsesvilkårene overholder FB.com ikke den danske persondatalov på mindst to 

områder. I kapitel 4, §6 7) stk. 2 i persondataloven påpeges, at en virksomhed ikke må 

videregive brugeroplysninger til markedsføringsbrug eller selv udføre denne 
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markedsføring for en anden virksomhed.234 Endvidere siger persondataloven i kapitel 4 

§5 stk.5, at brugeroplysninger ikke må bevares i et længere tidsrum end nødvendigt for 

det formål, hvormed oplysningerne bliver indsamlet.235 Begge disse paragrafer bliver 

overtrådt i FB’s anvendelsesvilkår og gør dermed vilkårene ugyldige under dansk lov. 

Dette betyder dog ikke, at anvendelsesvilkårene er ugyldige eller ulovlige, da 

organisationen FB.com har hovedsæde i Californien USA og derfor hører under staten 

Californiens lovgivning, hvor disse anvendelsesvilkår er lovlige. Her kunne de kritiske 

anklager mod FB.coms vilkår så ende, hvis det ikke var for den gråzone, der består i, 

hvorvidt man kan kalde FB en dansk organisation. Ifølge datapersonloven kapitel 3. §4 

1 gælder loven, hvis behandlingen af data benytter hjælpemidler, der befinder sig i 

Danmark, og så kan man diskutere, hvad der hører ind under betegnelsen 

hjælpemidler.236 FB.com har over 2 millioner danske brugere og hele siden er oversat til 

dansk, hvilket også inkluderer anvendelsesvilkårene. Flere af de applikationer, der 

bruges på FB er lavet af danskere i Danmark, hvilket dog kan anses som en tredjepart. 

En af de faktorer, der måske bedst kunne betegnes som et dansk hjælpemiddel til FB er, 

at organisationen benytter og ejer det danske domæne FB.dk, som præcis ligesom 

FB.com kan bruges til at logge på helt samme sociale netværk.  Domænet.dk bliver 

udbudt af den danske virksomhed DK hostmaster A/S og er dermed en dataforbindelse, 

der findes på dansk jord.237 Det danske Dataråd har dog, som diskuteret i kapitlet om 

digitale rettigheder, ikke fundet grund til at gennemføre nogen sag mod FB, og det er 

derfor under Californisk lov og de nuværende anvendelsesvilkår, at danske FB-brugere 

skal forholde sig. Her stopper debatten dog heller ikke, da FB efter at have været i 

modvind hos deres brugere, grundet ændringer i selvsamme anvendelsesvilkår i 

februar 2009, besluttede sig for at oprette to grupper på det sociale netværk, hvor 
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brugerne i 30 dage kunne komme med forslag til ændringer og nye tiltag. Den ene 

gruppe handlede om: ‛FB’s koncepter, visioner og værdier‛, og den anden gruppe tog 

sig af ‛rettigheder og ansvar over for det sociale netværks brugere‛.238 I disse 30 dage 

blev der indgivet lige under 4000 forslag til ændringer, og FB tog skridtet videre ved at 

foreslå en demokratisk afstemning den 16. april om de nye anvendelsesvilkår, som FB 

havde udviklet med hensyntagen til de 4000 forslag, de havde modtaget.239 Endvidere 

vil FB afholde afstemninger om forslag til ændringer i anvendelsesvilkårene, hvis over 

7000 brugere indgiver en kommentar om denne ændring. Dette forslag til ændring vil 

blive rådgivende, hvis der er under 30% af FB’s brugere, der deltager, mens resultat af 

afstemningen vil være bindende, hvis over 30% aktive brugerne stemmer.240 Det vil på 

nuværende tidspunkt betyde, at over 60 millioner brugere skal deltage i afstemningen, 

førend resultatet bliver bindende.   

Ifølge Roger Clarke er disse anvendelsesvilkår den eneste måde, man som forbruger 

kan sikre sig selv mod dataveillance. Hvis man skal kæmpe imod en organisations 

måde at håndtere ens personlige information på, skal man kæmpe for, at virksomheden 

ændrer sine anvendelsesvilkår, da dette er den absolut mest effektive måde, man kan få 

sikret sine digitale rettigheder.241  

Men har FB.com mulighed for at foretage dataveillance på dets sociale netværk ud fra 

de lovmæssige anvendelsesvilkår, man som bruger af FB accepterer for at benytte 

websiden? 

Ud fra Clarkes definition af dataveillance242 ligner denne form for dataveillance ‛masse-

dataveillance‛, og de anvendelsesvilkår FB opstiller, giver organisationen mange 

muligheder for at fortage dataveillance på det sociale netværk. Da FB endvidere 
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oplyser, at de kan bevare en kopi af alle brugernes informationer i en ubegrænset 

periode samt har mulighed for at bruge disse data med henblik på markedsføring, er 

muligheden for at foretage dataveillance på dets brugere helt sikret. Om denne 

mulighed for dataveillance er et brud på brugernes digitale rettigheder er et spørgsmål, 

som kun loven i det enkelte land kan besvare. Ydermere er denne vurdering kun 

gældende, hvis den dømmende kraft mener, at organisationen FB er en virksomhed, der 

kan dømmes under det pågældende lands nationale love. Hvis man ser på EDRi’s 

regler om beskyttelse af digitale rettigheder, kan man ud fra punkt 3243 se, at tilfældig 

dataveillance er et brud på digitale rettigheder, hvilket bliver muliggjort med de 

anvendelsesvilkår, som FB anvender. En af EDRi’s medlemsorganisationer har da også 

sendt et brev til flere store weborganisationer, inkl. FB, og udtrykt deres skepsis i 

forhold til brud af digitale rettigheder, især ved mulig brug af DPI.244 Fokusgrupperne 

er alle enige om, at FB kan foretage dataveillance, men der er uenighed om, hvorvidt 

denne mulige dataveillance krænker deres digitale rettigheder. Nogle mener, at FB’s 

anvendelsesvilkår er uacceptable og rettighedskrænkende, mens andre mener, at man 

ikke får noget gratis og derfor accepterer FB’s anvendelsesvilkår og den medfølgende 

mulighed for dataveillance. Man kan derfor overordnet antage, at der er mulighed for 

at foretage dataveillance på FB ud fra det sociale netværks anvendelsesvilkår, mens det 

er et fortolkningsspørgsmål, om man synes, at denne mulige dataveillance krænker de 

digitale rettigheder, man har på FB.  

 

DataProfil 

Når man som ny bruger af FB har accepteret anvendelsesvilkårene, kan man starte med 

at kreere sin personlige profil. Det vil være ens præsentation af sig selv i FB’s realitet, 
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også kaldet ens datadouble.245 Ens datadouble betyder alle de datainformationer, man 

efterlader i den digitale tidsalder, der samlet giver et billede af ens person både i form 

af, hvor man har været, hvad man bruger penge på osv.246 I denne sammenhæng vil ens 

datadouble betyde de data, en FB.brugers profil indeholder. Når man opretter en profil 

på FB, bliver man straks bedt om at give så mange informationer om en selv, som man 

vil ud med. Man starter med at give sit navn, e-mail, land samt at lave en adgangskode. 

Disse informationer er nødvendige for, at man overhovedet kan oprette en profil.247  

Herefter bliver man bedt om at tilmelde sig et netværk, som er et mindre netværk under 

selve FB-netværket. Man kan tilmeldes flere netværk som f.eks. det åbne netværk 

‛Danmark‛, som alle FB-brugere kan tilmelde sig, eller det lukkede netværk ‛Aarhus 

Universitet‛, hvor kun FB-brugere, der er tilmeldt Århus Universitet kan tilmelde sig. 

Disse netværk er med til at gøre det nemmere for brugerne at finde ‛kontakter‛, da 

personer i ens netværk altid vil stå først, hvis man søger efter brugere på FB.248  

Herefter er ens profil oprettet, og man har så mulighed for at tilføje et utal af 

informationer om ens person, men det er dog stærkt tilrådet, at man som minimum 

indsætter et billede på ens profil. Ellers kan man risikere, at ens FB-venner påpeger, at 

det spørgsmålstegn som er standardbilledet, hvis man ikke har indsat et billede, 

signalerer useriøsitet, hvilket MS og AC nævner i fokusgruppeinterviewet:  

 

”MS: det er faktisk sjovt med spørgsmålstegnet, hvis jeg ser sådan et tænker jeg, at ham 

eller hende der er overhovedet ikke seriøs ift FB. At de ikke engang magter at lægge et 

billede op af sig selv, enten er de megagrimme eller så er der et eller andet helt galt... 

AC: en eller anden, der ikke gider..”.249 
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Der er to overordnede funktioner på FB, som man kan genkende fra anden 

informationsteknologi; den ene er indbakken, som er ens ‛e-mail‛ på det sociale 

netværk. Her kan alle FB-brugere skrive til hinanden to og to eller i grupper, uden at 

andre kan se det. Denne funktion er derfor fuldstændig ligesom en rigtig mail bare 

inden for FB’s realitet, og den kan derfor kun bruges til at sende mails mellem FB-

brugere. Den anden overordnede funktion på FB er ‛instant messaging‛ eller chat, som 

FB kalder det, hvilket er blevet tilføjet i senere opdateringer af det sociale netværk. 

Denne funktion virker præcis lige som andre instant messaging (IM) programmer som 

Windows Messenger eller AOL, og man kan ligesom i disse programmer skrive ‛live‛ 

med andre FB-brugere, hvis de også er logget på.250 Men disse overordnede funktioner 

falder også ind under de datarettigheder, som står beskrevet i FB’s anvendelsesvilkår, 

hvilket får indbakke- og chatfunktionerne til at adskille sig på et afgørende punkt i 

forhold til de eksterne informationsteknologier; De eksterne funktioner høre ikke under 

FB’s anvendelsesvilkår. Denne mulighed for dataveillance i FB’s egne e-mail og IM-

funktioner er ikke noget fokusgrupperne tænker over i brugen af funktionerne:  

 

”MT: det er også meget rart fordi man i høj grad kan søge på sine venner, for det er tit 

der står deres email og telefonnummer og sådan nogle ting ... Plus at man kan skrive en 

besked til dem og så ser de den når det er belejligt. 

AC: det er også meget smart at man kan skrive en direkte mail - den der inbox. Det 

bruger jeg i hvert fald nogle gange netop med venner jeg ikke lige snakker med til hverdag 

eller har på msn, så kan man lige skrive....”251 

  

Disse fokusgruppedeltagere ser altså de gode muligheder ved at integrere e-mail og IM, 

men ingen af grupperne diskuterer på noget tidspunkt, hvorvidt den information, der 

bliver udvekslet også hører ind under FB’s anvendelsesvilkår og derfor kan blive lagret 

og brugt.  
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På hver profil er der en statuslinje, der i den nyeste opdatering af FB opfordrer en til at 

dele information på følgende måde: 

252 

I statuslinjen kan man i en sætning på under 420 tegn skrive alt, hvad man begærer at 

dele med sine FB-venner, lige fra hvad man har fået til morgenmad, til hvordan ens 

humør er, til at man skal giftes eller have et barn.253 Denne form for informationsdeling 

er der forskellige meninger om i fokusgrupperne: 

 

”ME: jeg synes også, det er fint, at man kan fortælle en lille historie om sig selv i og med, 

man kan lave status - man kan helt kort sige noget om sig selv. 

MJ: den har jeg det lidt mere problematisk med den der, jeg synes, det er fint hvis man nu 

har en lejlighed til salg, hvis man er syg... 

ME: ... jeg er fuldstændig ligeglad med, om folk har en lejlighed til salg... jeg skal ind og 

se, hvad mine venner laver, jeg synes, det er hyggeligt.”254 

   

Fokusgruppemedlemmerne har forskellige meninger om statuslinjens mulighed for at 

dele information. Flere mener, at det er irriterende at få, i deres mening, ligegyldige 

informationer om, hvad man har fået til morgenmad, mens andre mener, det er 

interessant at følge med i deres venners hverdag. Endvidere er der uenighed mellem 

fokusgruppedeltagerne om, hvor personlig man kan være i disse statuslinjer: 

 

”ME: …der er da nogle, jeg er fuldstændig ligeglad med, men det er da interessant at 

vide, om en veninde nu har født eller om nogle andre... 

... 
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JJ: det er sådan nogle ting, som jeg ikke engang ved, om jeg ville skrive derude... Det er på 

en eller anden måde privat for mig, og dem der skal vide det, de ved det sku godt. Og så 

kan det være, det kommer med tiden, når de nærmeste har fået det at vide.”255 

  

Statuslinjen diskuteres ikke kun i forhold til detaljegrad og personlig information, men 

også i sammenhæng med sikkerhed, hvor fokusgruppedeltagerne diskuterer, blandt 

andet ud fra artikler skrevet om det, risikoen ved, at man f.eks. skriver, at man er på 

ferie, og indbrudstyve dermed får informationer om, hvornår ens hjem står tomt. 256 

Statuslinjen er især interessant set i forhold til FB’s udvikling, som jeg ville nærmere ind 

på i slutningen af dette kapitel. 

 

Profilsiden: Præsentation af datadouble 

For at ens FB-venner kan se billeder, video og information på et samlet sted, har 

man som bruger på FB en profilside.257 På profilsiden ses i øverste venstre hjørne 

profilbilledet og herunder oplysninger om en selv, billedalbum og andre applikationer, 

som man ønsker at dele med sine FB-venner. I midten af profilsiden, og som 

omdrejningspunkt for hele profilen er ‛væggen‛.258 Denne funktion viser i omvendt 

kronologisk rækkefølge alt, hvad der sker med en brugers profil. FB-venner kan også 

skrive på denne væg og dele billeder, videoer og links, ligesom brugeren af profilen 

selv kan gøre. Man kan bladre væk fra væggen, som er det første faneblad til 

information, billeder, bokse og andre faneblade, som profilens ejer selv bestemmer. Det 

er derfor muligt at tilpasse ens profil, selvom de fire overordnede faneblade og 

profilbilledet skal være en del af profilsiden og ikke kan slettes, men kun ændres.259 
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Netop denne mulighed for tilpasning gør, at man kan forme sin profil efter, hvad man 

mener er vigtigt for ens person, og man kan dermed skabe en datadouble, som 

udtrykker, hvordan man vil ses af andre FB-medlemmer.260 Igennem sine valg af 

funktioner, billeder og andre tilpasninger på ens profil kan man ifølge Hugo Lio vise 

den smag, man har inden for mange interesseområder.261 Disse smagserklæringer kan 

også være med til, at FB-brugere kigger på hinandens profiler, og smagserklæringerne 

er dermed interesseskabende. Fokusgrupperne har følgende at sige om profilsider og 

deres interesse ved andres profiler på FB: 

 

”MS:…man kan da hurtigt danne sig et indtryk af en person ved at se på hvad for nogle 

grupper vedkommende er tilmeldt.... 

... 

MT: der ligger jo også enormt meget voyeurisme i det, eller også ekshibitionisme i det. 

Fordi du går jo også ind og siger okay jeg vil gerne ha et godt billede. Og jeg vil gerne lige 

vise, at her har jeg gået i skole, og jeg har forresten været ansat her. Og har lige lavet det 

her, og nu sidder jeg og drikker kaffe og alt muligt bullshit.”262 

  

Det er dog ikke alene folks udtalelser, valg af funktioner og smagserklæringer på deres 

profilside, der medvirker til andre FB-brugeres meningsdannelse om ens datadouble. 

Der er også lavet undersøgelser, der påviser, at de FB-venner, man har i sit netværk, 

også reflekterer, hvordan folk ser på ens profil. Udtalelser skrevet på ens væg eller ens 

FB-venners politiske holdning, religion eller smag påvirker, hvordan ens egen profil 

bliver anset af andre FB-brugere.263 Man er derfor ikke 100% herre over, hvordan man 

fremstår på sin profil og på FB generelt, hvilket jeg vil uddybe senere i kapitlet. MS 

udtaler f.eks. følgende om sin mening ved venners tilmelding af visse grupper, som 

vises på deres profilside: 
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”MS:…jeg kan se, han er højst sandsynligt mega øko-flipper fordi han er medlem af det 

og det produkt, og årstiderne er helt super”264 

  

Man bliver altså også vurderet ud fra andre faktorer end ens egne input på profilsiden, 

hvilket man til en hvis grad kan kontrollere selv. Selvom profilen opfordrer til at dele 

information med alle, er det under ens profil muligt at redigere præcis, hvem der må se 

ens profil og, hvad de må se på ens profilside, herunder også godkendte FB-venner. 265 

FB er indenfor dette punkt førende blandt sociale netværk på Internettet, når det 

kommer til muligheden for at kontrollere ens privatliv og information over for andre 

brugere af FB.266 Disse muligheder for at kontrollere andre FB-brugeres tilgængelighed 

til ens information bliver også benyttet af flere af deltagerne i fokusgrupperne: 

 

”MA:.. men det er jo ulempen ved at have et så åbent privatliv på nettet. Man udstiller jo 

sig selv helt vildt, og hvis man ikke tænker over det, der er jo mange, der har en åben 

profil, nu har jeg så lukket min, så kun mine venner kan se den, men det er meget folk 

kan få at vide om en.”267 

 

”SI: hvor bevidste er I om at styre profilen og slå ting til og fra? 

MJ: det er jeg meget bevidst om, der kommer ikke noget ud, som jeg [foretager] mig. Og 

så er den ikke længere.”268 

  

  

Disse privatlivsindstillinger giver dermed en kontrol over ens profils tilgængelighed 

over for andre FB-brugere, men det gør ingen forskel for FB.coms mulighed for 

dataveillance, eller for de brugere, der ikke kender privatlivsfunktionerne på FB.  

 

                                                 
264 Bilag 6, s. 36 
265 Bilag 4, s.4 
266 Boyd 2007 
267 Bilag 6, s. 19 
268 Bilag 5, s. 27 



89 

 

Startsiden: Brugerens dataveillance funktion 

For at man kan følge med i sine FB-venners profiler og opdateringer, har FB lavet en 

startside, når man logger ind på sin brugerprofil. Denne startside er struktureret lige 

som brugerens profilside, men forskellen er, at al den information, der ses på ens 

startside, kommer fra brugerens netværk af FB-venner.269 Det er altså opdateringer fra 

ens venners profiler. Man abonnerer så at sige på sine venners profiler, ligesom et RSS-

feed, hvor man hele tiden får den nyeste information fra en webside. Set ud fra et 

overvågningsperspektiv, så er startsiden den pågældende brugers dataveillance-

funktion på det sociale netværk. Startsiden kan tilpasses efter ens behov, hvis man f.eks 

ikke ønsker opdateringer fra visse profiler, eller hvis man kun ønsker opdateringer fra 

statuslinjer eller billedalbum. Man kan tilpasse siden, så man næsten kun får den 

information, man vil have, men ligesom i den virkelige verden kan man også risikere at 

gå glip af opdateringer fra vennerne. Det er kun de nyeste opdateringer, der bliver vist, 

og informationsmængden, hvis man har det gennemsnitlige antal FB-venner på 120270 

eller derover, kommer i en strid strøm. Informationer kan hurtigt overses, hvis man 

ikke følger med flere gange dagligt. Der er flere fra fokusgrupperne, der elsker denne 

informationsstrøm; nogle, der ikke forstår trangen; og så dem, der føler sig lidt 

afhængige:  

 

”JJ:... det er jo ligeså meget sådan noget gossip bare med dem, du kender. 

ME: bare bedre ja, for det er jo nogen, man kender eller har kendt engang. Det er jo mere 

interessant end kongehuset... 

JJ: ... for meget nysgerrighed.”271 

  

”ME: jeg synes da det er fantastisk dejligt at se folks billedere fra bryllup eller barnedåb 

og ferier. Altså jeg lapper det i mig. Det er et skidegodt sladderblad”272 
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”KU: det er jo så stadig en del af at man føler sig tvunget til at ha den her profil for ellers 

er man udenfor den her del af et fællesskab, der så hedder sladder. Hvor langt ude det så 

er...”273 

 

”MA: …man ville nok lige skulle igennem sådan en kold tyrker, haha, man er jo dybt 

afhængig af det.”274 

   

Disse udtalelser giver et meget godt billede af flere FB-brugeres fascination af det 

sociale netværk, og hvad der giver det store medlemstal på over 200 millioner brugere. 

Startsiden giver også forslag til højdepunkter, som er samlet ud fra, hvem af sine FB-

venner man følger mest, eller hvilken information, som man undersøger mest. 

Endvidere viser den ens venners fødselsdage, hvis de har oplyst den på deres profil, og 

andre begivenheder, man kan have tilmeldt sig.275 Derudover forslår startsiden også 

andre FB-brugere som det sociale netværk antager, man kender og måske derfor har 

lyst til at tilføje som ven. Disse antagelser bliver formodentlig foretaget af FB med et 

form for netværksdiagram, der sammenligner netværk, grupper og fælles venner ud fra 

de oplysninger, man har på sin profil.276 Det kan ud fra denne funktionalitet ses, at FB 

ikke bare danner rammerne for at samle data, så andre kan tilgå den, men også har 

programmer, der laver analyser af data, hvilket i dette tilfælde bliver brugt til at hjælpe 

brugerne med at finde andre FB-brugere, de muligvis kender.   

Udover at man kan oploade billeder på sin profil, kan man også markere 

personer på alle billeder, man kan se på FB. Bliver man markeret af en anden på et 

billede, bliver dette billede straks synligt for personen, der er markeret og bliver slået 

op på deres væg. Hvis en bruger ikke har lyst til at være markeret i et billede, kan 
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vedkommende af-markere sig selv, og så kan brugeren ikke markeres i det billede 

igen.277 Der kan dog opstå nogle rettighedsmæssige problemer med denne form for 

billedmarkering, da man af gode grunde ikke kan fjerne markeringen af billederne, før 

man logger på FB. Derfor kan billederne ligge på ens væg og i ens profilmappe i en 

længere periode, uden at brugeren, der er markeret, ved besked om det. Hele brugerens 

netværk kan derfor have mulighed for at se billeder, brugeren ikke ønsker at være 

markeret i, indtil denne har logget på og fjernet markeringen. Hvilket kan ses ud fra 

MS’s oplevelse, med en video: 

 

”MS: jeg har prøvet at få en video ud på Facebook som blev lagt videre ud på Youtube, 

det synes jeg var ubehageligt. ….pludselig lå den på Youtube, hvor alle mine kammerater 

sagde, at det var da meget lystigt, det jeg havde lavet i weekenden. …Og det var en via 

Facebook, der også havde været med på den konference og den Facebook-gruppe, hvor jeg 

var med inde over, …den havde han lige fået administreret ud til hele netværket og 

markeret mig i. … der bad jeg ham også om han ikke lige gad fjerne det, for det synes jeg 

ikke var så super fedt.”278 

  

Endvidere bliver selve billedet ikke fjernet af, at markeringen fjernes, hvilket gør, at et 

uønsket billede sagtens kan ligge på FB, uden at personer på billedet kan se det eller 

fjerne det. FB får dog brugerne, der oploader billeder til at acceptere, at de mennesker, 

der er på billederne er indforståede med, at billederne bliver lagt ud på FB, og FB kan i 

sidste instans fjerne krænkende billeder, hvis den krænkede FB-bruger ønsker det.279 

Dette garanterer dog ikke, at et uønsket billede ikke allerede har gjort skade for den 

pågældende persons privatliv, og dermed også har krænket vedkommendes digitale 

rettigheder. Sådanne tilfælde sker, som man også kan høre ud fra 

fokusgruppeinterviewenes diskussioner og eksempler: 
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”CD: ja men der ligger efterhånden ting, som ens vennekreds kan se, som man ikke 

umiddelbart selv kan styre. Man får i hvert fald ikke sådan en: hey vil du gerne tagges? 

JJ: du kan jo altid remove det tag og fjerne det. 

CD: jaja så skal man jo ind og lave en demand på den og spørge om, hvis det er en anden, 

der har lagt billede op, så skal de godkende det, men du får i hvert fald ik den der 

mulighed for at... 

JJ: du har prøvet det, kan jeg høre :)  

CD: ja...”280 

 

”MS:..efter min vens kæreste er kommet på FB, så er det blevet en del nemmere for hende 

at holde styr på, hvad han foretager sig. Også fordi det ikke er alle, der tænker sig om, når 

de tagger et billede og laver en kommentar under det – ”hvad så det var en fed tur i byen, 

hende blondinen der, hun var da helt vild med dig.” Og han kom faktisk til at sove ude i 

stuen på sofaen to dage i streg p.g.a. det.”281 

  

I disse uheldige situationer kan man ud fra EDRi’s definition af digitale rettigheder se, 

at de krænkede FB-brugere, der bliver markeret på billeder, får brudt deres digitale 

rettigheder. I disse situationer er det FB-brugerne selv, der kan overskride andre 

brugeres digitale rettigheder, og det bliver dermed FB, der skal beskytte de krænkede 

brugeres rettigheder. Det er dog en smule ironisk, at det er FB, de krænkede brugere 

opsøger for at få fjernet billeder fra det sociale netværk, når FB’s anvendelsesvilkår 

giver organisationen fuld rettighed til at bevare en kopi af billedet, selvom det bliver 

fjernet fra netværket. Disse danske rettighedskrænkelser er også blevet opdaget af ME i 

fokusgruppeinterviewet: 

 

”ME: der var også nogle ting om noget foto-ophavsret, som også var en af grundene til, 

at jeg var inde og slette alle billederne, det synes jeg sku er langt ud,e at man ikke har 

rettigheder over sine billeder, hvis man lægger dem ud. Det forargede mig virkelig 

meget.”282 
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Hun har dog ikke opdaget, at FB stadigvæk har ret til at opbevare en kopi af hendes 

billeder, selvom de er slettet. 

Man kan konkludere, at brugernes datadouble er den digitale identitet, som der 

på FB kan laves dataveillance på, og at man altid vil have denne datadouble, hvis man 

opretter en brugerprofil på FB, da det sociale netværk har et minimum for, hvor lidt 

data man skal oplyse for at blive bruger på netværket.283 De netværk man kan tilmelde 

sig på det sociale netværk er med til at definere, hvor man befinder sig geografisk, hvad 

man laver og har af interesser. Disse oplysninger kan blandt andet bruges til profil-

rettede reklamer, som kan ses i siden af ens profilside.284 Endvidere vil de 

standardinformationer, FB opfordrer brugerne til at udfylde, kunne give en endnu mere 

specifik beskrivelse af ens datadouble, der kan blive brugt til kommercielle formål af 

FB. Opbevaring af denne data, efter at en bruger har opsagt sin profil, er imod den 

danske persondatalov, men ikke imod FB’s egne anvendelsesvilkår.  

 

Grupper: Facebooks oprørsbevægelser 

Udover de muligheder man får i det sociale netværk igennem sin profilside og med sin 

egen dataveillance-funktion; startsiden, så tilbyder FB også nogle ekstra funktioner, 

som udvider det sociale netværks funktionalitet med et utal af muligheder igennem 

grupper og begivenheder. Disse funktioner er former for alsidige fora, hvor ikke 

nødvendigvis kun ens FB-venner inkluderes, men som også kan benyttes som åbne 

fora, hvor holdninger, meninger og tilbud kan kommunikeres. Begivenheder285 kan 

være åbne, delvist åbne eller lukkede og kan blive oprettet af hvilken som helst bruger, 

hovedsageligt til begivenheder uden for det sociale netværk. 
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Ud over begivenheder på FB har brugerne også mulighed for at oprette 

grupper286. En gruppe kan som begivenhederne oprettes af en hvilken som helst bruger 

og kan enten gøres tilgængelige for hele FB eller en af brugerens tilmeldte netværk. 

Ydermere kan opretteren af gruppen vælge kun at medtage medlemmer per invitation, 

men hele det netværk, som gruppen er tilmeldt, vil stadigvæk kunne se den.287 En 

gruppe kan handle om alt lige fra støtte til et godtgørende formål til kritik af FB. Hvis 

man opretter eller tilmelder sig en gruppe, kan man efterfølgende invitere sine FB-

venner til også at blive medlem af denne gruppe. Sådanne invitationer og de 

meddelelser, der bliver sendt til ens FB-venners startside, er med til at definere ens 

datadoubles smag og popularitet,288 hvilket flere i fokusgrupperne taler om:  

 

”MS: ... man kan da hurtigt danne sig et indtryk af en person ved at se på hvad for nogle 

grupper, vedkommende er tilmeldt, så kan jeg hurtigt sige, at hun har gået i folkeskole 

der, hun er nok født og opvokset der, han har måske gået på gym der, og jeg kan se han er 

højst sandsynligt mega øko-flipper fordi han er medlem af det og det produkt, og 

årstiderne er helt super osv.”289 

  

Grupperne på FB er altså med til at vise ens venner, hvilke områder man støtter, og 

hvad man står inde for, også selvom flere af fokusgruppedeltagerne er enige om, at en 

FB-gruppe nok ikke gør den store forskel på en sag; at der skal handles i den virkelige 

verden, førend der sker noget progressivt. Det er ikke kun fokusgrupperne, der har 

denne holdning; også forskere med Professor Benjamin Falsum i spidsen har fra 

Københavns Universitet haft en tydelig forståelse af, at FB-gruppers eneste gøremål var 

at give dets medlemmer en form for uforpligtende og gratis følelse af, at de gør en 

forskel. Denne holdning har forskerne dog sat et spørgsmålstegn ved, og vil lave 
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yderligere undersøgelser..290 Det er flere gange set, at FB-grupper har gjort en forskel i 

den virkelige verden og ikke kun benyttes som ligegyldige erklæringer til gode formål, 

som fokusgrupperne og de københavnske forskere mener. I USA fik en gruppe 

studerende f.eks. den store bank HSBC til at stoppe planlagte ændringer i nogle af 

bankens studieorienterede kontoer.291 Nogle borgere i Danmark bruger også FB-

grupper til at skabe fælles modstand eller kritik over statslige gøremål i stedet for at 

bruge mange resurser på at lave underskriftindsamlinger.292 En af de større ændringer, 

set fra et dataveillance synspunkt, som grupper på FB har skabt, var inden for FB’s egne 

rammer, idet et stort antal utilfredse FB-brugere samledes og fik FB.com til at trække 

nogle ændringer i anvendelsesvilkårene tilbage, der formindskede brugernes digitale 

rettigheder.293 Disse grupper fik endvidere FB.com til at love, at brugerne blev 

involveret i alle fremtidige ændringer af anvendelsesvilkårene på det sociale netværk.  

Det er også set, at protestgrupper på FB er blevet så store, at de informationer og 

nyhedsopdateringer, der foregår på gruppens væg, er hurtigere fremme end mediernes 

nyhedsdækning, som det skete med ‛Support the Monks of Burma‛ gruppen, der i 

nogle tilfælde fik nyheder på gruppens væg 20 minutter før, de blev transmitteret i 

nyhedsmedierne.294 Nogle grupper på FB skaber derfor små ændringer i samfundet, og 

de er et ideelt værktøj til at samle store grupper af mennesker uden brug af økonomiske 

resurser. Ud fra fokusgruppernes mening kan grupperne på FB ikke gøre den store 

forskel i verden, men man kan i det mindste tilkendegive, at man gerne vil gøre en 

forskel. Derudover kan man sige, at lige meget om man tror på FB gruppernes 

mulighed for at ændre den virkelige verden, så kan man ikke komme uden om, at 

grupper på FB har skabt større ændringer i FB’s anvendelsesvilkår og holdning til 
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brugernes digitale rettigheder end medierne, forbrugerrådet og oppositionspolitikkerne 

i Danmark samlet.  

Samlet set kan man se, at grupper er med til at definere ens datadouble på det sociale 

netværk, og både grupper og begivenheder bruges til at samle store antal FB-brugere. 

Hvis man skal se på dataveillance i disse funktioner er der ikke nogen overtrædelser af 

brugernes digitale rettigheder eller nogle specifikke muligheder for dataveillance 

udover den generelle mulighed, som FB har, ud fra det sociale netværks 

anvendelsesbetingelserne. Disse funktioner benyttes snarere til at bekæmpe 

dataveillance og beskytte digitale rettigheder.  

 

Hvis Applikationer? 

Applikationer295 er en af de funktioner, der adskiller FB fra andre sociale netværk på 

Internettet. Det er muligt på FB at tilføje tredjeparts applikationer, som brugerne selv 

kan lave, hvilket også kan benyttes af virksomheder til at integrere deres software i FB-

universet. Man kan derfor både lave nye applikationer, som er programmeret til FB, 

men virksomheder kan også med mindre ændringer i eksisterende software 

implementere deres eksisterende applikationer i FB.com. Applikationer kan være alt fra 

personlighedstests og spil til dating og film-applikationer.296 Det er derfor også muligt 

at tilføje et andet socialt netværk inde i FB’s sociale netværk som f.eks applikationen 

Flixter, der er et mere specifikt interesseorienteret socialt netværk for alle FB’s brugere, 

der elsker film. På Flixter har brugeren den samme profil som på resten af FB’s realitet, 

men Flixter tilbyder en række specielle funktioner, som kun findes i dette tredjeparts 

sociale netværk. Man har derfor næsten uendeligt mange muligheder og ekstra 

funktioner i de pt. ca. 52.000 applikationer, man kan tilføje på FB, hvilket dermed 
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udvider FB’s sociale netværk på en måde, som ingen af de andre sociale netværks på 

Internettet gør.297  

For at finde og installere en applikation er der forskellige muligheder. Man kan finde 

dem på andre FB-brugeres profilsider, man kan søge efter dem i FB’s 

applikationsbibliotek, eller man kan få dem tilbudt af en af sine FB-kontakter enten 

gennem mail eller på ens væg.298 For at installere en applikation skal man trykke på 

applikationslinket, hvilket bringer en side frem, som FB har stillet til rådighed for 

applikationens ophavsholder. Her kan de beskrive deres applikation. Siden stiller 

desuden samme forumsfunktioner til rådighed, som man også har i 

gruppefunktionen.299 Endvidere giver FB.com på denne side en ansvarsfraskrivelse: 

 

”FB har links til disse applikationer som en ekstra service og frasiger sig ethvert ansvar 

med hensyn til applikationerne og alle oplysninger i forbindelse hermed. Spørgsmål til en 

applikation skal rettes til udvikleren.”300 

  

I denne udtalelse fralægger FB sig ethvert ansvar for, hvordan applikationen agerer 

overfor FB-brugerne. Hvis man ud fra denne sides beskrivelser vælger at installere 

tredjepartsapplikationen tages FB-brugeren videre til en webside med en lille boks, der 

kort opsumerer FB.coms applikation-anvendelsesvilkår for brugerne:  

                                                 
297 Boyd 2007 
298 FB,com 
299 FB.com 
300 Se Bilag 4, s.7 
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Kilde FB.com 

Man kan ud fra denne boks se, at man giver tredjepartsapplikationen rettigheder til at 

hente alle FB-brugerens tilgængelige informationer samt brugerens FB-venners 

oplysninger. Endvidere godkender brugeren samtidig tredjepartapplikationens 

anvendelsesvilkår, som FB.com ikke undersøger formuleringen af, selvom de stiller 

nogle krav til applikationens udvikler i deres egne anvendelsesbetingelser.301 Denne 

boks er kun den overordnede advarsel - selve anvendelsesvilkårene både for FB og for 

tredjepartsapplikationen er mulige at nærlæse ved at trykke på deres respektive links. 

Idet man trykker ‛Tillad‛, accepterer man alle vilkårene.302  

Efter at applikationen er blevet tilføjet, har FB-brugeren nogle overordnede 

valgmuligheder, som gælder for alle tredjepartsapplikationer på FB. Brugeren kan 

vælge, hvorvidt applikationen skal vises på deres profilside, hvilket i mange tilfælde er 

standard for applikationerne, eller om applikationen kun skal være tilgængelig for 

brugeren selv i deres applikationslinje.303 Endvidere kan brugeren vælge, om 

vedkommende vil modtage notifikationer fra tredjepartsapplikationen på ens 

profilsides væg, samt om man ønsker at få tilsendt mails vedrørende andre brugere, der 

                                                 
301 FB(1) 
302 FB.com 
303 Bilag 4, s.1 
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har applikationen. Som standard vil disse notifikationer være slået til, men man kan slå 

dem fra i ens applikationskontrolpanel.304 Mange tredjepartsapplikationer benytter sig 

af en aggressiv markedsføring i form af anbefalinger af applikationen til andre FB 

venner. I tidligere versioner af FB kunne applikationerne tvinge brugerne til at sende en 

anbefaling af applikationen til op til 20 af brugerens FB-kontakter, hvis brugeren 

ønskede sit resultat fra f.eks. en quiz. Denne mulighed er dog blevet fjernet i senere 

versioner af FB, hvor brugeren nu kun bliver tilrådet at sende en anbefaling til 20 

venner, men godt kan springe denne handling over.305 Da disse applikationer er 

tredjepartsprogrammer, kan alle personer i teorien implementere applikationer på FB. 

Dette gør, at der opstår sikkerhedsmæssige problemer, såsom applikationer, der på 

overfladen ser ‛venlige‛ ud, men som i virkeligheden udnytter og indsamler brugerens 

information. Sådanne applikationer kan også sende fejlagtige meddelelser til brugerens 

kontaktpersoner og dermed sprede sig over hele det sociale netværk.306 Det er 

endvidere set, at hackere bruger netop FB-applikationer til at få personlig data om 

brugerne, som de kan udnytte selv eller sende videre til andre interessenter. Da FB 

tillader, at brugerne bliver transporteret væk fra FB’s sociale netværk til en tredjeparts 

webside, kan brugerne ofte uvidende tro, at de stadigvæk befinder sig på det sociale 

netværk og dermed videregiver endnu flere oplysninger.307 Alle disse faktorer skaber en 

række sikkerhedsproblemer, som FB afskriver sig ansvaret for i deres 

applikationsanvendelsesvilkår, og de overlader dermed sikkerhedsvurderingen til FB-

brugerne selv, der så skal vurdere om den individuelle applikationsudgiver er 

troværdig ud fra de brugsvilkår, som udgiveren selv fremstiller.  

                                                 
304 FB.com 
305 FB.com 
306 Comon(1) 
307 The Subway Morning Herald 



100 

 

Fokusgrupperne havde flere diskussioner om applikationer på FB, og om hvorledes de 

brugte dem:  

 

”MS:…der er så mange muligheder med applikationer på FB. Men man begynder også 

lidt, som du siger, ”de der applikationer, de er også bare, det er roden til en masse 

spyware og spam på ens computer i sidste ende”” 

  

Alle fokusgruppedeltagerne var enige om, at det var en belastning, at 

applikationsnotifikationer blev mailet til dem fra venners konstante anbefalinger af 

applikationer.308 Endvidere mente flere af deltagerne, at det tit var de samme FB-venner, 

der ‛spammede‛ anbefalinger både på deres væg og med mail.309 Flere af deltagerne 

mente også, at anvendelsesvilkårene til applikationerne var for dårlige, og de derfor 

aldrig installerede applikationer, der spammede deres FB-kontakter.310 Nogle 

fokusgruppedeltagere var også betænkelige over, hvorledes tredjepartsapplikationer 

brugte deres personlige data.311  

Konkluderende giver applikationer FB en ekstra dimension i forhold til mange andre 

sociale netværk, men dette giver samtidig mulighed for uønsket dataveillance og 

krænkelse af digitale rettigheder. Dette skyldes flere faktorer i det sociale netværks 

håndtering af tredjepartsapplikationer. For det første laver FB en ansvarsfraskrivelse 

overfor brugerne, hvis de vælger at benytte applikationerne. For det andet skal 

brugerne give applikationerne og deres udgivere fuld rettighed til deres 

profiloplysninger, billeder, venners oplysninger og andet indhold, som applikationen 

finder nødvendig for at fungere. For det tredje har tredjepartsapplikationerne deres 

egne brugsvilkår, og det er derfor op til brugerne selv at vurdere hvilke holdninger 

applikationsudviklerne har til brugernes digitale rettigheder. FB’s ansvarsfrigivelse og 

                                                 
308 Bilag 5 & 6 
309 Bilag 5, s.6 
310 Bilag 5, s.18 
311 Bilag 6, s.20 
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videregivelse af brugernes og deres venners data giver applikationsudgiverne mange 

forskellige muligheder for at udøve dataveillance og misbruge FB-brugernes digitale 

rettigheder. FB-brugere, som flere af fokusgruppedeltagerne, der installerer en 

applikation i den tro, at den er underlagt FB’s sociale netværk, har dermed endnu større 

chance for at videregive personlig data, som brugeren muligvis aldrig ville have givet 

uden for FB’s sociale netværk. Man kan derfor antage, at FB-brugerne kan blive stillet 

dårligere over for mulig dataveillance og misbrug af deres digitale rettigheder, end de 

er indenfor FB.coms sociale netværk. Disse faktorer gør applikationsfunktionen til en af 

de mest usikre funktioner på FB, når man skal vurdere mulighed for dataveillance og 

misbrug af brugernes digitale rettigheder.  

 

Facebooks udvikling 

FB har igennem sin forholdsvis korte historie fra organisationens globale åbning af sin 

sociale netværksside i september 2006 ændret sit overordnede layout to gange. Det 

originale var fuld af valgmuligheder, der gav brugerne mulighed for at bestemme, 

hvilke funktioner, der skulle være på profilsiden. I juni måned 2008 blev FB-brugere 

verden over introduceret for det næste layout af FB, der forsøgte at simplificere og gøre 

det sociale netværk mindre rodet og uoverskueligt.312 Dette layout fik med det samme 

en masse kritik, og grupper med flere millioner medlemmer blev dannet for at 

protestere mod ændringen af FB’s layout, som flere mente fjernede brugernes kontrol 

over, hvordan deres profil skulle se ud.313 Det nye layout var efter FB’s mening gjort 

mere simpelt og overskueligt og havde væggen som centrum for brugerens profilside. 

Samtidig var væggen blevet udvidet, så der kun var en bjælke med reklamer ude i højre 

side af profilsiden. Endvidere havde FB fjernet de eksterne funktioners 
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placeringsmuligheder, så de ikke kunne integreres overalt på profilsiden, da 

hovedfunktioner var blevet fastlåst i toppen314. FB forsøgte dermed med det nye layout 

at gøre det sociale netværk mere brugervenligt, da den store brugerkontrol over 

profilsiderne samtidig gjorde det sociale netværk uoverskueligt og komplekst.315 Denne 

uoverskuelighed havde deltagere fra fokusgrupperne også lagt mærke til:  

 

”MS: man er blevet mere selektiv. Jeg synes i starten var det meget med, at jeg skal ha det 

hele, uden at vide hvorfor, det der klik, klik,det blev hurtig meget rodet.”316 

  

Dog var der også deltagere i fokusgrupperne, der mente, at der var for lidt mulighed 

for kreativitet og personliggørelse selv på den originale brugerflade: 

 

”MT: til gengæld synes jeg FB, det jeg godt kunne li ved myspace var, at man kunne 

personalisere det meget. Du kunne skifte farver, gøre alle mulige ting… Du kunne smide 

videoer, billeder og gøre en helt masse ting, glitter, og jeg skal gi dig. Det synes jeg 

egentlig var ret fedt. Og lægge musik op og sådan. Altså nogle af tingene kan du også 

gøre på FB, men det er meget mere standardiseret.”317 

  

Disse citater giver en indikation af de forskellige meninger brugerne har om, hvordan et 

socialt netværk skal være. Der er dog også FB-brugere, der kan se det gode i, at FB 

vælger at fokusere i en specifik retning:  

 

”JJ: jeg synes også noget der er både en af de gode og dårlige ting, det er deres interface, 

for det bliver jo noget stereotypt, det er jo det samme hele vejen over. På den anden side 

på myspace, hvor man kan ændre alt, det bliver bare en stor forvirring, og det har ik den 

der lethed over sig længere. Der er det meget rart, det er noget andet, det er netværket, 

det handler om her.”318 
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Umiddelbart kan det se ud som om, FB havde denne netværkstankegang for øje, da de 

lavede deres opdatering. Efter at den nye version af FB var blevet indført, trods store 

protester fra brugerne, fortsatte FB den minimalistiske og brugervenlige tankegang med 

endnu en opdatering af brugerfladen i marts 2009.319 Denne opdatering fokuserede især 

på statuslinjen, som blev sat i centrum både på profilsiden og startsiden, samt samlede 

de eksterne applikationer i en applikationslinje, som beskrevet i forrige afsnit. Dog blev 

der indført et slags sorteringspanel på brugernes startside, som gjorde det mulig at 

sortere i den opdateringsinformation, man fik fra sine FB-kontakter. Mange bloggere og 

medier udtalte, at dette var svar på konkurrencemæssige trusler fra det sociale netværk 

‛Twitter‛, der netop kun fokuserer på en statuslinje som eneste opdateringskilde, og 

som er blevet en stor konkurrent til FB’s sociale netværk.320 Denne ændring af 

brugerflade mod et mere ‛Twitter‛-orienteret socialt netværk er en lidt ironisk ændring, 

da ‛Twitter‛ allerede var integreret som en af FB’s applikationer, og derfor allerede var 

inde i FB’s sociale netværk. En af fokusgruppedeltagerne forudså faktisk denne 

udvikling, som man kan se ud fra MS’s udtalelse godt 10 måneder før den sidste 

opdatering:  

 

”MS: jeg kunne godt forestille mig at FB bliver komprimeret, alle de applikationer 

forsvinder fra profilsiden, og man arbejder frem til, lisom med igoogle, at du faktisk når 

du åbner din computer, så har du en lille toolbar eller lignende 

…Altså en simpel lille toolbar med bare 10 tilføjelser fra FB, så man hele tiden kan holde 

styr og overvåge andre, hele tiden, så sker det.... så det bliver nu her, tidsmæssigt i tid og 

rum...”321 

  

Denne udvikling er interessant set ud fra et dataveillance-synspunkt. Som beskrevet 

tidligere i afhandlingen, så er web 2.0’s eksistensgrundlag, at brugerne af Internettet 

kreerer eller er med til at kreere indholdet på websider eller i dette tilfælde FB’s sociale 
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netværk. Derfor kan det antages, at det indhold, som brugerne giver FB, er det, som gør 

FB interessant, og som får brugerne til at blive. FB giver rammerne, værktøjerne og 

funktionerne, som så skal benyttes af brugerne til at skabe indholdet. Vi har også 

konstateret, at dataveillance ifølge Roger Clarke er traditionel overvågning overlegen, 

både grundet økonomiske fordele og computerens evne til at indsamle data og 

skematisere dette efter en upersonlig, mekanisk og standardiseret tilgang. Endvidere 

har kritikere af Foucaults tanker om den panoptiske overvågning kritiseret netop, at 

overvågningen var for upersonlig og standardiseret, og at den mekaniserede 

mennesker. Men David Lyon har senere udtalt, at den nye elektroniske overvågning 

kunne karakteriseres under de selvsamme begreber og dermed var meget 

standardiseret, hvilket også passer til en computers måde at fungere på.322 Det er derfor 

interessant at se, hvordan FB på den ene side har skullet give sine brugere rammerne til 

at overvåge hinanden med dataveillance, og på den anden side har skullet skabe 

funktioner, redskaber og rammer, der kunne opfylde web 2.0’s innovative, personlige 

og kreative natur og derigennem skabe interessant indhold. Man kan ud fra 

fokusgruppedeltagernes forskellige udtalelser se, at nogle af deltagerne føler, at 

overvågningsfunktionen er den vigtigste, og denne funktion besværliggøres med et 

rodet stærkt modificerbart socialt netværk. Hvor andre brugere mener, det kreative og 

personlige præg er det vigtigste, hvilket overvågningens standardiserede rammer 

sætter en stopper for. FB’s applikationsfunktion er dog en mulighed for at give 

brugerne frihed til individualisering, selvom det ikke er FB’s centrale fokus. Man kan 

derfor ud fra FB’s brugerflades udvikling mod et mere brugervenligt og minimalistisk 

design udlede, at FB har bevæget sig væk fra den personlige kreative profilside og gjort 

dataveillance, FB-brugerne imellem, til deres kernekompetence - muligvis den 

kernekompetence, de vil forsøge at optimere på det sociale netværk fremover.  

                                                 
322 Lyon 1994 
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Konklusion 

Jeg vil i konklusionen besvare, hvordan dataveillance og digitale rettigheder defineres 

og bruges ud fra det sociale netværk Facebook.com. Endvidere vil jeg konkludere på, 

hvordan FB.com og dets brugere forholder sig til digitale rettigheder og dataveillance 

på det sociale netværk. Tilslut vil jeg forsøge at besvare de to overordnede spørgsmål; 

hvorvidt bliver der foretaget dataveillance på FB, og bliver FB-brugernes digitale 

rettigheder overtrådt?  

 

Definitionen af dataveillance er blevet sammensat ud fra en række faktorer som er 

gennemgået i afhandlingen. Store overvågningsteorier som Panoptikon og Big Brother-

symbolet har haft en stor indflydelse på, at flere danske FB-brugere betragter begrebet 

overvågning og dermed også dataveillance på det sociale netværk negativt. Disse 

teorier har dog også givet en grundlæggende teoribase til overvågningskoncepter, som 

dataveillance har bygget videre på. Endvidere har historiske begivenheder som den 

kolde krig og ‛war on terror‛ efter  9/11 udviklet betydningen af overvågning både 

igennem nyhedsmedier og også fra fiktive mediers fortolkninger af disse begivenheder. 

Begivenheder som 9/11 har også øget fokussen på overvågning samt gjort denne mere 

synlig. Dette gælder dog hovedsageligt visuel overvågning mere end dataveillance. 

Denne udvikling har fået begrebets opfinder Roger Clarke til at bekymre sig om 

verdenssamfundets håndtering af den hastigt stigende dataveillance, der efter hans 

mening allerede har formet et overvågningssamfund bare uden telescreenerne fra 1984. 

Ud fra disse faktorer samt fokusgruppeinterviewene og FB-observationerne har jeg 

defineret forståelsen af dataveillance inden for FB’s realitet til at være al information, 

der indsamles og lagres med mulighed for videre benyttelse, som ikke kan slettes af 

udgiveren. Til gengæld har jeg vurderet, at information som udgiveren selv fremviser 
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eller videresender bevidst, ikke kan betragtes som dataveillance på FB, men snarere 

som en form for informationsdeling eller sousveillance.  

 

Også definitionen og forståelsen af digitale rettigheder har jeg sammensat igennem 

analyse af en række faktorer. Jeg har konkluderet, at der kan være en hvis forvirring 

omkring forståelsen af digitale rettigheder, da der er en dobbeltbetydning af begrebet 

som er anvendt under henholdsvis DRM og menneskerettighederne. Endvidere tyder 

det på, at faktorer til opstart af offentlige debatter om digitale rettigheder ikke alle er 

upartiske og kan have en påvirkende effekt på nogle FB-brugeres forståelse og 

fortolkning af digitale rettigheder. Den offentlige debat er ikke traditionelt bipolariseret, 

idet ingen aktører er imod digitale rettigheder, og parterne defineres nærmere af 

forskellige fortolkninger af disse rettigheder eller holdning til og accept af dataveillance. 

Man kan også konkludere ud fra denne analyse, at der er dele af nyhedsmedierne, 

regeringen, oppositionen, FB-brugerne og EU-kommissionen, der mener, at der er 

problemer i den måde, Facebook.com håndterer deres brugeres digitale rettigheder på, 

hvilket også debatteres og undersøges af flere af de involverede parter. Jeg definerer 

endvidere ud fra EDRi’s opstilling af problematiske fokusområder indenfor digitale 

rettigheder, hvilke digitale rettigheder FB-brugerne har på det sociale netværk. Disse 

rettigheder indeholder brugernes ret til at have samme menneskerettigheder, som de 

har i den virkelige verden med fokus på ytringsfrihed og privatlivets fred, der skal sikre 

brugerne mod tilfældig dataveillance samt sikre deres mulighed for at søge og modtage 

information. 

 

FB.com er et socialt netværk, der involverer aspekter fra den virkelige verden såsom 

politik, organisationer og alle tænkelige applikationer og funktioner. Da al denne data 

og kommunikation foregår inden for rammerne af det digitale sociale netværk, er der 
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mange muligheder for dataveillance og brud på brugernes digitale rettigheder. FB giver 

sig selv gode muligheder for at foretage denne dataveillance igennem det sociale 

netværks anvendelsesvilkår og ud fra de funktioner som disse anvendelsesvilkår 

dækker over, og dermed øges også risikoen for at overtræde dets brugeres digitale 

rettigheder. Brugerne har på det sociale netværk mulighed for at benytte sig af 

funktioner som informationsrige profilsider, oprettelse af begivenheder og grupper, 

statuslinjer, e-mail og IM, hvor al data oploadet kan blive lagret og brugt af FB.com til 

markedsføring eller kommercielle formål inklusiv videregivelse af dataet til en 

tredjepart. Denne tredjepart kan være applikationer, der bliver integreret i det sociale 

netværk, men som har sine egne anvendelsesvilkår, som FB fraskriver sig ethvert 

ansvar overfor. Disse applikationer kan derfor stille brugerne overfor værre 

dataveillance-situationer end den dataveillance, FB muliggør igennem egne 

anvendelsesvilkår. Brugerne udstiller deres datadoubler på deres profilsider, som de 

selv bestemmer, hvordan skal fremstå, men de har dog ikke fuldstændig kontrol over 

sidens opdateringer med f.eks. billedmarkeringer og vægbeskeder, hvilket også kan 

være med til at bestemme, hvordan en brugers datadouble bliver præsenteret på en 

anden brugers startside. Startsidefunktionen på FB er brugernes egen 

dataveillancefunktion, der indsamler data fra netop de Facebook-kontakter, som 

brugeren ønsker. Dette kalder flere fokusgruppedeltagere dog for informationsdeling 

og nysgerrighed, og de betragter ikke denne funktion som overvågning, da de ser det 

som et negativt ladet begreb som er taget fra romanen 1984.  Al denne 

informationsdeling kan dog tilgængelighedskontrolleres af alle brugerne med nogle 

meget uddybende privatlivsindstillinger, hvilket flere fokusgruppedeltagere også 

benytter sig af dog uden at diskutere, at disse indstillinger ikke blokerer for Facebooks 

og dets applikationers tilgængelighed og ret til at bruge alle deres data. Hvor 

fokusgruppedeltagerne alle er enige om, at den indbyrdes ‛overvågning‛ ikke kan 

kaldes dataveillance, og at Facebook har mulighed for at foretage dataveillance på det 
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sociale netværk, så er de mere uenige om, hvorvidt denne mulighed for dataveillance 

krænker deres digitale rettigheder. Flere af deltagerne føler sig krænkede af Facebooks 

anvendelsesvilkår og har i tilfælde været inde og fjerne data fra deres profil uden dog at 

vide, at Facebook har rettighed til at opbevare en kopi af slettet data med samme 

brugsvilkår. Andre deltagere accepterer derimod denne mulige dataveillance og 

argumenterer med, at intet i denne verden er gratis, hvilket stemmer overens med EU-

forbrugerkommisærens udtalelse om, at den nye globale valuta er personlig data. Med 

baggrund i fokusgruppeinterviewene tænker brugerne generelt ikke meget over, om de 

bliver overvåget: De ændrer nærmere på deres bruger profiler og den data, de lægger 

ud, ud fra irritationsmomenter i deres brug af det sociale netværk.  

  

Bliver der så fortaget dataveillance på Facebook?  

Ud fra min egen definition af begrebet inden for Facebooks realitet har både Facebook 

og de tredjepartsapplikationer, der findes på det sociale netværk, mange muligheder for 

at foretage dataveillance. Man kan endvidere se, at Facebook ikke bare lagrer brugernes 

data, men rent faktisk bruger den til blandt andet at lave netværksdiagrammer, som 

forslår andre brugere, man eventuelt kender. Den eneste dataveillance, man dog kan 

være fuldstændig sikker på, bliver fortaget, er brugernes startsider, der indsamler data 

fra venne-netværket. Lige meget hvad fokusgrupperne kalder denne dataveillance, så 

bliver data indsamlet og kan gemmes på ens egen computer og videregives, hvis det er 

det, brugeren ønsker, som eksemplificeret i MS’s oplevelse med udlægning og 

videregivelse af materiale, han medvirkede i, uden hans samtykke. 

 

Bliver Facebook-brugernes digitale rettigheder så brudt? 

Man kan ud fra EDRi’s opstilling af udsatte digitale rettigheder se, at Facebook har 

mulighed for at bryde de danske brugeres digitale rettigheder. Organisationen 
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overtræder endvidere direkte den danske persondatalov, men bliver dog ikke betragtet 

som en dansk websideudbyder og handler derfor under californisk lov, der ikke 

betragter Facebooks anvendelsesvilkår som et brud på brugernes digitale rettigheder. 

Det er som set ud fra fokusgruppedeltagernes diskussion også et holdningsspørgsmål 

fra brugernes side, om de føler, at Facebook overtræder deres digitale rettigheder. Det 

er dog igen brugernes overtrædelse af hinandens digitale rettigheder, der fremstår som 

det bedste bevis på overtrædelser af digitale rettigheder på FB, hvilket igen 

eksemplificeres i MS’s oplevelse. 

 

Hvis man frygter muligheden for at blive udsat for dataveillance eller få brudt sine 

digitale rettigheder, bør man nok holde sig væk fra det sociale netværk Facebook.com 
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Overview 

Each year since 1997, the US-based Electronic Privacy Information Center and the UK-

based Privacy International have undertaken what has now become the most 

comprehensive survey of global privacy ever published. The Privacy & Human Rights 

Report surveys developments in 70 countries, assessing the state of surveillance and 

privacy protection.  
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The most recent report published in 2007, available at 

http://www.privacyinternational.org/phr and may be purchased in book form through 

EPIC's website, is probably the most comprehensive single volume report published in 

the human rights field. The report runs over 1,100 pages and includes 6,000 footnotes. 

More than 200 experts from around the world have provided materials and 

commentary. The participants range from eminent privacy scholars to high-level 

officials charged with safeguarding constitutional freedoms in their countries. 

Academics, human rights advocates, journalists and researchers provided reports, 

insight, documents and advice. In 2006 Privacy International took the decision to use 

this annual report as the basis for a ranking assessment of the state of privacy in all EU 

countries together with eleven non-EU benchmark countries. Funding for the project 

was provided by the Open Society Institute (OSI) and the Joseph Rowntree Reform 

Trust. The new 2007 global rankings extend the survey to 47 countries (from the original 

37) and, for the first time, provide an opportunity to assess trends.  

The intention behind this project is two-fold. First, we hope to recognize countries in 

which privacy protection and respect for privacy is nurtured. This is done in the hope 

that others can learn from their example. Second we intend to identify countries in 

which governments and privacy regulators have failed to create a healthy privacy 

environment. The aim is not to humiliate the worst ranking nations, but to demonstrate 

that it is possible to maintain a healthy respect for privacy within a secure and fully 

functional democracy.  

Important note  

This study and the accompanying ranking chart measure the extent of surveillance and 

privacy. They do not intend to comprehensively reflect the state of democracy or the 

full extent of legal or parliamentary health or dysfunction in these countries (though the 

two conditions are frequently linked). The aim of this study is to present an assessment 
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of the extent of information disclosure, surveillance, data exploitation and the general 

state of information privacy.  

Summary of key findings 

(Please note that "worst ranking" and "lowest ranking" denotes countries that exhibit 

poor privacy performance and high levels of surveillance.  

The 2007 rankings indicate an overall worsening of privacy protection across the world, 

reflecting an increase in surveillance and a declining performance o privacy safeguards. 

Concern over immigration and border control dominated the world agenda in 2007. 

Countries have moved swiftly to implement database, identity and fingerprinting 

systems, often without regard to the privacy implications for their own citizens 

The 2007 rankings show an increasing trend amongst governments to archive data on 

the geographic, communications and financial records of all their citizens and residents. 

This trend leads to the conclusion that all citizens, regardless of legal status, are under 

suspicion. 

The privacy trends have been fueled by the emergence of a profitable surveillance 

industry dominated by global IT companies and the creation of numerous international 

treaties that frequently operate outside judicial or democratic processes. 

Despite political shifts in the US Congress, surveillance initiatives in the US continue to 

expand, affecting visitors and citizens alike. 

Surveillance initiatives initiated by Brussels have caused a substantial decline in privacy 

across Europe, eroding protections even in those countries that have shown a 

traditionally high regard for privacy. 

The privacy performance of older democracies in Europe is generally failing, while the 

performance of newer democracies is becoming generally stronger. 
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The lowest ranking countries in the survey continue to be Malaysia, Russia and China. 

The highest-ranking countries in 2007 are Greece, Romania and Canada.  

The 2006 leader, Germany, slipped significantly in the 2007 rankings, dropping from 1st 

to 7th place behind Portugal and Slovenia. 

In terms of statutory protections and privacy enforcement, the US is the worst ranking 

country in the democratic world. In terms of overall privacy protection the United 

States has performed very poorly, being out-ranked by both India and the Philippines 

and falling into the "black" category, denoting endemic surveillance. 

The worst ranking EU country is the United Kingdom, which again fell into the "black" 

category along with Russia and Singapore. However for the first time Scotland has been 

given its own ranking score and performed significantly better than England & Wales. 

Argentina scored higher than 18 of the 27 EU countries. 

Australia ranks higher than Slovakia but lower than South Africa and New Zealand. 

Background 

In recent years, Parliaments throughout the world have enacted legislation intended to 

comprehensively increase government's reach into the private life of nearly all citizens 

and residents. Competing "public interest" claims on the grounds of security, law 

enforcement, the fight against terrorism and illegal immigration, administrative 

efficiency and welfare fraud have rendered the fundamental right of privacy fragile and 

exposed. The extent of surveillance over the lives of many people has ow reached an 

unprecedented level. Conversely, laws that ostensibly protect privacy and freedoms are 

frequently flawed – riddled with exceptions and exceptions that can allow government 

a free hand to intrude on private life.  

At the same time, technological advances, technology standards, interoperability 

between information systems and the globalisation of information have placed 
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extraordinary pressure on the few remaining privacy safeguards. The effect of these 

developments has been to create surveillance societies that nurture hostile 

environments for privacy.  

Governments have created hundreds of key policy initiatives that, combined, may 

fundamentally destabilize core elements of personal privacy. Among these are 

proposals for the creation across society of "perfect" identity using fingerprint and iris 

scanning biometrics the linkage of public sector computer systems, the development of 

real-time tracking and monitoring throughout the communications spectrum, the 

development of real-time geographic vehicle and mobile phone tracing, national DNA 

databases, the creation of global information sharing agreements and the elimination of 

anonymity in cyberspace.  

The potential for engagement of these developments is currently limited to a marginal 

response. The problem for civil society – or indeed anyone wishing to challenge 

surveillance - is not simply the sheer magnitude of the threat, but also its complexity 

and diversity.  

It is important for each country to decide rationally and openly which element of 

personal privacy should be lost, but it is also important for each country to understand 

how far down the path of mass surveillance it has travelled. It is for this reason that we 

have undertaken the rankings project.  

The ranking assess the key areas of surveillance and control, and will identify 

mechanisms of protection that have failed to operate according to the letter and spirit of 

the national and international privacy protections. It will concentrate on policy 

development issues, inadequacies in the consultation process, legal protections (or lack 

of them), the impact of surveillance on democratic institutions, changes to the nature of 

society and the implications for individual freedoms and autonomy.  

Methodology 
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Changes from 2006 

The EU has been included, along with a further ten non-EU countries 

England and Wales have been separated from Scotland 

A new category "Border and trans-border issues" has been added to the criteria 

Weightings 

Constitutional protections, statutory protections, and privacy enforcement reflected real 

and actual protections. Together with democratic safeguards they have he capacity to 

create a weighting that could easily counter-balance any surveillance intransigences 

Direct comparisons in the scores from 2006 to this year are less relevant than the 

rankings and categorisation. 

Methodology 

Based on Privacy & Human Rights 2006 research, a 1100+ pages report compiled with 

the assistance of researchers around the world 

Over the past six months we have conducted further research, preparing for the 2007 

report 

Consulted broadly with experts, regulators, and policy-makers around the world 

Based on substantive national changes and trends over the past twelve to eighteen 

months 

The survey requires substantive information on national developments resulting in the 

exclusion of numerous countries from this year's survey. 

Grading 

Countries have been graded according to a mean score across fourteen criteria. These 

are divided into  
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Score range Description 

4.1-5.0 Consistently upholds human right standards 

3.6-4.0 Significant protections and safeguards 

3.1-3.5 Adequate safeguards against abuse 

2.6-3.0 Some safeguards but weakened protections 

2.1-2.5 Systemic failure to uphold safeguards 

1.6-2.0 Extensive surveillance societies 

1.1-1.5 Endemic surveillance societies 

Criteria 

Constitutional protection 

Does a constitution exist and does it, even within the shadows of other rights, protect 

privacy? 

Does the constitutional court have jurisprudence on privacy protection, and if so, is it a 

strong history of protection? 

If a country is part of the council of Europe, the European convention on human rights 

plays an essential role. 

Statutory protection 

Are there laws protecting the right to privacy against governments and companies? 

Are there sectoral laws, e.g. medical privacy, workplace privacy, financial privacy? 

Are these laws useful in pursuing action? 

Privacy enforcement 
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Is there a regulatory body with sufficient powers to investigate privacy infractions? Can 

this regulator act proactively? 

Does this regulatory act in an effective way? Have cases been taken through the 

administrative and legal systems? 

Identity cards and biometrics 

Is there a national identity card, and does it involve biometrics? 

Is biometrics widespread? Are they implemented in privacy protecting ways or in 

surveillance-enhancing ways, e.g. Central databases? 

Is there adequate debate about the nature of biometrics or is there a blind faith in the 

technology and an imperative based on international obligations? 

Data-sharing 

Are there laws protecting against use of information for secondary purposes?  

Has the government initiated plans for sharing personal information between 

government agencies? 

Are companies required to hand information over to government? 

Visual surveillance 

To what extent are there CCTV installations in the public and private sectors? 

Are these regulated? 

What is the nature of the policy debate, if any? 

Communication interception 

Are there adequate laws protecting against abuse? 

When can police intercept? E.g. 'Reasonable cause', 'probable cause', etc. 

What type of investigations can involve interception? e.g. cases where there the crime is 

punishable by 4 years in prison, 2 years in prison, all crimes, proscribed crimes, 



10 

 

Do security services have oversight? 

Who authorises? A judge? A minister? ['judicial warrants' does not mean the same in all 

countries, where sometimes judges have investigatory powers, though the survey does 

attempt to note this] 

Are telecommunications service providers required to create 'intercept capability'? 

Workplace monitoring 

Are there laws protecting against abuse? 

Are there legal cases and legal avenues? 

Are there guidelines? 

Government access to data 

Warrant regimes, e.g. Governments entering homes without warrants  

How do law enforcement agencies gain access to data on databases in the private 

sector? 

What powers do various agencies have to gain access to files, e.g. Tax inspectors 

Communications data retention 

Is there a law requiring retention of telecommunications traffic data? If so, for how 

long? 

Has there been any consideration of the different types of information and how 

retention periods may have to differ? 

Surveillance of medical, financial and movement 

This type of data is usually considered sensitive but not always adequately protected 

This is a broad issue but we are receiving increasing amounts of information about 

medical privacy issues (e.g. Databases of medical records), location tracking with RFID 
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(e.g. road user charging), and financial monitoring (e.g. Anti-money laundering laws 

requiring reporting to the police of suspicious transactions) 

Border and trans-border issues 

Border surveillance developments have resulted in some countries reaching for 

measures that are ill-considered and disproportionate 

Is a country implementing unnecessary biometrics at borders, e.g. fingerprints in 

passports? 

International co-operation in law enforcement and surveillance and sharing of data 

with other governments 

Leadership 

Has government signed on to bad international treaties? E.g. Council of Europe 

Cybercrime convention, treaty of Prum, etc. (in particular, the leaders of the Prum 

initiative were Germany, Austria, Belgium, Spain, France, Luxembourg and the 

Netherlands) 

Some countries because of their privacy commissioners are actually ambassadors of 

privacy but unfortunately this is rarely sufficient to counter-act bad government 

policies at the international level 

Democratic safeguards 

Have parliaments and courts taken measures to counteract over-reaching by the 

executive? 

Are there free expression, open government laws, protections for journalists, lawyers, 

etc. 
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Bilag 2: Fokusgruppe Interview kodning 

  

 

Fokusgruppe 1 gennemført mandag d. 28 april 2008 kl. 17.00 – 19.00 

 

Menings kondensering 

 

Punkt 1.  Hvad handler det konkrete Tidsstykke om. Starter med en overskrift. 

Punkt 2.  Observation og Refleksion. Hvem taler mest, hvem er for og hvem er 

imod, hvem kom ind på emnet, hvorfor kom de ind på emnet, hvem har 

de mest dominerende argumenter.  

 

Deltagere: 

 Mette, 25 år, læser Medievidenskab, bruger Facebook flere gange dagligt 

 Katarina, 23 år, læser til Sygeplejerske, bruger Facebook dagligt 

 Janus, 33 år, pressechef på Train, bruger Facebook næsten hver dag 

 Christian, 27 år, læser litteraturhistorie, bruger Facebook flere gange dagligt 

 Mads J, 33, har eget vinfirma, bruger Facebook flere gange dagligt 

 

 

05:15 – 13:00 Hvad fik deltagerne til at tilmelde sig Facebook? 

Opsummering: 

Mads havde fået flere invitationer og tilmeldte sig Facebook i februar 2008. Han har 

ikke noget behov for mange venner på Facebook og gør ikke noget for at invitere andre. 
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Christian kom på Facebook sommeren 2007 bl.a. på grund af invitationer, men også 

fordi han skrev bachelor om Myspace og derfor lærte Facebook at kende. 

Janus fik også invitationer til Facebook og oprettede en profil omkring november 2007. 

Havde egentlig ikke lyst til at tilmelde sig Facebook, men da det band han spiller i 

skulle have en side på Facebook måtte han tilmelde sig. Fik efterfølgende bl.a. kontakt 

med gamle skolekammerater hvilket han synes er superfedt. 

Katarina kom på Facebook i efteråret, også på grund af invitationer fra venner. Specifikt 

da nogle venner rejste til Canada og derfor brugte Facebook til at lægge billeder på og 

kommunikere med. 

Mette kom på Facebook på baggrund af bl.a. en tidligere rejsekammerat fra Norge, som 

inviterede hende til at oprette en profil. Mette er glad for Facebook da hun synes at man 

kan kommunikere uformelt/uforpligtende. Hun kan ikke huske hvornår hun tilmeldte 

sig Facebook, men siger på et tidspunkt at det nok egentlig er længe siden. 

 

Observation og reflektion: 

Alle deltagerne er altså relativt nye på Facebook, og alle har tilmeldt sig på baggrund af 

invitationer fra venner. Indgangsvinklen for deltagernes tilmelding er altså primært at 

pleje sit sociale netværk. Man får indtryk af at flere var lidt skeptiske over for Facebook 

til at starte med. Særligt Janus havde egentlig ikke noget ønske om at tilmelde sig. 

Allerede på dette tidspunkt i diskussionen viser der sig forskelle i deres anvendelse af 

Facebook. 

 

13:30 – 25:30 Hvordan bruger deltagerne Facebook? 

Opsummering: 
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Janus bruger Facebook som vennekontakt, og fortæller at han er træt af at få spam fra 

sit netværk. Christian bruger Facebook til at tilmelde sig forskellige arrangementer, 

events eller ting han interesserer sig for, eksempelvis ferniseringer. 

Flere taler om spam som et stort irritationsmoment. Christian mener at det er ret nemt 

at kontrollere ‛spam-helvedet‛. Mads nævner at man dummer sig de første par gange 

med at tilmelde sig applikationer og videresende ting. Senere slår man flere af tingene 

fra. De taler om det at have ‛venner‛ på Facebook ikke kan sammenlignes med 

netværket offline. Flere af vennerne på Facebook ønsker man egentlig ikke at have tæt 

kontakt til. Mads begrænser meget hvilke venner han har på Facebook. 

Mads siger at han egentlig ikke ønsker at blive en voyeurist og kigge på alle mulige 

profiler. Flere nævner at Myspace er for åbent, da man kan se alle profiler og alle 

mulige ville være venner med en. 

Senere diskuterer de i hvor høj grad man skal være offentlig på Facebook. Christian 

forstår ikke helt hvorfor at feriebilleder skal på Facebook, han forstår ikke helt formålet. 

Mette elsker at ‛snage‛ og kigge på billeder fra sit Facebook netværk. Janus ønsker ikke 

at dele alle billeder på Facebook. Janus betragter det som en slags ‛gossip‛ omkring 

sine venner. Mette er enig, og er vild med det. 

Katarina beskriver en oplevelse hvor en veninde pludselig listede sig som single på 

Facebook, hvilket betød at flere veninder troede hun havde haft en kæreste. Dette 

startede en masse sladder, selv om intet var hændt. 

 

Observation og reflektion: 

Der er en vis uenighed mellem nogle af deltagerne. Mette interesserer sig helt klart mest 

for at kunne følge med i sine venners liv, mens de tre drenge mere betragter Facebook 

som en funktionel og praktisk måde at holde styr på sit netværk. I modsætning til Janus 
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bruger Christian Facebook rigtig meget til at tilmelde sig forskellige arrangmenter og 

holde øje med events.  Diskussionen drejer hen i mod en snak omkring at lægge billeder 

på Facebook og hvor åben ens profil er, altså hvor offentlig man ønsker at være. Janus, 

Christian og Mads er generelt mere private i deres tilgang til hvor åben deres Facebook 

profil skal være. På dette tidspunkt i fokusgruppeinterviewet viser der sig måske 

allerede en ulempe ved at pigerne er placeret på den ene side af bordet, mens de tre 

drenge sidder på den anden side. Pigerne føler måske at de skal ‛kæmpe‛ lidt.  

 

25:22 – 30:10 Diskussion om applikationer og funktioner på Facebook 

Opsummering: 

Katarina nævner en specifik applikation der kaldes ‛Bookshelf‛, som hun har brugt i 

forbindelse med at hun blev grebet af at læse bøger. Janus synes generelt 

applikationerne er uinteressante og kædebrevsagtige. Mads har hurtigt fået en træthed 

overfor mange applikationer. Han synes til gengæld at et bestemt fodboldspil er sjovt. 

Mads nævner også ‛map‛ applikationen som ret sjov. Mette synes at den er lidt 

blæreøvsagtig. Mette synes at humor applikationerne er sjove, også Funwall og 

SuperWall. Katarina synes at den traditionelle wall er god nok. Hun fortæller at hun 

havde Funwall tidligere, men blev træt af den og fjernede den. Christian spiller skak på 

Facebook mod sine venner. 

 

Observation og reflektion: 

Deltagerne har generelt forskellige synspunkter omkring hvilke applikationer, der er 

gode og relevante. Der er dog enighed om at der er rigtig mange ligegyldige 

applikationer, som man bliver trætte af i længden. Diskussionen bærer præg af at det er 

meget individuelt om man synes den ene eller den anden applikation er relevant. De 
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bruger forskellige typer af applikationer og nogle deltagere bruger applikationer mere 

end andre. I denne diskussion viser deltagerne igen hvor forskelligt de anvender og 

forstår Facebook. 

 

30:10 – 33:38 Hvordan troede deltagerne at de skulle bruge Facebook 

Janus var ikke indstillet på at skulle bruge Facebook så meget, men nu har han fået sig 

et nyt netværk på Facebook, hvilket han ikke havde forventet. Først skulle han egentlig 

have brugt Facebook til at lave noget omkring sit band, men det har udviklet sig til 

mere end det.  

Mette blev overrasket over hvor ‛tøset‛ det blev da hun begyndte at bruge Facebook, 

eksempelvis hele tiden med ‛små søde‛ hilsner. Hun havde heller ikke regnet med at 

der skulle være så mange ‛venner‛ i hendes netværk. 

 

Observation og reflektion: 

I denne diskussion er det primært Janus’ erfaringer der kommer på banen samt Mettes 

erfaringer. De øvrige har ikke rigtig nogle kommentarer til spørgsmålet. Generelt kan 

man fornemme at deltagerne nok har brugt mere tid på Facebook end de havde regnet 

med.   

 

35:20 Hvilke muligheder har Facebook givet? 

Mads synes at Facebook har givet nogle kontakter, som man ikke havde forventet at 

finde eller kontakte på andre måder. På Facebook er det ifølge Mads mere legalt at have 

perifære kontakter, som man ikke nødvendigvis skriver med eller ringer sammen med. 

Janus sammenligner Facebook kommunikation med mail kommunikation. Det er lettere 

at opretholde kontakten på Facebook. Janus nævner at man på Facebook er tæt på 
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hinanden selv om man ikke skriver sammen. Mette kan godt lide at man kan se et 

billede af personen på Facebook. Christian nævner at brugerfladen indbyder til korte 

beskeder, hvilket de øvrige er enige i.  

  

Observation og reflektion: 

I denne diskussion er de enige om at Facebook har gjort det muligt at have et større 

netværk uden at det kræver mere. Det er åbenlyst mere uforpligtende for deltagerne at 

have et netværk på Facebook. Katarina er passiv i denne diskussion. 

 

38:22 Negative ting ved Facebook 

Opsummering: 

Christian har det svært med de velgørenhedsgrupper, der laves på Facebook. Han 

mener ikke at det rykker noget. Flere af deltagerne synes det er lidt for let af tilmelde sig 

mange velgørenhedsgrupper. Mads mener det er let og populistisk, men har derud over 

ikke noget mod at folk tilmelder sig bestemte grupper. Det er en måde at vise sin 

personlige profil. Janus synes det kan virke hult, at være tilmeldt mange 

velgørenhedsgrupper. Mette synes at det kan være et skridt på vejen til at støtte 

velgørenhed, dvs at man bliver mere bevidst omkring forskellige ting. Mads mener at 

det største problem ved Facebook er alt det spam.  

Mette påpeger at hun blev forarget over nyheden om, at man ikke selv har rettigheder 

over billederne. Katarina nævner gruppen omkring ‛Denim-manden‛, som flere af 

deltagerne synes er ondskabsfuld.  

Mette synes at det er negativt at nogle arbejdsgivere måske bruger Facebook i forhold 

til jobsamtaler. Hun synes at det ville være mærkeligt. For Mette er Facebook et socialt 

netværk, og ikke noget man skal blande med sit arbejde.  
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Mediernens dækning af Facebook diskuteres også. Mette mener at der er mange 

ligegyldige nyheder i medierne om Facebook. Det at politikerne er begyndt at bruge 

Facebook synes Mette er lidt useriøst.  

 

Observation og reflektion: 

De fleste er enige om at overfloden af velgørenhedsgrupper man kan tilmelde sig gør 

det lidt ligegyldigt. Flere er enige om at politikernes brug af Facebook virker lidt 

latterlig. Samtidig er alle deltagerne dog godt klar over at det har været en effektiv 

eksponering og PR for politikerne. 

 

48:56 Positive ting ved Facebook 

Christian nævner endnu engang funktionaliteten og det praktiske ved Facebook. 

Mette synes det er fuldstændig uinteressant hvis folk bruger det til at søge efter 

lejligheder. 

Mette synes det er fedt at man kan skrive en lille statement og læse det samme ved sine 

venner. Hun synes at disse statements åbner for kommunikationen. Mette interesserer 

sig meget for hvad vennerne laver. Janus synes også statements er en lille sjov ting. Han 

synes at disse statements gør Facebook til mere end en profil, det virker mere 

dynamisk. Mads og Christian synes grundlæggende der er for mange ligegyldige 

statements og gider det ikke rigtigt. Christian kan se brugbarheden i disse statements 

hvis man eksempelvis søger en lejlighed eller er syg.  

Christian nævner at nogle af hans venner bruger disse statements som en slags 

branding, men han kan ikke svare på om han synes det er godt elle skidt. 

 

Observation og reflektion: 
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Deltagerne er meget uenige omkring hvor relevante de forskellige typer af statements 

er. For Mette og Janus er de hyggelige, for Mads og Christian er de temmelig 

irrelevante. Til sidst nærmere de sig hinanden, men Mads mener stadig at der er gået 

inflation i de små beskeder. Katarina er meget anonym. 

 

1:00:20 Styring af sin profil – offentlig/ikke offentlig 

I forhold til diskussionen omkring disse statements bevæger deltagerne sig over i en 

snak omkring hvor privat man skal være i sin profil statement. Janus ville ikke 

nødvendigvis skrive at han skal være far. Han taler om et skel mellem sine venner og 

sine bekendte på Facebook. Christian kan ikke se noget noget problem i at skrive seriøse 

og private ting på Facebook. Christian påpeger at man hele tiden selv kan styre hvad 

der skal være synligt på Facebook. Mads synes i at det er lidt dårlig stil at 

kommunikationen generelt er blevet lidt for SMS agtigt og ikke face-to-face. 

De diskuterer igen billeder på Facebook og det at de tagges. Janus problematiserer at 

man ikke kan styre at andre lægger billeder ud som man er med på. 

 

Observation og reflektion: 

De fleste deltagere tilkendegiver at de enten er eller blevet opmærksomme på at styre 

sin profil og i hvor grad man skal sende og modtage informationer. 

 

1:03:05 - 1:11:50 Nye aktører på Facebook – politikere og virksomheder 

Mads mener at kommunikationen bevæger sig fra valgplakater til Facebook og 

interaktion. Han mener i det hele taget at Facebooj bliver meget mere integreret med 

virksomheder og det politiske. Katarina nævner at Disney har lavet en applikation, som 

fungerer som en slags markedsføring af Disney. 
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Mette synes ikke hun kommunikerer politik på Facebook. Hun betragter det stadig som 

useriøst. Der er ingen diskussion med vælgerne, ingen interaktion. Hun synes man 

shopper lidt holdninger. Mads synes at det er ok at tilkendegive holdninger ved at 

tilmelde sig grupper. De fleste er dog enige om at man kun kommer til at se mere af den 

slags på Facebook. Alle er bevidste om hvilke grupper man tilmelder. 

Christian mener at der er stor forskel på om en privat på Facebook opretter en 

velgørenhedsgruppe eller om det eksempelvis er Røde Kors, som organisation der laver 

en gruppe. Han synes bedst om det sidste. 

 

Observation og reflektion: 

I denne diskussion er der en tydelig forskel i forståelsen af hvad hvilke ting, der hører 

hjemme i Facebook miljøet. Mette fokuserer meget på at Facebook er et socialt netværk 

for sine venner. Janus og Mads kan i højere grad acceptere at flere aktører, som 

virksomheder og politikere kan blive en del af Facebook. Katarina giver  

 

 

1:13:05 - Overvågning i sammenhæng med Facebook 

De starter med at tale om det at man som bruger give Facebook en række informationer, 

når man tilmelder sig. Christian og Janus bekymrer sig ikke om det, da de ikke mærker 

noget til det til daglig. Mads er mere eller mindre fløjtende ligeglad med at give sine 

oplysninger, da man selv bestemmer hvilke personlige oplysninger man giver. 

Diskussionen kommer hurtigt til at handle om Facebooks ‛Terms and conditions‛. De 

fleste deltagere læser dem aldrig. Mette nævner at det er bekymrende at hun ikke helt 

ved hvad de bruger informationerne til. Hun synes at betingelserne skulle gøres mere 

letlæselig. Mads, Christian og Janus argumenterer for at Facebook har sit på det tørre, 
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selv om betingelserne er en lang uoverskuelig tekst, som ingen læser. Janus mener det 

er ens eget ansvar. Det med at hun ikke har rettighederne til billederne er hun ikke 

tilfreds med. Hun kan godt føle sig lidt paranoid. Hun ved dog ikke om hun vil fjerne 

sin profil selv om der stod nogle ting i betingelserne som hun ikke bryder sig om. Mads 

orker simpelthen ikke at læse betingelserne, ikke kun ved Facebook. Han siger at så 

længe han ikke har hørt fra andre at de har haft problemer med at trykke ok til 

betingelserne, så er han ligeglad. Mads mener at det største problem er man ikke har 

rettighederne til billederne. 

 

Observation og reflektion: 

I denne diskussion er det tydeligt at de fleste ved at der foregår overvågning, men 

samtidig bekymrer de sig ikke om det. Mette er den af deltagerne der mest klart giver 

udtryk for at hun er opmærksom på det at hun kan ‛overvåges‛. Diskussionen kommer 

hurtigt til at handle om det at læse betingelserne når man tilmelder sig Facebook. I 

denne sammenhæng er Mette uenig med Janus, Christian og Mads. De  forstår godt 

Mettes følelse, men de bekymrer sig ikke så meget om det. I denne diskussion 

‛kæmper‛ Mette lidt alene med sin holdning. De tre drenge er meget enige i denne 

sammenhæng. Katarina er passiv i dette tidsrum. 

 

 

1:19:15 ‛Overvåge‛ andres profiler 

Mads tænker over hvilke oplysninger han giver omkring hvor han er fysisk, bl.a. på 

baggrund af et indbrud. Dette tænker Mette slet ikke på når hun bruger Facebook. 

Katarina tænkte i starten meget over at det var dumt at oplyse hvor man bor og sit 

telefonnummer, da det kan give anledning til at alle mulige kan finde frem til en. 



11 

 

Christian mener kun det er et problem hvis man er venner med enormt mange på 

Facebook. Han har både telefonnummer og mailadresse på profilen, da det er formålet 

med at være på Facebook. Folk skal kunne finde hans kontaktoplysninger. Han kan 

ikke se at ens telefonnummer eller adresse kan udnyttes. 

Janus  mener at man selv er herre over de ting man lægger ud. Han undrer sig dog 

nogle gange over hvad andre lægger på deres profiler af billeder.  

 

Christian nævner en oplevelse han havde med en applikation (‛Anti stalker‛) på 

Facebook, som tilsyneladende holdt øje med at han læste en andens profil. Der følte han 

sig nærmest brændemærket, selv om det viste sig at den kun virker for ens selv. De 

øvrige kender den også. Katarina nævner også applikationen Profile watcher, som gør 

at man kan se hvem der kigger på ens profil. Hun har dog aldrig aktiveret 

applikationen. Mads siger at det betyder noget for os at folk ikke kan se at vi kigger på 

deres profiler. Janus synes at det er fedt at gå ind på profiler og se billeder fra folks 

ferie, men han kunne ikke selv finde på at lægge billeder ud. 

 

Observation, fortolkning og reflektion: 

I denne snak kommer det frem at deltagerne har forskellige holdninger om hvilke  

oplysninger man synes er problematiske at lægge på Facebook. Christian er uenig med 

Katarina omkring det at oplyse telefonnummer. Christians oplevelse med Anti stalker 

gjorde at han følte sig skyldig, selv om han godt er klar over at alle andre gør det  

samme. Under deres snak kommer Mads med en interessant pointe om at vi ikke 

ønsker at give indtryk af at vi ‛overvåger‛ andre profiler.  

Diskussionen viser altså grundlæggende at de alle synes det er sjovt at kigge på andres 

profiler, men man vil gerne være anonym i den forbindelse. 
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1:24:45 – Forståelsen af ordet overvågning 

Christian nævner begrebet ‛big brother‛ og bogen ‛1984‛ da han skal forklare sin 

forståelse af overvågning. At der sidder nogen et eller andet sted og kan følge med i alt. 

For Janus har ordet en negativ klang. Janus nævner at der på hans arbejdsplads er 

kameraovervågning på hans kontor, hvilket han er lidt utilpas ved. Han bryder sig 

egentlig ikke om overvågning på offentlige steder. Mads er ret ligeglad med 

kameraovervågning på offentlige steder og arbejdspladser. Mette har det ambivalent i 

forhold til overvågning. Hun bryder sig egentlig ikke om det, men accepterer alligevel 

at hun bliver ‛overvåget‛. Mette mener ikke at argumentet om, at hvis man ikke har 

noget skjule, så er man ligeglad med at blive overvåget holder. 

Janus har ikke noget problem med registrering/overvågning på internettet, da disse 

informationer bruges til kommercielle formål. Den type overvågning bekymrer ham 

ikke. Janus siger at bare det at gå på nettet er overvågning. 

Mads taler om overvågning på to forskellige måder, den ene handler om forbrugsvaner, 

den anden om overvågning af alt, d.v.s. private informationer. 

Mette problematiserer også det at arbejdsgiverne holder øje med medarbejdernes brug 

af internettet. 

 

 

Observation og reflektion: 

Alle er generelt enige om at ordet har en negativ klang. Mette og Janus er begge lidt 

betænksomme ved omfanget af offentlig kameraovervågning. Mads temmelig 

ubekymret i forhold til såvel kameraovervågning og internetovervågning. 

Katarina er passiv i denne diskussion. 
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1:36:00 Krænkede rettigheder – vil deltagerne gøre noget? 

Mette ville måske gøre noget hvis det handlede om billeder. Det gør ikke noget hvis de 

kan ses, men hun vil have rettighederne over dem, så de ikke bruges i andre 

sammenhænge. De øvrige giver ikke deres mening til kende omkring krænkede 

rettigheder.  

 

I forlængelse af diskussionen spørger Ole om ikke Facebook konceptet i bund og grund 

handler om overvågning. De nævner samstemmende at problemet i dette spørgsmål er 

ordet overvågning. For alle deltagere er ordet meget negativt ladet. For Janus føler han 

sig ikke overvåget af sit eget netværk, men af de andre ude fra. Eksempelvis hvis han 

kunne ses på Google. Overvågning foretages ifølge Janus af nogen uden for ens private 

sfære. Christian mener der er forskel på at lade sig overvåge og være ubevidst om 

overvågning. 

Mette betegner Facebook og netværk som mere horisontalt og selviscenesættende. Man 

giver og tager. Der sidder ikke en person og overvåger alt og alle. 

Mads nævner at man fuldstændig selv styrer hvor meget man fylder på sin profil. 

 

Observation og reflektion: 

I denne diskussion får man ikke noget klart indtryk af hvad deltagerne ville gøre hvis 

deres rettigheder blev krænket. Det er kun Mette som giver udtryk for at hun ville 

handle hvis hun ikke havde rettigheder over sine billeder på Facebook. Det virker som 

om at deltagerne egentlig er lidt ligeglade. Katarina er også passiv i denne diskussion. 
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1:43:20 Perspektivering - Facebook i fremtiden 

Mette tvivler på at det overhovdet eksisterer. Hun tror der er noget andet. Janus tror at 

det udvikler sig til at mange flere ting integreres i et Facebook lignende miljø. Mette kan 

også se dette perspektiv, men vil stadig have de forskellige ting adskilt, eksempelvis 

sociale netværk fra faglige netværk. Janus mener at de sjove applikationer vil udvikle 

sig til noget mere seriøst. Mette og Janus taler meget om at samle en masse ting og 

kunne customize det hele. 

For Christian synes han ikke det ville være specielt fedt med denne integration, da han 

ikke har brug for mere. Han tror at Facebook er slidstærkt, hvis de fortsætter med at 

tæmme alt det spam og gøre brugerne i stand til at styre sine applikationer 

Janus mener at brugervenligheden er meget vigtig. Det skal være simpelt og 

overskueligt. Katarina mener at netværks funktionen gør at man bliver bidt af det. 

Mette kan godt lide at man slukke for nogle ting og være offline. Hun mener at der altid 

vil være behov for at gå offline. 

 

Observation og reflektion: 

Grundlæggende mener deltagerne at Facebook løbende skal udvikle sig. Janus er meget 

aktiv og tror på at Facebook har en mulighed for at integrere mange flere ting i 

brugerfladen, som brugeren så selv kan tilpasse og styre. Loyaliteten er lav hos 

deltagerne. Hvis Facebook ikke er relevant for dem længere, så smutter de. 

 

 

Fokusgruppe 2 tirsdag d. 29.04.08 
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Menings kondensering 

Punkt 1.  Hvad handler det konkrete Tidsstykke om. Starter med en overskrift. 

Punkt 2.  Observation og Refleksion. Hvem taler mest, hvem er for og hvem er 

imod, hvem kom ind på emnet, hvorfor kom de ind på emnet, hvem har 

de mest dominerende argumenter.  

Primær Interviewer:   Ole 

Sekundær Interviewer: Niels 

Deltagerne:    Martin, Maria, Mads T og Anne-Christine 

  

Tid: (Min:Sek) Forklaring: 

 

1.(00:00-02:55) Introduktion 

1. Forklaring om hvem vi er, hvad vi laver og hvordan forløbet skal 

foregå. Hvad vi gerne vil have de skal fokusere på. Praktisk 

information. 

2. Ole taler om praktisk information, ingen kommentarer fra 

deltagerne 

 

2.(02:55-06:22) Præsentation af deltagerne 

1. Forklaring hvem de er, hvad de laver, hvor gamle de er og hvor 

meget de bruger Facebook. Hurtig gennemgang af forløbet, 

hvordan skal deltagerne forholde sig til diskussionen  
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2. Martin, Maria, Mads og Ac forklare om dem selv. Alle kort og 

præcist. Der er 2 fra Informationsvidenskab, en arkitekt og Hum. 

Dansk/film & TV 

 

3.(06:22-09:34) Hvorfor tilmeldte deltagerne sig Facebook 

   1. Alle deltagerne forklare hvorfor de tilmeldte sig og hvornår. 

   2. De har alle tilmeldt sig grundet venner og tre af dem brugte 

Myspace 

først. De har alle tilmeldt sig for mindre end et år siden og grundet 

venner der anbefalte det. 

 

Første emne 

4.(09:34-14:22)  Hvordan bruger i Facebook 

1. Deltagerne diskuterer hvad de bruger Facebook til, hvad der er 

nyttigt og hvad der er knapt så nyttigt.  

2. De bruger det til at holde styr/øje med deres venner, 

overspringshandlinger til at bruge tid væk fra hvad de nu laver. 

Ligegyldige applikationer, sjove i starten men ikke efter noget tid. 

Skrive mails og finde kontakt oplysninger. Holde kontakt med 

venner man ikke har andre steder, gamle venner er lettere at holde 

kontakt med og genskabe kendskab til. Wall bruges til folk man 

ikke kender så godt.  

    

5.(14.22-17.42) Hvilken indflydelse har Facebook på ens liv 
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1. Diskuterer hvor meget tid de bruger på Facebook og hvordan 

den tid bliver brugt. 

2. Den kræver meget tid. Vil gerne bruge mindre tid, de kan godt 

føle sig lidt taber agtigt, hvis man bruger for meget tid på 

Facebook. Det skal holdes ved lige, ellers bliver det ligegyldigt. 

 

6.(17.42-21.34) Diskuterer grupper 

1. Deltagerne diskuterer hvad grupper betyder for dem, og 

hvordan de bruger dem 

2. Kan bruges til at finde flere venner. Tilkendegiver ens interesser. 

Kan bruges til at sætte ting i gang. Det er for nemt at tage stilling, 

ved bare at tilmelde sig en gruppe eller oprette en gruppe. Grupper 

kan dog gøre at man bliver mere aktiv eller tager stilling til ting. 

Ingen opfindsomhed i mange af grupperne.  

 

7.(21.34-26.50) Facebook og andre sociale netværk 

1.Taler om Facebook og Myspace og hvad forskellene er, kommer 

meget lidt ind på andre netværk. 

2. Facebook er for sjov. Mange af de andre netværk kræver at man 

er selv yder en masse. Facebook er nemt. Man kan ikke 

personificere Facebook så meget i forhold til f.eks. Myspace. 

Standart Layout på Facebook. Myspace er meget til musik.   

 

8.(26.50-31.23) Dating og applikationer 
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1. Facebook som menneskelig database til at sammenligne folk og 

finde folk man kan date. Applikationers krav 

2. Facebook er god som menneske database (martins ven som søger 

efter smukke piger at adde) applikationer har meget en tendens for 

tiden til at være noget med dating/sammensætning. De 

applikationer giver mange mails. Kræver at man sender dem til 

venner for at bruge dem. Maria har lavet en gruppe mod at man 

skal invitere folk i applikationer.  

 

9.(31.23-36.18) Forventninger og brug af Facebook 

1.Hvilke forventninger deltagerne havde til Facebook og hvordan 

de så bruger det. 

2. To deltagere havde ingen forventninger. 2 havde forventninger 

og bruger det til hvad de forventede. Til kontakt med vennerne. 

Kommer dog også mange gange til at bruge det til mere end 

forventet. Adder færre applikationer end i starten. Sletter flere igen.    

 

Andet emne 

10.(36.18-44.23) Negative erfaringer om Facebook 

1. Ulemper ved brug af Facebook, egne og venners 

tanker/erfaringer.  

2. Ulempe ved at have en meget åben profil. Folk tænker ikke på at 

alle ens kontakter kan se hvad man laver. Man skal passe på med 

oplysninger, Computer hackere. Facebook ejer ens billeder. Ting 

kan blive videregive til flere sider (youtube). Tænker på hvilke 
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billeder/information de ligger ud. Spam på ens mail fra Facebook 

(applikationer) Folk der prøver at adde en selv om man ikke 

kender dem.  

 

11.(44.23-48.19) Positive ting ved Facebook 

1.Taler meget om hvilke funktioner der er gode ved Facebook og 

ens netværk. 

2. Større netværk med folk man ikke ville have talt med uden 

Facebook. Nemmere at kontakte folk, mindre end at give en ens 

telefon nummer. Folk svare hurtigere på Facebook end mail. 

Invitationer til ting man ikke havde fået uden Facebook. Man kan 

skrive fælles beskeder nemmere. 

 

12.(48.19-51.25) Causes på Facebook 

1. Deltagerne diskuterer causes på Facebook, hvilke indflydelse de 

har, hvad de gør godt for. Hvordan det foregår på Facebook. 

2. Det er fint at man kan tilmelde sig, men det gør ikke nogen gavn 

for sagen. Meget irriterende med alle de causes man får på 

‛superwall‛. Man bliver ligeglad, der kommer for meget. Man 

bliver kynisk grundet mængden. Facebook er for sjovt. Wall er ikke 

seriøst, det er ikke troværdigt med causes der. 

 

13.(51.25-54.27) Virksomheders indtog på Facebook 

1. Deltagerne taler om virksomheders forsøg på at bruge Facebook.  
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2.Underligt at man kan blive fan af firmaer. Vil prøve at gå uden 

om det, Facebook er for sjov. Virksomheder bruger Facebook til 

deres medarbejdere, det gør kommunikation sjovere. 

 

Tredje emne 

12.(1.00.05-1.09.31) Overvågning og Facebook 

1. Deltagerne diskutere hvad deres holdninger er til overvågning, 

hvad de tænker på, hvad det muligvis kan bruges til og historier og 

erfaringer med overvågning.  

2. Bevidst om at ligge informationer ud. Tænker mere på at man 

har anonymitet på nettet. Tænker ikke så meget over det i 

hverdagen. Folk skal nok finde ud af det alligevel.  Kan ikke rigtig 

se hvilke informationer de giver på Facebook der kunne være 

interessant. Facebook laver netværksdiagrammer af ens netværk, 

for at finde nye venner til en. Hvad gør de med alt den information 

samler? Efterretningstjenester. Arbejdsgivere kan overvåge ens 

profil, ligesom Google. Op til en selv at sørge for der ikke ligger 

information man ikke vil have ud. Man skal også holde styr på 

hvad andre ligger ud om en. Det bliver Facebooks død hvis de 

udnytter den information de har.  

 

13.(1.09.31-1.10.36) Hvordan undgår Facebook at dø 

1. Hvad Facebook kunne gøre bedre og netværkssiders levetid. 

2.  Bedre brugerflade grafik og mulighed for at individualiserer. 

Facebook peeker lige nu. 
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14.(1.10.36-1.16.14) Deltagerne som overvåger 

1. Deltagerne diskutere om de syntes de overvåger, eller hvordan 

de vil definere det og hvad de mener om det information man 

ligger ud om sig selv. 

2. Tænker sig selv som nysgerrig. Gossip. Så længe det er positiv 

overvågning. Definitions sag. Ingen er klar over når man kigger. 

Man vælger selv hvad man ligger ud, så det er ens egen skyld. Man 

kan få mange informationer. Meget livsstils informationer. Man 

brander sig selv, man vil vise sig selv fra den bedste side. Man 

ligger ikke information ud på Facebook, der ikke viser en fra den 

side man gerne vil have. Personlig reklamesøjle. Lige som man gør 

i byen.    

 

15.(1.17.55-1.22.23)  Digitale rettigheder 

1. Deltagerne taler om hvor meget ens information bliver brugt og 

om oplysninger man får om ens rettigheder.  

2.  Mangler gennemskuelighed med hvad der sker med ens 

informationer på Facebook. Tænk sig om på nettet generelt. 

Rettigheder angående svineri og mobning på Web 2.0. Det at man 

ikke får noget af vide, tyde på der er noget at skjule. Mere 

information om hvad der sker med data. Der er nok statistikker 

over alt hvad vi laver. Applikation der viser ens billede nå man 

kigger på en profil, for at skræmme.  
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16.(1.22.23-1.26.12) Virksomheders brug af Facebook 

1. Diskutere om selvopfordrende reklamer og virksomheder på 

Facebook. Hvordan man selv kan bruges til at reklamere.  

2. Jobtilbud er der måske mulighed for. Bands gør det på myspace. 

Tilbuddet om at reklamere for et produkt er fint nok, så længe man 

ikke er tvunget til noget. Der er jo reklamer alle vegne. 

Informationer om f.eks. lagersalg er nyttig reklame. Folk må gerne 

reklamere på deres profil, så længe deltagerne ikke behøver.    

 

Fjerde emne 

17.(1.26.12-1.32.12) Facebooks fremtid 

1. Diskutere hvordan Facebooks fremtid ser ud, hvad der skal ske 

for at de overlever eller dør.  

2. Om 5 år eksistere det ikke længere. Kunne integreres i andre 

software løsninger. For at overleve skal Facebook nok have et 

samarbejde med nogle andre, eller de næste der bliver IN. Det er 

den yngre generation der bestemmer dens fremtid. Der kommer 

nok en ny smart software, som enten gør Facebook overflødig, eller 

videreudvikler Facebook. Google earth f,eks. Virtuel verden. Måske 

mere komprimeret, mere overskueligt. Kræver samarbejde.  

 

18.(1.32.12-1.33.33) Digitalt andet jeg 

1. Taler om hvordan man helst vil fremstå i den digitale verden 

2.Man prøver altid at vise sig fra sin bedste side. Vi gør det 

allerede. Anonymitet gør også en forskel. Hvis man ikke har et 
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billede på Facebook, så er man ikke seriøs nok. Det siger også noget 

om personen. 

 

19.(1.34.20-1.37.32) Hvad gør at Facebook vil blive brugt 

1.Taler om hvad Facebook bruges og vil blive brugt til.  

2. Det vil altid være et socialt netværk. Gamle venner som er 

genfundet ville nok forsvinde igen. Det har toppet, nu har man 

mødt alle sine gamle venner igen. Dog er det det eneste sted man 

har disse venner. Facebook er godt til bekendtskaber. Man kan 

holde dem ved lige selv om det kun er hvert 2 år. Chat funktionen 

der er blevet tilføjet er også en videreudvikling. De prøver at få en 

til at springe fra messenger.  

 

20.(1.37.32-1.41.20) Hvis Facebook lukker i morgen 

1. Taler om afhængighed af Facebook. Hvordan man følger venner. 

Hvordan de ser på det som et middel.  

2. Mere tid til meget andet. Det ville nok gå. Man ville nok hurtig 

finde en anden mulighed. Måske en kold turker. Man vil altid følge 

flokken ikke, hvis vennerne var et andet sted, så ville det være lige 

så godt. Det har ikke noget unikt præg. Det er bare det der er flest 

tilmeldt. Loyaliteten er ikke stor. Det er et middel, lige som så 

meget andet. Loyaliteten ville komme hvis man havde noget at 

miste. Ting man gemte derinde, noget meget vigtigt. Billeder 

måske.   
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Bilag 3: Google søgeresultater 

Google  

Søgeresultater 

[PDF]  

Digitale rettigheder i informationssamfundet 

 - 27. mar 

Filtype: PDF/Adobe Acrobat - Vis som HTML 

Digitale rettigheder i informationssamfundet. - muligheder og udfordringer for borgernes 

adgang til information. Rapport fra en arbejdsgruppe under ... 

www.tekno.dk/pdf/projekter/p05_digitale_rettigheder_rapport.pdf - Lignende sider 

Teknologirådet 

Projektbeskrivelsen - Digitale rettigheder i informationssamfundet ... Globalt set har 

kampen om de digitale rettigheder længe været i gang. ... 

www.tekno.dk/subpage.php3?article=985&toppic=kategori1&language=dk - 26k - Cached - 

Lignende sider 

Flere resultater fra www.tekno.dk » 

Forbrugernes rettigheder i den digitale verden - Forbrugerrådet 

 - 2 besøg - 27. mar 

Forbrugerne skal have klare rettigheder i den digitale verden og forbrugerne skal kende 

deres rettigheder. 

www.forbrugerraadet.dk/emner/internet/alle/digitalerettigheder/ - 26k - Cached - Lignende 

sider 

http://www.google.dk/webhp?hl=da
http://www.tekno.dk/pdf/projekter/p05_digitale_rettigheder_rapport.pdf
http://74.125.77.132/search?q=cache:0Vuxh3f70LsJ:www.tekno.dk/pdf/projekter/p05_digitale_rettigheder_rapport.pdf+digitale+rettigheder&cd=1&hl=da&ct=clnk&gl=dk
http://www.google.dk/search?hl=da&lr=&rlz=1G1GGLQ_DADK303&q=related:www.tekno.dk/pdf/projekter/p05_digitale_rettigheder_rapport.pdf
http://www.tekno.dk/subpage.php3?article=985&toppic=kategori1&language=dk
http://74.125.77.132/search?q=cache:Di7KleZ-WXEJ:www.tekno.dk/subpage.php3%3Farticle%3D985%26toppic%3Dkategori1%26language%3Ddk+digitale+rettigheder&cd=2&hl=da&ct=clnk&gl=dk
http://www.google.dk/search?hl=da&lr=&rlz=1G1GGLQ_DADK303&q=related:www.tekno.dk/subpage.php3%3Farticle%3D985%26toppic%3Dkategori1%26language%3Ddk
http://www.google.dk/search?hl=da&lr=&rlz=1G1GGLQ_DADK303&q=+site:www.tekno.dk+digitale+rettigheder
http://www.forbrugerraadet.dk/emner/internet/alle/digitalerettigheder/
http://74.125.77.132/search?q=cache:_wgkNG8DhzMJ:www.forbrugerraadet.dk/emner/internet/alle/digitalerettigheder/+digitale+rettigheder&cd=3&hl=da&ct=clnk&gl=dk
http://www.google.dk/search?hl=da&lr=&rlz=1G1GGLQ_DADK303&q=related:www.forbrugerraadet.dk/emner/internet/alle/digitalerettigheder/
http://www.google.dk/search?hl=da&lr=&rlz=1G1GGLQ_DADK303&q=related:www.forbrugerraadet.dk/emner/internet/alle/digitalerettigheder/
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Piratgruppen.org: Kampagne for digitale rettigheder 

Kampagnens mål er at sikre Europas borgere nogle digitale rettigheder, og skal ses som et 

modtræk i mod musik og filmindustriens kriminalisering af alle ... 

www.piratgruppen.org/spip.php?article626 - 6k - Cached - Lignende sider 

Harddisken : Dynamiske digitale rettigheder efterlyses 

 - 2 besøg - 27. mar 

Rikke Frank Jørgensen fra Center for Menneskerettigheder og Digital Rights efterlyste 

fra talerstolen en mere dynamisk udgave af vores private rettigheder, ... 

blogs.dr.dk/blogs/harddisken/archive/2007/09/06/dynamiske-digitale-rettigheder-

efterlyses.aspx - 37k - Cached - Lignende sider 

Digitale rettigheder og FileOpen - Dansk Standard 

Når du køber et elektronisk dokument hos Dansk Standard Forlag, køber du licens til at 

benytte dokumentet med følgende rettigheder: ... 

www.ds.dk/da-

DK/ydelser/StandarderOgHaandboeger/Standarder/Digitale_Rettigheder_Og_FileOpen - 46k 

- Cached - Lignende sider 

Digitale Rettigheder | Jesper Laugesen 

 - 27. mar 

Digitale rettigheder. Du browser i øjeblikket artikler tagget Digitale rettigheder. ... 

Kopibeskyttelse i en digital tid er en håbløs drøm og # 5. ... 

laugesen.org/wordpress/tag/digitale-rettigheder/ - 67k - Cached - Lignende sider 

IT-Pol til Brainstormmøde om digitale rettigheder i Forbrugerrådet ... 

 - 27. mar 

http://www.piratgruppen.org/spip.php?article626
http://74.125.77.132/search?q=cache:d9B6El3ig0YJ:www.piratgruppen.org/spip.php%3Farticle626+digitale+rettigheder&cd=4&hl=da&ct=clnk&gl=dk
http://www.google.dk/search?hl=da&lr=&rlz=1G1GGLQ_DADK303&q=related:www.piratgruppen.org/spip.php%3Farticle626
http://blogs.dr.dk/blogs/harddisken/archive/2007/09/06/dynamiske-digitale-rettigheder-efterlyses.aspx
http://74.125.77.132/search?q=cache:_jqKPsvxQbQJ:blogs.dr.dk/blogs/harddisken/archive/2007/09/06/dynamiske-digitale-rettigheder-efterlyses.aspx+digitale+rettigheder&cd=5&hl=da&ct=clnk&gl=dk
http://www.google.dk/search?hl=da&lr=&rlz=1G1GGLQ_DADK303&q=related:blogs.dr.dk/blogs/harddisken/archive/2007/09/06/dynamiske-digitale-rettigheder-efterlyses.aspx
http://www.ds.dk/da-DK/ydelser/StandarderOgHaandboeger/Standarder/Digitale_Rettigheder_Og_FileOpen
http://74.125.77.132/search?q=cache:9VN4TzeKOSsJ:www.ds.dk/da-DK/ydelser/StandarderOgHaandboeger/Standarder/Digitale_Rettigheder_Og_FileOpen+digitale+rettigheder&cd=6&hl=da&ct=clnk&gl=dk
http://www.google.dk/search?hl=da&lr=&rlz=1G1GGLQ_DADK303&q=related:www.ds.dk/da-DK/ydelser/StandarderOgHaandboeger/Standarder/Digitale_Rettigheder_Og_FileOpen
http://laugesen.org/wordpress/tag/digitale-rettigheder/
http://74.125.77.132/search?q=cache:XjNI7JVn42oJ:laugesen.org/wordpress/tag/digitale-rettigheder/+digitale+rettigheder&cd=7&hl=da&ct=clnk&gl=dk
http://www.google.dk/search?hl=da&lr=&rlz=1G1GGLQ_DADK303&q=related:laugesen.org/wordpress/tag/digitale-rettigheder/
http://itpol.polcast.dk/sager/ophavsret/forbrugerbrainstorm/it-pol-til-brainstormmode-om-digitale-rettigheder-i-forbrugerradet+
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IT-Pol til Brainstormmøde om digitale rettigheder i Forbrugerrådet. Jeg havde skrevet en 

sides input, der blev omdelt og nogle notater som jeg brugte til ... 

itpol.polcast.dk/sager/ophavsret/forbrugerbrainstorm/it-pol-til-brainstormmode-om-digitale-

rettigheder-i-forbru... - 11k - Cached - Lignende sider 

Overskrift.dk - indlæg tagget med Digitale rettigheder 

fra Jesper Laugesen (Weblogs) (tags: Digitale rettigheder Fildeling Internet #spectrical 

bittorrent fullrate net neutrality piratebay.org thepiratebay.org ) ... 

overskrift.dk/tag/Digitale+rettigheder - 43k - Cached - Lignende sider 

Rapport fra Teknologirådet om digitale rettigheder 

 - 27. mar 

25. okt 2005 ... Teknologirådet udgav 24. oktober 2005 deres rapport Digitale rettigheder i 

informationssamfundet. Rapporten analyserer de tekniske ... 

ip-bloggen.dkpto.dk/journal_comments.asp?Journalid=61 - 34k - Cached - Lignende sider 

Blogbot – digitale rettigheder 

På Blogbot finder du en oversigt over de seneste indlæg på en række danske weblogs. 

blogbot.dk/?tag=digitale%20rettigheder - 74k - Cached - Lignende sider 

Digitale rettigheder « mondofunza.com 

Digitale rettigheder. Lawrence Lessig. Den amerikanske advokat og fork ... 2 Responses 

to ‚Digitale rettigheder‛. Jens Winther says: ... 

mondofunza.com/?p=740 - 6k - Cached - Lignende sider 

Computerworld - Ny støtte til europæernes digitale rettigheder 

 - 27. mar 

Den amerikanske organisation Electronic Frontier Foundation (EFF) har åbnet et kontor 

i Bruxelles, hvorfra organisationen vil sikre de europæiske ... 

http://74.125.77.132/search?q=cache:WzEHj2VJZQIJ:itpol.polcast.dk/sager/ophavsret/forbrugerbrainstorm/it-pol-til-brainstormmode-om-digitale-rettigheder-i-forbrugerradet%2B+digitale+rettigheder&cd=8&hl=da&ct=clnk&gl=dk
http://www.google.dk/search?hl=da&lr=&rlz=1G1GGLQ_DADK303&q=related:itpol.polcast.dk/sager/ophavsret/forbrugerbrainstorm/it-pol-til-brainstormmode-om-digitale-rettigheder-i-forbrugerradet%2B
http://overskrift.dk/tag/Digitale+rettigheder
http://74.125.77.132/search?q=cache:_GHurI-d_7IJ:overskrift.dk/tag/Digitale%2Brettigheder+digitale+rettigheder&cd=9&hl=da&ct=clnk&gl=dk
http://www.google.dk/search?hl=da&lr=&rlz=1G1GGLQ_DADK303&q=related:overskrift.dk/tag/Digitale%2Brettigheder
http://ip-bloggen.dkpto.dk/journal_comments.asp?Journalid=61
http://74.125.77.132/search?q=cache:8roEof8jp0wJ:ip-bloggen.dkpto.dk/journal_comments.asp%3FJournalid%3D61+digitale+rettigheder&cd=10&hl=da&ct=clnk&gl=dk
http://www.google.dk/search?hl=da&lr=&rlz=1G1GGLQ_DADK303&q=related:ip-bloggen.dkpto.dk/journal_comments.asp%3FJournalid%3D61
http://blogbot.dk/?tag=digitale%20rettigheder
http://74.125.77.132/search?q=cache:lbNhodgIiQ0J:blogbot.dk/%3Ftag%3Ddigitale%2520rettigheder+digitale+rettigheder&cd=11&hl=da&ct=clnk&gl=dk
http://www.google.dk/search?hl=da&lr=&rlz=1G1GGLQ_DADK303&q=related:blogbot.dk/%3Ftag%3Ddigitale%2520rettigheder
http://mondofunza.com/?p=740
http://74.125.77.132/search?q=cache:MsriZ9okGqwJ:mondofunza.com/%3Fp%3D740+digitale+rettigheder&cd=12&hl=da&ct=clnk&gl=dk
http://www.google.dk/search?hl=da&lr=&rlz=1G1GGLQ_DADK303&q=related:mondofunza.com/%3Fp%3D740
http://www.computerworld.dk/art/37821/ny-stoette-til-europaeernes-digitale-rettigheder?a=related&i=38732&bottom
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www.computerworld.dk/art/37821/ny-stoette-til-europaeernes-digitale-

rettigheder?a=related&i=38732&bottom - 115k - Cached - Lignende sider 

Roskilde Universitet » forskning » Digitale rettigheder i ... 

 - 27. mar 

Aktivitet: Digitale rettigheder i informationssamfundet - borgernes fremtidige adgang til 

information (Conferences, workshops, courses, seminars). 

forskning.ruc.dk/site/.../digitale_rettigheder_i_informationssamfundet_borgernes_fremtidige_

adgang_til_information(9... - 10k - Cached - Lignende sider 

Planet SF » Digitale rettigheder 

 - 27. mar 

... Thomas Hansen · Torben Kastrup · Vibeke Greve Kristensen · Forside; Digitale 

rettigheder. Indlæg i kategorien 'Digitale rettigheder'. « Tidligere indlæg ... 

planet.sfit.dk/kategori/digitale-rettigheder/ - 33k - Cached - Lignende sider 

Jagges ævl » Digitale rettigheder 

Archive for the ‘Digitale rettigheder’ Category ... Hvorfor denne forskel? Posted by Jagge 

on 19 januar 2009 at 7:47 pm under Digitale rettigheder. ... 

blog.jagge.dk/?cat=105 - 29k - Cached - Lignende sider 

Bogmarkedet - Rosinante sælger digitale rettigheder 

Rosinante har solgt de digitale rettigheder til Dansk Kvindebiografisk Leksikon til 

KVINFO, Center for information om Kvinde- og Kønsforskning. ... 

www.bogmarkedet.dk/sw595.asp?art=605&sText= - 17k - Cached - Lignende sider 

SSLUG-msg00040.html 

http://74.125.77.132/search?q=cache:XqBMYQAwtPIJ:www.computerworld.dk/art/37821/ny-stoette-til-europaeernes-digitale-rettigheder%3Fa%3Drelated%26i%3D38732%26bottom+digitale+rettigheder&cd=13&hl=da&ct=clnk&gl=dk
http://www.google.dk/search?hl=da&lr=&rlz=1G1GGLQ_DADK303&q=related:www.computerworld.dk/art/37821/ny-stoette-til-europaeernes-digitale-rettigheder%3Fa%3Drelated%26i%3D38732%26bottom
http://forskning.ruc.dk/site/research/digitale_rettigheder_i_informationssamfundet_borgernes_fremtidige_adgang_til_information%28970831%29/
http://74.125.77.132/search?q=cache:cy4DCExa35EJ:forskning.ruc.dk/site/research/digitale_rettigheder_i_informationssamfundet_borgernes_fremtidige_adgang_til_information%28970831%29/+digitale+rettigheder&cd=14&hl=da&ct=clnk&gl=dk
http://www.google.dk/search?hl=da&lr=&rlz=1G1GGLQ_DADK303&q=related:forskning.ruc.dk/site/research/digitale_rettigheder_i_informationssamfundet_borgernes_fremtidige_adgang_til_information%28970831%29/
http://planet.sfit.dk/kategori/digitale-rettigheder/
http://74.125.77.132/search?q=cache:sQs7vDAykS8J:planet.sfit.dk/kategori/digitale-rettigheder/+digitale+rettigheder&cd=15&hl=da&ct=clnk&gl=dk
http://www.google.dk/search?hl=da&lr=&rlz=1G1GGLQ_DADK303&q=related:planet.sfit.dk/kategori/digitale-rettigheder/
http://blog.jagge.dk/?cat=105
http://74.125.77.132/search?q=cache:4cEQYd7CDyAJ:blog.jagge.dk/%3Fcat%3D105+digitale+rettigheder&cd=16&hl=da&ct=clnk&gl=dk
http://www.google.dk/search?hl=da&lr=&rlz=1G1GGLQ_DADK303&q=related:blog.jagge.dk/%3Fcat%3D105
http://www.bogmarkedet.dk/sw595.asp?art=605&sText=
http://74.125.77.132/search?q=cache:vn-UN_c4JzEJ:www.bogmarkedet.dk/sw595.asp%3Fart%3D605%26sText%3D+digitale+rettigheder&cd=17&hl=da&ct=clnk&gl=dk
http://www.google.dk/search?hl=da&lr=&rlz=1G1GGLQ_DADK303&q=related:www.bogmarkedet.dk/sw595.asp%3Fart%3D605%26sText%3D
http://www.sslug.dk/emailarkiv/itpolitik/2005_10/msg00040.html
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Hi! http://www.tekno.dk/pdf/projekter/p05_digitale_rettigheder_rapport.pdf Digitale 

rettigheder i informationssamfundet muligheder og udfordringer for ... 

www.sslug.dk/emailarkiv/itpolitik/2005_10/msg00040.html - 10k - Cached - Lignende sider 

Politikere skal sikre digitale rettigheder - ComON 

 - 27. mar 

Comon.dk it-nyhed: Politikere skal sikre digitale rettigheder ... En ny rapport fra 

Teknologirådet efterlyser politisk handling, når det gælder digitale ... 

www.comon.dk/news/politikere.skal.sikre.digitale.rettigheder_24099.html - 71k - Cached - 

Lignende sider 

Søndag Aften 

 - 27. mar 

Ophavsretsorganisationerne får endnu en knopskydning: et dansk clearinghus til at 

forvalte digitale rettigheder for forfattere og journalister. ... 

krabat.menneske.dk/_rettigheder/clearinghouse%20digitale%20rett.htm - 13k - Cached - 

Lignende sider 

 

 

 

http://74.125.77.132/search?q=cache:B3H-x-65nTcJ:www.sslug.dk/emailarkiv/itpolitik/2005_10/msg00040.html+digitale+rettigheder&cd=18&hl=da&ct=clnk&gl=dk
http://www.google.dk/search?hl=da&lr=&rlz=1G1GGLQ_DADK303&q=related:www.sslug.dk/emailarkiv/itpolitik/2005_10/msg00040.html
http://www.comon.dk/news/politikere.skal.sikre.digitale.rettigheder_24099.html
http://74.125.77.132/search?q=cache:dP7KamL0pKMJ:www.comon.dk/news/politikere.skal.sikre.digitale.rettigheder_24099.html+digitale+rettigheder&cd=19&hl=da&ct=clnk&gl=dk
http://www.google.dk/search?hl=da&lr=&rlz=1G1GGLQ_DADK303&q=related:www.comon.dk/news/politikere.skal.sikre.digitale.rettigheder_24099.html
http://krabat.menneske.dk/_rettigheder/clearinghouse%20digitale%20rett.htm
http://74.125.77.132/search?q=cache:_7IQlLekuqEJ:krabat.menneske.dk/_rettigheder/clearinghouse%2520digitale%2520rett.htm+digitale+rettigheder&cd=20&hl=da&ct=clnk&gl=dk
http://www.google.dk/search?hl=da&lr=&rlz=1G1GGLQ_DADK303&q=related:krabat.menneske.dk/_rettigheder/clearinghouse%2520digitale%2520rett.htm
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Bilag 4: Facebook observationer  

Profilside 
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Startsiden 
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Indbakken 
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Privatlivs Indstillinger 
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Grupper 
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Begivenheder 
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Applikationsside 
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Bilag 5: Fokusgruppe 1 – transskription 

 

Fokusgruppe 1 – transskription 

 

Primær Interviewer:   Ole K (PI)  

Sekundær Interviewer: Niels S (SI) 

 

Deltagere: 

 Mette J (ME), 25 år, bruger Facebook flere gange dagligt 

 Katarina U (KU), 23 år, bruger Facebook dagligt 

 Janus J (JJ), 33 år, bruger Facebook næsten hver dag 

 Christian D (CD), 27 år, bruger Facebook flere gange dagligt 

 Mads J (MJ), 33, bruger Facebook flere gange dagligt 

 

05:15  

MJ: Jeg brugte sådan først professionelt det der hedder linked-in. Det sociale er sådan 

sorteret fra. Kender alle det?  

Andre: jaeh, naej... 

MJ: Det er sådan et, der er lidt en forskel, jeg kan i hvert fald se der er en forskel på 

dem, jeg får ind på linked-in. Men overordnet er det det samme, det der med at man 

har nogle kontakter, men det er mere kolleger og sådan noget i den stil og det kører 

mere på hvad man har lavet. Arbejdsnetværksting eller nogen man har studeret med og 

sådan noget. Men det er det faglige indhold som binder en sammen. Og der har jeg 

været på og brugt det rigtig meget, for det har jeg kunnet bruge i mit arbejde direkte. 

Og så på et tidspunkt havde jeg fået så mange invitationer til facebook at jeg havde det 

sådan, at jeg bliver jo også nødt til at finde ud af hvad det er, og man kan ikke finde ud 
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af hvad det er uden man har en profil derinde, for ellers kan man kun se, at han eller 

hun er derpå - og to billeder, men man kan ikke komme ind. Okay det gør jeg så. 

Jeg vidste jo godt hvad det gik ud på, og så lavede jeg en profil i februar måned, og dem 

jeg egentlig er venner med på facebook idag er primært nogen som, jeg har ikke været 

opsøgende, jeg har ikke noget mål om at jeg skal ha 100 venner på facebook i løbet af en 

måned for jeg har et afslappet forhold til det, at det er dem som jeg lige kender og så 

selvfølgelig dem som er meget tæt på mig, vi skal selvfølgelig være venner, men det er 

en 30 stykker på 2-3 mån og det har jeg det meget fint med. Men jeg synes også det er 

meget smart, at der har været nogen som måske har et eller andet navn som er svært at 

finde, som man gerne vil finde - forestil jer, der er nogen, der har gået eller arbejdet 

sammen med en, der hedder jens jensen, altså hvordan finder man ham igen. Det kan 

man gøre ved at se et billede af person, og på den måde synes jeg det er meget smart, at 

dem man vil komme i kontakt med dem kan man næsten komme i kontakt med, hvis 

de er på facebook.  

Den eneste af de ad-ons, der er derinde, jeg synes har været sjovt er sådan et 

fodboldspil der er derinde, så det er lidt useriøst, det jeg bruger det til. Bortset fra idag, 

og det var ikke fordi vi skulle være her, men jeg har i lang tid gået og tænkt på at nu vil 

jeg oprette mit firma derinde fordi vi har rigtig mange unge kunder derinde, altså fra 

omkring 25-35-40 år som jeg tror på vi kan lave et eller andet sammen med og der kan 

være et eller andet - der er faktisk nogen, der har spurgt om jeg ik sku være der fordi, 

der er mange som godt kan li - nu arbejder vi sammen med fredes flyvende tallerken, 

og der er flere som godt kan li at være fan af et eller andet sted, og det er lidt et forsøg, 

nu opretter vi det og så ser vi hvad det er. 

SI: CD?  

CD: jeg tror det har været sidste sommer, og velsagtens pga invitationer. Jeg skrev 

bachelor om myspace og i den forbindelse lærte jeg lidt mere om det at kende, altså ikke 
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direkte. Så var alle omkring en lige pludselig på facebook, så jeg har nok bare fulgt med 

strømmen sådan set. Længere er den ikke. 

JJ: jeg kan faktisk heller ikke huske, hvornår jeg kom på, tror det var november måske, 

men det er ikke sindssygt langt tid siden. Jeg havde også fået flere invitationer fra 

venner, typisk dem som var på alt hele tiden kunne jeg se, også dem som sender sådan 

nogle kædebreve på mails og sådan noget, og så ville jeg nemlig ikke på facebook. Jeg 

havde også været på myspace, jeg spiller musik, og der er man jo typisk på myspace 

med bands, og havde også dengang oprettet en profil derinde, men havde så pillet den 

af fordi jeg synes det var sådan lidt blufærdigt, jeg vidste egentlig ikke hvad jeg skulle 

skrive derude, hvorfor skulle jeg være der. Så jeg ville ikke åbne en facebook først, men 

så skulle vi jo ha vores band lagt ind, og så skal man jo derinde ha oprettet en profil for 

at lave sådan en gruppe. Eller det som jeg nu fik oprettet dengang. Og så fik jeg jo 

oprettet en og lynhurtigt fik man jo gamle skolekammerater på, og det har jeg brugt det 

meget til. Det har været super fedt synes jeg. For dem af mine nærmeste venner som 

også er på, snakker jeg jo med i forvejen ved siden af, men der er også en del venner 

man har fået kontakt med, som man kun skriver med derinde, hvis email jeg ikke 

kender, og det synes jeg er meget pussigt. Jeg tror ikke det er noget jeg ville lægge ned 

igen, for nu har man lisom fået kontakt til nogle, man kun har derigennem og det synes 

jeg er styrken ved det. 

KU: jeg kom på facebook i efteråret, og jeg havde faktisk fået mange invitationer til det, 

men hovedårsagen til at jeg kom på var fordi to venner var i canada og derinde 

kunne man jo se billeder fra hvad de gik og oplevede og så oprettede jeg mig og 

så begyndte det med at man kunne finde venner, og jeg har fundet rigtig mange 

fra både min gamle folkeskole og gymnasieklasse. Det er egentlig meget det, jeg 

bruger det til. Plus en masse useriøse ting, når man keder sig. 
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ME: jeg kan faktisk heller ikke huske hvornår jeg kom på facebook. Jeg kan huske en af 

mine rigtig gamle venner, som jeg har snakket meget over mail med som er fra Norge, 

han har skrevet til mig enormt mange gange, jeg tror de er længere fremme i Norge, det 

var i hvert fald det første jeg hørte - at nu skal du på facebook, ah skal vi nu ik liiige, 

hvorfor det. Men det er alligevel ret lang tid siden, at så tænkte jeg, så prøver vi at 

oprette en profil, og det var også ift det her med at få kontakt til ham igen, en gammel 

ven, og det sjove i at man kan få fat i folk man har rejst med, især nogen man har mødt, 

da jeg rejste i sydamerika og mellemamerika, nogle af dem man ikke ville snakke med. 

Vi har måske ikke noget at sige til hinanden, men så kan man lige poke hinanden. Det er 

sådan lidt mere uformelt. Det er ikke fordi jeg ville skrive et langt brev om hvordan det 

går i mit liv, men det er meget sjovt man lige kan se nogle billeder af hvordan de 

egentlig har det. Det var sådan det første. Så er det blevet alle ens venner der er på 

facebook og senest har jeg fået overtalt min kæreste til at han også er på. Nu måtte han 

op på hesten. 

 

13:30 

SI: Nu kan jeg høre I allesammen var lidt inde på, hvordan I bruger facebook. Det leder 

mig videre til hovedspørgsmålet - hvordan bruger du/I facebook? Konkrete oplevelser 

og erfaringer? 

JJ: jeg bruger det kun  sådan til vennekontakt, at skrive med folk på den måde. Jeg 

kunne sagtens sende en masse spam ud også med hvornår vi skulle spille, og hvis jeg 

skulle noget selv, men det synes jeg selv er enormt irriterende. Jeg er blevet venner med 

folk, jeg kender perifært, hvor jeg tænker nå - det var sku da meget fedt med ham 

Martin, men det eneste jeg får, det er invitationer til et eller andet som han er med i, og 

jeg har ikke fundet ud af endnu hvordan jeg blokker det.  
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CD: Det vil jeg godt kommentere på. Jeg er også irriteret over det der på en måde, men 

det er alle de der applikationer. Først blev jeg irriteret over det, men nu kan man så 

blokke det i øvrigt, og det synes jeg i øvrigt er ret fedt, at de prøver at følge med og 

modarbejde det her spam. Nu kan man skrive sin facebook id på en liste og så blokerer 

det applikationernen. Men hvad du siger med det her med invitationer til 

arrangementer og deslige, der har jeg det fuldstændig modsat, det er faktisk derfor jeg 

er på facebook, fordi jeg melder mig ind i forskellige grupper, det kunne være train der 

har en gruppe, det kunne også være et nyhedsbrev eller sådan nogle små kunst-ting, 

eller de grupper jeg er medlem af lige nu er nogle, der har med litteratur at gøre og på 

den måde for jeg at vide hvis der er nogle oplæsningsarrangementer, hvis der er nogle 

ferniseringer rundt omkring som jeg gerne vil være med til og hvis jeg ikke har lyst til 

det, så kræver det så lidt, bare et klik med musen. Jeg føler ikke det er overvældende, 

jeg synes det er nemt at kontrollere det her spamhelvede man kan fx lade være med at 

have sig en superwall, der virkelig går kædebreve i. 

MJ: det er også lavet sådan at man skal dumme sig de første gange indtil man finder ud 

af at alt det der med at trykke forward og se hvad der sker - det betyder jo bare at man 

sender en masse spam. Mener du ikke bare en privatperson, der... 

JJ: jo det var det jeg skulle til at sige, jeg er også meldt til nogle ting, som jeg er 

interesseret i, og dem vil jeg gerne ha info fra, ellers melder jeg dem bare fra igen, men 

martin der gider jeg ikke, jeg vil jo ikke blokke ham, smide ham ud - jeg ved ikke om 

man kan, men jeg synes bare det er irriterende at han sender mig alt det der lort, som 

ikke har noget med ham som person at gøre... 

CD: men var det ikke lige det du sagde det havde? 

JJ: jov jov men det er ikke noget personligt, det er jo ikke som at han skriver hej hej 

hvordan går det, skal vi ses i weekenden os to, det er kom ned til et eller andet show. 
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ME: det er også det der med at man til sidst har så mange venner, som så alligevel ikke 

helt er venner, man egentlig ikke har noget tilfælles med, det kan godt være vi gik i 

folkeskoleklasse sammen, men det er begrænset hvad man har af fælles interesser og så 

får man alle mulige jokes videre, det kan godt være rimeligt belastende. 

MJ: det er jo fuldstændig op til en selv, hvor mange man vil være venner med, hvordan 

man vil bruge det, jeg har det bare sådan at jeg gider ikke, det skalbetyde noget for mig, 

hvis det var en eller anden fra min folkeskole som jeg vil have kontakt med, jamen så 

havde jeg nok fundet personen igen. Det kan være fint nok, der kan være nogen man 

sådan havde lidt mere med. Jeg er helt enig i, og jeg har også selv fået glæde ved, at der 

er nogen, der ligger perifert, at man bare kan sige hej eller et eller andet, eller se der sker 

et eller andet, nogle billeder eller noget, og det er også sådan lidt voyeurist agtigt på en 

eller anden måde... 

ME: ja... 

MJ: ...man glor lidt på andre folks liv. 

ME: ...og jeg elsker det... haha... 

MJ: ...og det kan jeg godt følge dig i, men det gider jeg ikke selv gi, jeg har det sådan at 

det der med at se profil - det er mine venner, jeg gider ikke. Og det er jo vidt forskelligt, 

for jeg tror jo ældre vi bliver, jo mere går vi fra den der, for man se at der er stor forskel 

på om du er 18 år og har en profil eller om man er... Det synes jeg i hvert fald i mange 

tilfælde, at vores - altså over 30 - de er meget korte og lidt mindre lir over dem. Og det 

er selvfølgelig også et spørgsmål om, hvordan man udvikler sig som person. 

JJ: Har du lagt nogle billeder ud i de fotoalbums? 

MJ: jeg fik for et stykke tid siden, et billede af mig på på profilen og så har jeg lagt nogle 

af min butik her idag, ellers har jeg ikke nogle private nej. 

JJ: fordi ofte så er man ik voyeurist så er man muligvis exhibisionist 
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MJ: ja helt sikkert 

JJ: og der ligger noget exhibisionistisk i at udstille sig selv, på en bestemt måde, for altså 

man kan jo læse en historie i alle de billeder, som er på, for folk vil jo gerne 

kommunikere et eller andet ud om den selv. Hvis du har den der forretning, vil du jo 

gerne se kompetent ud og troværdig og så videre. Og det skal man jo selvfølgelig også 

medtænke. 

CD: noget af det som på myspace var at gå for tæt på, var at alle kunne gå ind og se hele 

profilen, og i øvrigt så var der heller ikke så mange på på det tidspunkt, man skulle 

nærmest virkelig overtale sine venner for at gå på... 

KU: Der synes jeg også meget på myspace, for jeg var også selv derinde, og jeg tror 

faktisk stadig jeg har en profil derinde, men der står slet ikke noget derinde andet end 

mit navn. Det jeg synes var irriterende var, at der hele tiden var fremmede folk der ville 

være ens venner, og så ville de chatte og videre på messenger, og der var en masse læg 

nogle billeder ud af dig selv, og der var jeg sådan lidt øh nej. Der synes jeg det blev for 

meget, det kom for tæt på, hvor på facebook, i den tid jeg har været derinde, der tror jeg 

ikke jeg har fundet en friend request fra nogen som jeg ikke kendte. 

CD: der synes jeg det er rart, at man selv bestemmer hvem der skal ind, men det der 

med at lægge feriebilleder ud, hvor jeg står i badebukser et eller andet sted, det har jeg 

lisom ik nået til endnu 

ME: Det har jeg gjort, men så sagde min kæreste, at det synes han ikke var det fedeste i 

verden. 

JJ: det er rigtigt, jeg talte med en i fredags om det, hvor vi kom til at tale om det, og det 

er nemlig noget underligt noget hvorfor man lægger sine feriebilleder ud med mindre 

man selvfølgelig bor i et andet land, det retfærdiggør det på en eller anden måde. 
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Vi er sådan nogle drenge, der tager afsted hvert år, og de billeder er lagt ud, og der kom 

jeg også lidt til at tænke på - hvorfor søren er de det... 

KU: jamen er det måske ikke bare for at dele det. Vi har fx fået lagt nogle billeder ud, fx 

har vi været til sådan en reunion fest, der er det jo meget fedt, der en der har haft 

kamera med og taget nogle billeder og så kan de andre også se. 

JJ: jamen så er det så også kun interessant for de tre eller to andre, der var med. Men jeg 

tror at det egentlig er fordi, man har selv, det vil jeg godt vedkende mig i hvertfald, at 

man har en eller anden voyeurist på en eller anden måde, man kan godt lide at se på 

andre, og så forestiller man sig - så er det måske bare for at imødekomme det behov hos 

andre. 

ME: jeg synes da det er fantastisk dejligt at se folks billedere fra bryllup eller barnedåb 

og ferier. Altså jeg lapper det i mig. Det er et skidegodt sladderblad 

KU: det er det nemlig 

JJ: det er ikke så meget anderledes end i gamle dage, hvor man var på besøg hos ham 

der, nu skal vi se fotoalbummet, her er det bare mere tilgængeligt,  

MJ: ...og så kommer man liiige til at bladre en side videre end det man egentlig skulle se 

JJ: det er jo op til en selv, hvor meget man vil lægge ud. Det er jo når man har noget man 

deler med andre, vi har jo også lagt en masse billeder ud fra en skiferie vi var på her 

med en masse mennesker, og selvfølgelig også nogle af mig selv og som min kæreste er 

på fra den tur, det gør mig ikke så meget, det er lisom ikke privat, vi var der med en 

masse folk og det var pissesjovt. Men så snart at det er, nu har vi lige været i stockholm, 

de billeder lægger jeg ikke ud. Fordi det behøver jeg ikke dele med alle dem jeg har på 

netværket. 

KU: Noget jeg har tænkt meget over ift facebook med profiler, det er det der med at 

man kan vælge at skrive sig selv om man er i forhold eller single, og der var der en fra 
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min klasse som havde sat sig single lige pludselig. Jeg tog så fat i hende og spurgte om 

hun havde haft kæreste på, og nej det havde hun ikke, men hun havde fået så mange 

henvendelser fra hendes veninder - du har ikke fortalt os at du havde haft kæreste og 

på og jeg ved ikke hvad, så man bare tænkte okay så gik der bare sladder i det. 

MJ(): .... og man kunne se på statussen, at nu var de ikke kærester mere, og der har jeg 

det bare sådan, at det er misforstået, for det er ikke en fjern fjern en - det er bare. Hvis 

det er dine nære venner, den håndfuld af venner der er tæt på, det er ik på facebook 

man skal læse sådan noget der. Der mener jeg det er et spørgsmål, der mener jeg man 

skal lære et medie at kende ligesom i starten med de applikationer... 

CD (): men det må folk jo selv om... 

MJ(): jamen det ved jeg godt, og er enig i, men indenfor min verden svarer det lidt i stil 

med, at man tidligere, der var det også lidt sådan at man godt kunne gi lidt for alvorlige 

beskeder på sms, der var også det der med kærester, der ikke var kærester mere pga en 

sms, det er bare et spørgsmål om omgangen med et medie. Det er fair nok, men jeg har 

det personligt, at de personer som man er tættere på, der er det federe, at de sådan lige 

siger nu er vi blevet kærester i stedet for sådan at se at nu er han blevet kærester med 

den og den. 

CD(): det er jo sådan lidt dobbelt, for jeg har også haft nogle venner som på den der 

wall har skrevet beskeder til hinanden, og det kan alle jo så se, og det var også noget 

med en om hun så havde fået en kæreste, og den kom jo lige rundt, vi læser jo det lort... 

haha 

MJ(): det er på samme måde med det feed der... 

JJ(): ja det læser man jo, og du siger sådan, at nogle gange så keder man sig, og det kan 

jo godt være, der ikke er nogen, der har skrevet til en, og så sidder man jo og læser de 

andre og ser de andres billeder, hvor fanden har de været henne... det er jo ligeså meget 

sådan noget gossip bare med dem du kender. 
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ME: bare bedre ja, for det er jo nogen man kender eller har kendt engang. Det er jo mere 

interessant end kongehuset... 

JJ: ... meget nysgerrighed. 

 

25:22  

SI: er der nogle funktioner eller applikationer i bruger særligt meget eller som I er 

særligt begejstrede for? 

KU: jeg bruger meget en, der hedder bookshelf, fordi jeg læser rigtig meget for tiden. 

Og der synes jeg det var meget fedt, at man havde nogle venner som man så læste med 

og så kunne man foreslå bøger til hinanden eller reviews af bøger man havde læst, det 

gad jeg så ikke altid, men jeg synes det er hyggeligt at man ka snakke lidt om det. 

MJ: beer - der er den der hvor man kan gi øl til hinanden.. haha... nej men jeg synes ikke 

rigtig der har været, jeg synes også mange af de applikationer der, de bliver for meget, 

for det er bare sådan noget kædebrevsagtigt nok 

KU: ellers er det en quiz... hvor klog er du? 

MJ: ... se om jeg er bedre end en eller anden... Eller lave en til en vampyr eller et eller 

andet. Og jeg synes man ekstremt hurtigt for en træthed for det, for at sige det hårdt - 

lort. Der er ikke ret meget af det jeg synes der sådan er rigtig gennemtænkt, det der med 

quiz, der kan være nogle ting, det kan jeg ikke udelukke... 

CD: det kan være personligt om man synes det er sjovt... 

MJ: men det der med at man pludselig får alle mulige invitationer... igen mit brug af 

det, jeg gider ikke sidde med mine venner og lave hinanden til vampyrer, jeg synes ikke 

det er sjovt, men der er også forskel på hvor gammel man er når man bruger det, jeg 

bruger den der fodbold, og jeg garanterer for, der er mange der synes det er noget af det 

mest sindssyge, men det der er sjovt i det - og det er jo faktisk ret godt gennemtænkt, 
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altså det kunne have været opfinderne af facebook, der har gjort det - altså man skal ind 

og træne sit hold og få opbygget nogle point i løbet af dagen, så man er tit inde på .... 

den der dimension af det, hvis det er noget spil agtigt så tror jeg faktisk, der kunne 

komme nogle mere intelligente ting ud af det på sigt, for der er jo alle muligheder, du 

kan jo programmere alt. 

JJ: lige den der vil jeg synes er det mest syge i verden. Og der tror jeg bare, du synes 

måske den er genial... 

MJ: ...jamen jeg er jo rykket op fire uger i træk... haha 

JJ: jamen det er jo det, der er fedt ved det medie her, fordi man kan skræddersy det til 

noget man selv gider. Du kan også lægge de informationer ud du selv vil og ikke 

længere... 

MJ: den der med kortet kan også være meget sjov også til en selv, for man har nogle 

gange tænkt på at idag kunne det være meget sjovt at lave det der kort, hvor har jeg 

egentlig været henne, det hjælper en til at huske alle mulige åndssvage byer man har 

været i. Det kan være meget sjovt synes jeg egentlig for ens egen skyld. 

ME: men det er jo også lidt blærerøv, det er det altså... se hvor globetrotter jeg er... haha 

KU: ...det kommer jo også an på, hvor du vil hen... hehe... lidt et ønskekort til dig selv 

JJ: og hvis det bare er blær kan du jo også bare sætte på....  

ME: det kunne jo være ens søskende måske ville sige nåh var du der, lidt spændende, 

det kan jeg da ik huske. 

MJ: jeg synes ikke de applikationer, har gjort det helt store derinde 

ME: jeg synes funwall, humorwall og det der, synes egentlig humordelen af det er 

meget sej, man bliver træt af at se dårlig youtube videoer... 

MJ: ... og af det samme igen og igen 
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ME: nåja, og alle de kædebreve, men der er stadig noget i de sjove ting, man ved godt, 

hvem der sender de gode og hvem der sender de rådne efterhånden. Der er bare nogle 

få mennesker, hvor man ved at de sender noget så er det fandme sjovt. 

KU: jeg synes at den wall man har på side er meget god at ha for så kan man 

kommunikere, men jeg havde selv den der superwall, men den endte jeg med at fjerne 

for jeg synes simpelthen det var så lort, og jeg så aldrig på det og så synes jeg bare det 

fyldte og så ... men jeg har vist også fået noget invitation til noget funwall, men tænkte 

at det var vist bare en masse junk. 

CD: sådan har jeg det også lidt, jeg har ikke fjernet den endnu, men der ligger kun ting, 

vitser og film og sådan noget, som jeg aldrig ser 

JJ: men det ligger der. 

ME: jeg synes det er en skide god overspringshandling i speciale tiden og sådan 

JJ: jeg tror ikke min profil er ret baseret på den måde - jeg tror ikke der er nogle 

applikationer. Jeg spiller skak, det er sådan et computerspil kan man sige, men jeg 

spiller det jo ikke mod en computer jeg spiller det jo mod andre og det synes jeg er 

meget skægt. Jeg har mistet lidt intereressen for det, men... 

CD: du spillede skak på facebook? 

JJ: ja mod hinanden... 

 

30:10 

SI: hvordan kan man sige der er forskel på hvordan I brugte facebook da I startede og 

hvor I er nu? Har det forandret sig? 

PI: eller en forskel i hvordan I troede I ville bruge det? Grunden til i startede med at 

bruge det? 
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CD: jeg var ikke indstillet på at, jeg vil ikke sige afhængig, men at få et forhold til det, 

hvor jeg ligepludselig har et netværk derude som jeg ikke har andre steder, der er folk 

som jeg har kontakt til som jeg ikke kender mails eller telefonnummer på, som er nogen 

jeg har gået i skole med, som jeg kender på en eller anden måde, så derfor har jeg jo fået 

et andet forhold til det, for først var det jo for at skulle lave noget andet. Og myspace 

brugte jeg overhovedet ikke, der var man bare. Og måske væk igen fordi der ikke var 

noget netværk. 

MJ: og den der ting med at man ikke skal huske på mailadresser der ændrer sig eller 

telefonnumre, det er faktisk rigtig smart. Ift fastholdelse af kommunikation med nogle 

man ikke har kontakt med hele tiden, for man sidder jo ikke og sender 100 numre rundt 

hvis man har fået nyt mobilnummer eller sådan noget der. 

JJ: jeg savner så lidt, jeg ved så ikke om det findes, men at sitet er nemmere at huske end 

20 tal - jeg har jo ikke en adresse der hedder facebook.com/janus. På myspace der havde 

du jo regulært et site, det synes jeg godt nogle gange man kunne ønske, men det er især 

til de mere kommercielle ting, hvor man skal bruge det. 

MJ: men du kan jo søge inde på facebook 

JJ: men det er jo ikke det samme som hvis du skal sende et link et eller andet sted hen, 

lad os sige du skal sende en mail rundt med et eller andet, det kunne være med et band 

eller et eller andet, så kan man ikke på samme måde linke, eller det kan du godt men du 

har ikke en kort adresse folk kan huske. Det kan du godt savne, men det er ikke noget, 

der har ændret brugen af det. 

ME: jeg tror ikke jeg havde forventet at mit skulle være så tøset, hvis jeg skal være lidt 

selverkendende. Alle de små søde tøse-hilsner man sender til hinanden, det havde jeg 

virkelig ikke troet at jeg ville hoppe i. Altså sådan lige følge op på, hvad skete der der i 

weekenden, og hvordan gik det lige med, fik du svar på den og den ansøgning, alle de 

der små søde hilsner hele tiden. Og det er jo også derfor wall, og drawing flowers og bla 
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bla bla man kan sende til hinanden. Det er meget tøset og det havde jeg nok i 

virkeligheden... 

JJ: ... tror du så ikke bare du havde sendt en sms? 

ME: nej, jo måske, det kan godt være 

KU: men måske alligevel ikke til de folk man havde kontakt med... 

ME: nej især ikke med folk fra udlandet, nogle man havde rejst med. 

Og så havde jeg nok heller ikke regnet med der skulle blive så mange venner. Jeg havde 

nok regnet med i starten, at det skulle være de nære, dem man egentlig gerne ville ha 

noget med, det er det ikke rigtig længere, ved ikke helt hvornår det... 

JJ: nej det giver også udtryk for at det udvikler sig ift hvad holdning man har med det, 

jeg har haft det, at jeg har ikke haft behov for at jeg skulle ud og finde en masse, men jeg 

vil da sige der er en håndfuld af nogen, at det var sku da egentlig meget fedt, dem 

havde jeg ikke tænkt på, men det giver bestemt mening at være venner med dem på 

facebook. 

SI: nu ved jeg ikke hvor mange af jer der er på andre SNS, nu har I nævnt et par stykker, 

men hvordan vurderer I, placerer I facebook ift det landskab? 

MJ: jeg har også en linked-in, men det er sådan en passiv ting, der var lige en overgang, 

der var der også rigtig mange, der var på den, men så døde det lidt hen... 

JJ: er den det? 

MJ: ja det har den været for mig, hvor jeg fik mange indbydelser og sådan, men den er 

død... 

SI: kan du sætte nogle karakteristika på? 

MJ: ja den var meget arbejdsbaseret, det var folk jeg havde arbejdet med, typisk, næsten 

udelukkende. På min profil stod der nærmest bare mit navn og hvor man har arbejdet 

henne. Og så kunne man bruge hinanden, og jeg tror det var det, der var 
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udganspunktet for det ihf for dem, jeg her derinde, så hvis du skal i kontakt med en, du 

skal søge nyt job, eller bruge en tømmer eller et eller andet, så tjekker man derinde, for 

så har man et netværk til det. Men det bliver jo ikke brugt aktivt, der er jo ingen der 

skriver til hinanden rigtigt. Ihf ikke det jeg har kendskab til. 

 

35:20 

PI: Har facebook givet jeg nogle muligheder, I ellers ikke villet have haft? 

MJ: der har været et catch up med nogle som jeg måske ikke helt havde vist hvor jeg 

skulle finde, og ikke havde gjort. For man har så mange i det daglige som man skal 

blive ved med at være i kontakt med og være noget for og så har jeg egentlig ikke gjort 

noget for at skulle søge eller finde nogle af dem som man så har kontakt med tidligere. 

Men det er lidt mere legalt bare sådan at have et perifert forhold med nogen på 

facebook, uden at man skal ringe sammen hver uge, det har givet nogle kontakter som 

man ellers ikke ville have fået, nogen som man slet ikke ville have set mere. Det tror jeg. 

Andre: helt enig... 

CD: og så er det lettere også. Det er det der med at så har man været et eller andet sted 

henne, så er man stødt ind i en man har gået i skole med, og så har man fået en lap 

papir med hans mail på og så skriver man en mail hej hvordan går det og tak for sidst 

og så kører der tre fire mails frem og tilbage og så er det det, og så har man den der mail 

liggende i flere år. Herinde har man, selvom man ikke skriver sammen nødvendigvis, 

så har man hinanden sådan tæt på på en eller anden måde. 

ME: det er også fordi man kan se et billede, det er dejligt at se nogen som man ikke har 

set siden gymnasiet at man lige kan se at sådan ser de ud i ansigtet mens man skriver til 

dem eller et eller andet, og det synes jeg gør en forskel ift at skrive en mail. Og jeg ville 

heller aldrig få skrevet den der mail, for hvad skal man kommunikere om. 
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CD: præcis, og der synes jeg at, ved ikke om det hedder interfacet, men måden hele 

siden ser ud på lægger også op til en kortere besked 

ME... præcis 

MJ: en sådan et stort vindue med en mail, hvor man måske skriver 1½ linie. 

ME: Og det virker bare så fjollet at åbne en mail og så skrive en tre fire linier nå 

hvordan går det, det var hyggeligt og vi må også lige finde på noget... 

MJ: der er også lige kommet det nye indenfor de sidste par dage, det der med chat. Det 

giver jo faktisk noget helt andet, for det er netop den der helt korte hilsen, der går 

udenom det der med at man skal sætte sig ned og skrive en mail 

JJ: jeg synes også det er både en af de gode og dårlige ting, det er deres interface, for det 

bliver jo noget stereotypt, det er jo det samme hele vejen over. På den anden side på 

myspace, hvor man kan ældre alt, det bliver bare en stor forvirring, og det har ik den 

der lethed over sig længere. Der er det meget rart det er noget andet, det er netværket 

det handler om her. 

 

38:22 

SI: Så runder vi den af med brugen og går videre til et nyt emne eller spørgsmål. Vi vil 

gerne ha nogle eksempler fra jer på positive og negative erfaringer I har gjort jer på 

facebook. Konkrete eksempler på oplevelser og erfaringer I har gjort jer ved facebook. 

CD: det er igen noget jeg egentlig har det ret ambivalent med for jeg ved ikke hvor stort 

et problem det egentlig er, men vi kan jo ta det fra den positive og negative side. Det er 

alle de her grupper, der bliver lavet og det er sædvanligvis det der falder mig for 

brystet, det er sådan nogle velgørenhedsgrupper eller det vil de i hvert fald gerne være, 

så det kan være støt afrika gruppen eller mere konkret - i kender dem alle sammen - 

tænd et lys for. 
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ME: den der pink ribbon 

CD: Eller folk der går med kniv er idioter, altså grupper som ikke rykker en skid ved 

noget som helst vil jeg vove at påstå. Det er en slags afladsbrev man køber, og så har 

man god samvittighed fordi man har tilmeldt sig en god sag. Men hvad sker der så 

derfra, ikke noget som helst. Og hvis der skal være en negativ effekt af det kan det være 

at ens bevidsthed om at man deltager i velgørendehed kan være tilfredsstillet, men i 

virkeligheden gør man ikke noget som helst og skulle måske hellere gi en 50 til kræftens 

bekæmpelse når de kommer forbi. Det kunne være den negative effekt af den. Men på 

den anden side... 

PI: vi kan måske prøve at holde os til det negative først? 

CD: det var sådan set der. Hvorfor melder du dig da ikke ind i den her gruppe? Er du 

da imod det her gode formål? 

MJ: jeg tror det er bevidst, måske ikke fordi man gerne vil vise at nu gør man noget 

godt, og gå og blære sig med det på den måde, men folk er bevidste om, når de melder 

sig ind i sådan en fan, alle kan se det, og det tror jeg er vigtigt for dem... 

CD: sådan lidt let og populistisk 

JJ: man skal også bare huske at hvis der kommer 100000 i sådan en gruppe så kommer 

det altså i tv2 nyhederne og justitsministeren udtaler sig om at nu er der 100000 der er 

medlem af en gruppe for at folk der går med kniv er idioter... 

ME: det er også sådan en ting, der er langt ude... 

JJ: men sådan er det jo... 

ME: de der facebook nyheder er simpelthen... 

MJ: men det er jo oftere og oftere de dukker op med et eller andet. 

ME: men hvor er det dog kedelig nyhedsdækning... 
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MJ: jeg er ikke sikker på at folk gør det i stedet for at støtte aktivt, men den kan i hvert 

fald godt ha lidt dårlig smag i munden, se nu er jeg med i folkekirkens nødhjælp. 

ME: hvad så hvis ingen gør det, jeg synes ellers... 

MJ: men ikke hvis de samtidig er på 20 andre grupper, det virker bare så hult et eller 

andet sted. 

CD: Men det er samtidig også en styrke måske at der kan være alt det sjov, det kan også 

være fan af jørgen de mylius, og det er der så en masse der er fordi de synes sku det er 

lidt sjovt. 

MJ: men det er jo så noget helt andet, en anden slags gruppe. 

CD: men er det ikke også det der med at vise, at det netop er offentligt. 

ME: er det ikke også muligheden for, uden at det er forpligtende, at lege med ideen om 

at man er en person, der godt kunne tænke sig at støtte kræftens bekæmpelse. Det er 

ikke forpligtende, og det kan jeg godt se er et problem, for der skal også penge på 

bordet for at kan gøre noget, men jeg synes stadigvæk det er meget spændende at folk 

godt kan li at signalere at de er så og så gode mennesker. Det er skridtet hen imod at gi 

de penge, det er kommet tættere på, på en eller anden måde. 

CD: jeg synes bestemt at det for mig - jeg har også et afslappet forhold ift de holdninger, 

jeg synes det hører meget ind under hvad det er for en profil man gerne vil vise på 

netttet, og så melder man sig ind i de grupper man har lyst til, og det kan overhovedet 

ikke pisse mig af. SÅ jeg synes egentlig det næsten er på niveau med det billede man 

har, og dem man er venner med, hvilke grupper man er med. Jeg synes det er meget 

personlighedsskabende og det må folk egentlig gøre som de har lyst til, det hidser mig 

ikke rigtig op. Jeg synes noget af det mest irriterende ved facebook er alt det der man 

har kommet til at sende rundt i starten. Jeg synes det er vildt pinligt at sende noget lort 

til alle mine venner, så det har gjort jeg har meldt mange af de der er, jeg gider ikke at 



19 

 

ha dem på min profil, spam generelt synes jeg har været det største problem, ellers 

synes jeg man styrer det relativt godt som bruger selv. Man kan lukke tingene af, men 

de første par gange, der ryger man lige ind i at lave nogle rigtigt dumme fejl. 

ME: der var også nogle ting om noget foto-ophavsret, som også var en af grundene til at 

jeg var inde og slette alle billederne, det synes jeg sku er langt ude at man ikke har 

rettigheder over sine billeder hvis man lægger dem ud. Det forargede mig virkelig 

meget. 

KU: også ham der blev forfulgt...  

CD: ... ja det var ham [denim]-manden... I Århus... Det var sådan en mand, som 

hvergang man så ham, tog man billeder af ham. 

KU: hvergang de så ham tog de billeder af ham og lagde dem ind... 

JJ: ... det var sådan næsten ondskabsfuldt 

ME: ja det var det. 

MJ: tilbage til grupper - der har jeg også oplevet at der var grupper, der lige pludselig 

har taget en drejning, hvor man siger altså det der, var ikke det jeg meldte mig ind i. 

Der var en sjov gruppe på et tidspunkt, det var også en nyhed, der handlede om 

forsvind grimme gøgler og det var fordi, der var nogen som var trætte af alle de der 

gøglere på gaden, lige pludselig blev der lagt billeder af pia kjærsgård med rød næse på 

ind, asmaa abdul hamid og alt muligt andet. Der begyndte at komme nogle politiske og 

racistiske ting ind over. Og det er selvfølgelig det der sker - fuldstændigt anarki, og det 

er selvfølgelig også en negativ ting, for lige pludselig kan man blive taget til indtægt på 

noget, hvor man siger, det var ikke derfor jeg meldte mig ind, det gider jeg ikke 

ME: en anden ting der er negativ er at jeg har hørt der er mange arbejdsgivere, der 

bruger det ift når folk sender ansøgninger. Det tænker jeg meget over ift jeg nu selv skal 

ud og søge job. Så er det godt nok en anden profil jeg skal ha 
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MJ: hvorfor?... hvad mener du? 

ME: det ved jeg ikke, jeg synes... 

MJ: hvis man ikke kender dig, ikke er ven med dig, så kan man jo ik gå ind, hvis du 

stiller den... 

ME: nej det er rigtigt nok, og det gør jeg også, men hvis man ikke lige vidste det så ville 

jeg synes det var mærkeligt. Hvis man sidder til en seriøs jobsamtale og vedkommende 

havde været inde og kigge på mig til en fest med hat og briller, det er et underligt 

signal... 

MJ: men det må man jo så selv... passe på med... 

JJ: en jobsamtale er jo også sådan en tovejs ting, du sidder overfor en mand som ved 

meget mere om dig end du ved om ham, altså hvis du vil... 

ME: ...ja og jeg ved ikke om han har været... 

JJ: det er jo det der med om, hvad er det - er det et privat netværk eller er det.... 

ME: det er et socialt netværk... 

JJ: smelter det sammen med dit arbejdsliv eller... 

ME: ja måske... 

JJ: Når man så kender sin chef så er det måske okay 

ME: ja så er det okay, men jeg synes ikke det er okay så længe man ikke kender 

hinanden.. 

MJ: nu er der også stor forskel på om man søger job i en virksomhed, der har nogle 

værdier, lad os sige du søgte job i AP Møller eller et eller andet og så var der billeder af 

at du festede hver fredag. Det ku jo være et andet type job, hvor de bare sagde pisse 

fedt.  

ME: ja det er rigtigt nok... 
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PI: Nu taler I om nyheder I hører om det - hvad betyder det for jer, det I hører om det? 

Er det ligegyldigt eller er det noget I tager til eftertanke? Præger det jeres...? 

KU: med ham der blev forfulgt, der tog jeg virkelig afstand fra det. Fordi det synes jeg 

var helt hen i vejret, men jeg gik ikke af facebook. 

CD: det der kan strejfe mig nogle gange, er hvor stort det egentlig er når det kommer i 

nyhederne. Også når ham den unge fyr, der lavede det i sin tid står på en eller anden 

konference og skal holde foredrag om hele tanken bag så tænker man hold da kæft 

mand det er vildt det her. For normalt har man bare sit eget lille netværk med venner, 

at det er så stort som det egentlig er. Men det er ikke noget, der ændrer min opfattelse 

af det. 

ME: jeg synes det var plat da der kom det race til valgkampen om hvem der havde flest 

venner på facebook. Man er en enorm dygtig kandidat til at blive statsminister, hvis 

man har så og så mange venner på facebook, det er virkelig nogle åndssvage nyheder. 

CD: den eksisterer stadigvæk, det er to dage siden jeg hørte anders fogh at han er den 

på verdensplan af politikere, der har 10. flest venner på facebook... 

KU: ... ja og at han var ude at løbe med dem... 

MJ: der var også noget med noget fødselsdags noget... 

KU... ja det var der han var ude at løbe en tur med hans facebook venner... 

CD: var det i virkeligheden ikke valget som promoverede facebook helt vildt. Det synes 

jeg. Det var der jeg blev endnu mere klar over det, at der var noget på det. Der brugte 

de det jo godt, politikerne. 

MJ: ja det virkede også synes jeg som nu skal vi være unge. Det havde det et meget stort 

signal af. Det er sikekrt blevet meget bredere i befolkningen, og de burde få en masse 

penge af facebook for at have lavet det stunt der. Det pr de har givet. Det virkede bare 

sådan, nu kan vi være rigtig friske med jer vi ellers ikke ved hvordan vi skal nå... 
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CD: ja helt klart. Men det har jo virket, man ser mange der er venner med den håndfuld 

af partiledere, der findes på christiansborg. 

 

48:56 

SI: skal vi prøve positive ting og erfaringer? 

JJ: jeg har været meget inde på det synes jeg. Det er jo den her netværkskvalitet, at man 

kan nå folk der ellers er langt væk, som man måske slet ikke ville ha kontakt til. Man 

kan sende god spam ud, oplyse om ferniseringer, koncerter, des lige. 

MJ: det er jo lidt som folk, der har tilmeldt sig et nyhedsbrev, når man har sagt ja til at 

være i en gruppe siger man også ja til at få ting derfra. 

ME: jeg synes også det er fint at man kan fortælle en lille historie om sig selv i og med 

man kan lave status - man kan helt kort sige noget om sig selv. 

MJ: den har jeg det lidt mere problematisk med den der, jeg synes det er fint hvis man 

nu har en lejlighed til salg, hvis man er syg... 

ME: ... jeg er fuldstændig ligeglad med om folk har en lejlighed til salg, det gider jeg 

ikke høre om, jeg vil høre om hvordan de går og har det... 

JJ: jamen CD tænker på hvor mærkeligt det er at himlen er blå eller sådan noget - der 

står jo ofte nogle underlige ting... jeg forstår ikke behovet for at skrive sådan noget... 

MJ: jeg kan se hvis det er sådan nogle helt faktuelle ting som at man er syg og dermed 

siger man at jeg er nok ikke lige til at få fat på, eller jeg har mistet min telefon, sådan 

noget der, det fungerer rigtig godt... 

CD: jeg synes det er en fed ting - en lille hygge ting uden det bliver for langt. Det er 

lisom når man på messenger eller yahoo har sådan en subline stående... 

Larm... 
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MJ: jeg er helt enig med dig, for jeg er blevet immun for de her sætninger, folk kan 

skrive fuldstændig hvad de har lyst til. Jeg har skrevet idag at jeg havde lavet mit firma 

på en gruppe, så der er nogen, der ser hvad jeg har lavet og måske bliver fan. Ellers 

gider jeg ikke. Forleden dag var der en af mine venner der skrev at han havde været 

ude og købe ny jakke og han var glad. Ved du hvad jeg er ligeglad. 

CD: du læser lige de der tre linier... 

MJ: nej jeg går ikke ind, jeg kan jo ikke undgå at se det, det er jo ovre i højre side. 

ME: jeg skal ind og se hvad mine venner laver, jeg synes det er hyggeligt. 

JJ: jeg synes ikke det skader, jeg læser dem da også, var de der ikke var det fint med 

mig. Man kan jo ikke undgå at læse dem, du kan jo ikke sætte en poster over det 

område af skærmen og det gør jo heller ikke noget, det er fint det tilfredsstiller nogens 

behov... 

ME: Latter... 

MJ: Uden at, jeg er ikke forarget altså... 

ME: jaja det er helt fint 

MJ: der er nogen der skriver noget netop solen står også op idag, hvorfor har de skrevet 

det, det er temmelig spild af tid, men jeg synes alligevel det gør at facebook er mere end 

bare en profil. Du kan opdatere det hele tiden, det er dynamisk, det er ikke cyber, så 

skal du ind og ændre hele setuppet for at der sker noget nyt, her inde i news ligger der 

nyheder, der sker hele tiden noget. 

ME: det er jo også det, der åbner for kommunikation med venner at man lige har 

skrevet en eller anden byline eller en ting, hvor man lige skriver det er det, man 

forholder sig til i ens liv lige nu, og så skriver folk tilbage, hvad med det, og det er det 

der laver nogle åbninger... 



24 

 

CD: ja var jakken dyr... ja det skulle jeg selvfølgelig have skrevet, jeg er så dårlig en 

facebook ven.... 

MJ: jeg synes så også dem der gør det, skriver sådan nogle tåbelige - eller man kan 

synes det er tåbelige, ligegyldige kommentarer - det er også dem, der gør det på 

messenger, og dem der for mit vedkommende, sender ligegyldige ting på mails. De er 

tåbelige hele vejen rundt om man kan sige det... 

JJ: mange af de venner jeg har, eller måske nogle få, bruger det som en branding, altså 

skriver noget poetisk. Så kan man se hvordan de enten mestrer sproget, altså brander 

sig selv på en eller anden måde- jeg er poet. 

MJ: synes du det er godt så? 

JJ: naej jamen det ved jeg ikke, jeg synes hverken det er godt eller dårligt, det må de 

gerne. Så er den ikke længere. 

MJ: det er nok noget med, hvad andre vil skrive, så står solen op, jeg får ny jakke, og 

synes lidt det er fedt når de andre skriver. 

CD: i min verden er der ikke noget der er mere rigtigt eller forkert, for man bruger det 

som man har lyst til. Jeg kan bare ikke bruge den der linie til særlig meget. Det er jo 

ikke fordi jeg er utilfreds med at folk skriver de er glade fordi solen skinner. Men jeg 

ved ikke rigtig hvad jeg skal bruge det til derinde. 

MJ: du skal jo ikke bruge det til noget 

JJ: men du (ME) har ret i, at man sagtens kan ta det og catche op hvis der en der skriver 

der er sket et eller andet, men jeg synes bare der går vildt inflation i den, at hvergang 

man er på skal man skrive noget helt nyt og unikt. 

ME: jeg synes det er fedt hehe... 

MJ: jamen fair. 

ME: altså ikke fedt hvad jeg selv skriver, men at kunne følge med i hvad andre skriver. 
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MJ: ja, og det er igen brugen af det... 

PI: er det så med alle det er fedt, alle dine kontakter? 

ME: nej der er da nogle jeg er fuldstændig ligeglad med, men det er da interessant at 

vide om en veninde nu har født eller om nogle andre... 

CD: det er jo også en stor ting, jeg er blevet mor... 

MJ: det mener du er oppe i kategorien... 

CD: ja det ville være relevant for mig 

ME: også alle mulige små ting... 

JJ: det er sådan nogle ting som jeg ikke engang ved om jeg ville skrive derude. Jeg har 

efterhånden også en masse venner, bekendte og relationer efterhånden, og der er 

alligevel nogle ting, altså nu er jeg blevet far, der ved jeg ikke om jeg ville skrive det 

derude. Det er på en eller anden måde privat for mig, og dem der skal vide det de ved 

det sku godt. Og så kan det være det kommer med tiden, når de nærmeste har fået det 

at vide. 

MJ: men der er jo ikke stor forskel, de får det jo at vide alligevel, så det er jo bare et 

spørgsmål om sådan et tidsmæssigt span. Hvad er det den her ekstra tid, hvilken rolle 

spiller den. Hvorfor skal der gå så og så lang tid, også hvis der er nogen, der er gået fra 

hinanden - og der kan man jo i øvrigt også gøre så andre ikke kan se det. Jeg ved ikke 

om det er et moralsk spørgsmål, men dybest set kan jeg ikke se problemet i om man kan 

se fx om der er nogle der er gået fra hinanden, blevet kærester eller forældre inde på 

facebook. Hvis man får det at vide alligevel er det jo bare et spørgsmål om tid. 

JJ: det er ikke så meget at folk ikke må få det at vide, det er ligeså meget et udtryk for 

det man signalerer, når man selv skriver det... 
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MJ: må jeg lige forstå det ret - siger du om det er ligegyldigt om du får det at vide ved at 

en af dine venner ringer til dig eller du ser det på facebook, hvis de fx er gået fra 

hinanden eller blevet forældre? 

ME: hvad så hvis det var nogen, der ikke ville ringe til en, som var leddet længere ude, 

så man aldrig ville får det at vide fra... 

JJ: jamen jeg er enig, jeg skulle bare vide om... 

CD: jeg tror måske ja... 

CD: jamen betyder det så at den dag din bedste ven er blevet far, han ikke ringer til dig, 

og du så skal læse det når du logger på.  

JJ: nej det tror jeg ikke mine nærmeste venner, så ville jeg nok bare få den på begge 

måder. 

CD: for facebook er jo når man selv opsøger informationen... 

JJ: nej det er er det jo ikke. På facebook får man information smidt i fjæset... 

CD: ja når du logger på, du skal foretage dig noget for at få informationen, for du får 

ikke informationen her, du får ingenting at vide, hvis du er i det her rum.  

JJ: Du skal foretage dig noget, det er rigtigt, men det jeg skal foretage mig, skal jeg 

foretage mig alligevel, altså trykke home, der kan jeg se notifications og sådan noget, og 

det er der jeg får informationen. Jeg kan jo ikke komme udenom at få informationen. 

MJ: altså jeg synes det er en del af den lidt dårlige stil vi kan have i vores 

kommunikation idag, at vi nogle gange ikke gør det med at sige det face to face eller 

ringer til folk og gør det, men at man gør det over sms eller facebook. Og det er 

garanteret fordi jeg er over 30 jeg har den holdning. Men jeg har det bare sådan, jeg 

synes der er for mange informationer, der bliver givet for dårligt idag. 
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CD: og det kan man netop selv styre, det har jeg faktisk gjort, at gå ind og melde alle de 

her fra, funktioner som smider informationer ud på den newsfeed, og så er den ikke 

længere. 

MJ: men det jeg mener, det er ligeså meget, hvor meget man selv ligger ud. Hvor privat 

er det, er det sådan et netværk man har, hvis det er sine nærmeste 30 venner, der må 

vide alt, jamen så er det måske fint nok, men de der 100 andre man efterhånden har på, 

arrrh.. 

JJ: jamen du kan jo hele tiden selv styre det. Det er klart det kan være et problem hvis 

man er meget naiv og ikke forstår gennemsigtigheden osv, men du kan hele tiden styre 

det. Der er ikke nogle undskyldninger så om sige. Du kan hele tiden selv styre hvor 

meget du vil lægge ud om dig selv, du kan i princippet jo bare slette din profil 

CD: jamen det kan du jo så ikke... slette din profil 

JJ: kan man ikke? 

CD: du gør den inaktiv, men du kan ikke slette den... 

Andre: arrrh, er det rigtigt? 

SI: joh der har været diskussion om det, jeg er faktisk ikke klar over om de lavede det 

om. 

MJ: det er jo det der med om man lægger meget private billeder af sig selv ud eller jeg 

skal være far... 

CD: det er jo også point of no return, for når man først har fået lavet den store gruppe, 

kan du jo ikke gå tilbage dertil, at du kan nøjes med at gi informationer til en lille del af 

det for så begynder det at blive noget netværksstyret noget indenfor netværket. 

 

1:00:20 

SI: hvor bevidste er I om at styre profilen og slå ting til og fra? 
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MJ: det er jeg meget bevidst om, der kommer ikke noget ud som jeg [foretager] mig. Og 

så er den ikke længere. 

ME: jeg er blevet bevidst om det, at jeg gider ikke modtage mails. Der er nok et eller 

andet sted jeg kan slå det fra, og så kom jeg derind og slå nogle ting fra. 

JJ: der er også nogle ting man ikke kan styre. Altså hvis jeg bliver tagget i et album, så 

tror jeg nok det ville komme ud, man ville kunne se det, jeg ved det ikke helt. 

CD: hvis det er en af dine venner... 

JJ: hvis jeg har meldt det fra... nej jeg har været inde at sige at det må man ikke... 

MJ: altså at du kan slippe for at blive tagget, hvis du ikke vil det? 

CD: bare den information, at man er blevet tagget kan man slå fra, men jeg er ik helt 

sikker der. 

PI: man kan godt slå fra, at man ikke vil se det selv, men man kan ikke slå fra at andre 

ser det. 

MJ: men det er jo igen det skel om det er ens venner eller resten af verden, for ens 

venner ser jo temmeligt meget. 

JJ: men resten af verden kan jo ikke se noget... 

CD: nejnej, men det er bare hvis du er blevet tagget, det kan godt være du har nogle 

venner i din venneboks som måske ikke skal se det der, som måske ikke er venner-

venner.  

MJ: Og det er jo det der, hvor stort bliver ens netværk. Du vil ikke ha et eller andet 

festbillede ude, hvis der nu kom en ind og så det som ikke var det som du bruger dit 

netværk til.  

JJ: så kan man jo skrive til vedkommende, kan du ikke lige ta det billede ned. 
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CD: ja men der ligger efterhånden ting, som ens vennekreds kan se, som man ikke 

umiddelbart selv kan styre. Man får i hvert fald ikke sådan en hey vil du gerne tagges? 

JJ: du kan jo altid remove det tag og fjerne det. 

CD: jaja så skal man jo ind og lave en demand på den og spørge om hvis det er en 

anden, der har lagt billede op så skal de godkende det, men du får i hvert fald ik den 

der mulighed for at... 

JJ: du har prøvet det kan jeg høre :)  

CD: ja... 

PI: altså et tag af sig selv kan man jo selv fjerne. 

JJ: nåh jamen det skal jeg da have gjort så  

CD: men man fjerner jo ikke billedet, du fjerner tagget. 

 

1:03:05 

SI: jeg har lige et spørgsmål som vi ikke har snakket om. Hvis man skal tænke det 

positive/negative i et større, nu nævnte i politikere, demokrati og sådan kan I sætte 

nogle ting på, hvad tænker I af muligheder ift facebook? 

MJ: jeg tror der er helt store muligheder, jeg tror kommunikation fremover, hvis det er 

politik, tror jeg det bevæger sig meget mere fra valgplakater til facebook, det bliver den 

der intelligente interaktion med vælgere, fordi folk er politisk aktive på en anden måde 

idag. Det er meget holdning... vi har jo allerede været omkring det med grupperne, det 

er så let ha en holdning til tingene på på facebook, for det er et spørgsmål om at du skal 

klikke på tingene hvis det er det du har lyst til. 

CD: jeg tror kun vi har set starten på, hvordan det kommer til at være, også ift til 

virksomheder, måske indtil der kommer noget endnu bedre, men jeg tror helt klart det 

bliver meget mere infiltreret. Jeg så også idag, da jeg havde oprettet det her event til 
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vores butik, lige pludselig var jeg to klip videre og så kunne jeg også lave annoncer 

derinde på det hele også. Det er virkelig gjort let idag. Tror vi startede med brugerne og 

nu kommer alle dem, der vil tjene penge på det. 

KU: jeg læste også i en gratisaviser med hensyn til hvor stort det er blevet at reklamere 

derinde, at det er blevet det nye. Alle virksomheder, der er blevet taget frem, at der 

kører de der disney tests, der tog de frem at det var noget bevidst de havde gjort. 

Mænd: hvad er det for noget? 

KU: det er hvor du kan gå ind og tjekke din viden om disney film, det er jo disney selv, 

der har lagt dem ud, for så brander de jo sig selv og sørger for det kommer ud til. 

CD: ja det er jo super fedt,. 

KU: og det er der jo for mange ting. 

CD: det var så på second life, det var toyota der havde lavet en bygning, hvor folk selv 

kunne gå ind og modificere deres biler for så faktisk at se, hvad folk gerne ville ha. Ikke 

fordi folk skulle ha lov til at rette til efter det.... 

MJ: jeg tror også at det udvikler sig, det er den vej, det kan så også være der kommer 

noget andet og tager over, myspace sku ligesom skyde det der netværkstanken igang i 

den brede del af befolkningen, man havde jo arto, der har kørt længe blandt de helt 

unge, og efterhånden som flere og flere kommer på, så bliver det der man er og 

kommunikerer. 

ME: jeg synes bare ikke jeg kommunikerer politik på facebook overhovedet...  

KU: ...det er jo igen noget du vælger... 

ME: men jeg synes stadig det er for useriøst på en eller anden måde... Altså jeg har 

været inde og ta en political compass og så kan man placere sig der, og jeg har også 

været inde og melde mig til nogle forskellige politiske grupper. Men jeg synes bare 

stadigvæk ikke det er politik-politik... 
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CD: men allerede der har du også fortalt hvor du står politisk... 

ME: jamen helt klart, men det er sådan flashy signaler... 

CD... jamen det er jo det folk bruger det til, det er de færreste der går rundt nede på 

gaden med en fane og et batch, men herinde kan man sådan... uden der sker for meget 

med det... 

ME: Men der er jo ingen diskussion i det, ift hvis jeg sku rådgive en politiker så ville jeg 

jo synes det nok var det mest kedelige i verden. Så kan folk lave sådan nogle smarte 

logoer og så kan man klistre dem op på sin wall, og så er det der, der er jo ikke nogen 

diskussion i det, du får jo ingen interaktion med dine vælgere eller potentielle vælgere. 

CD: også angående de her grupper, der jo så ensidige ang demokratiet, at der jo ikke er 

nogen, der er uenige indenfor grupperne, det er også derfor de er fuldstændige for mig 

at se ligegyldige. Så er der en gruppe der hedder 100000 vælgere, der vil af med pia 

kjærsgaard, og der er utrolig mange af de her dansk folkeparti anti-dansk folkeparti 

grupper, som det er jo egentlig det samme med de her velgørenhedsgrupper, som bare 

er for mig at se ligegyldige. 

MJ: men jeg tror kun vi kommer til at se mere af det der... 

ME: du har helt ret i, at alle dem der melder sig til gruppen, de finder dem, der er enige 

med sig og så er det det. Så dør den der... 

MJ:... så er det sådan en stiltiende statement... 

JJ: der er jo også nogle typer af grupper, hvor du ikke kan gøre noget, en demonstration 

er jo altid et eksempel på det, nu fx den der modreaktion mod folk der går med kniv er 

idioter, det er jo næsten kun demonstrationen du kan gøre, de fleste går jo ik med kniv. 

Man kan sige at der er vel nogle ting, hvor det er ok bare at gi en 

holdningstilkendegivelse, det synes jeg. Hvordan skulle du ellers gøre det. Jeg ved ikke 
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hvordan ellers, vi er ude i demonstration eller underskriftsindsamling, det er jo bare en 

underskriftsindsamling. 

CD: og det er jo også problemet med det, at det er på den måde. Det er svært at stille en 

række argumenter op imod, for måske er der ikke noget galt ved det... 

MJ: men er I ikke bevidste om hvis I melder jer til en gruppe, om det er fodbold eller 

noget politisk, at der andre, der kan se det? 

Andre: jo er du sindssyg... jo. 

ME: Men jeg synes stadig det er lidt at shoppe holdninger, jeg synes ikke rigtig man 

sådan rigtig giver noget tilbage, som organisation, som afsender - folkekirkens 

nødhjælp, kræftens bekæmpelse eller venstres ungdom, de får ikke noget tilbage andet 

end, at så klasker jeg den op på min wall eller et eller andet sted, og så er det det... 

CD: ... men det betyder sku også noget...  det betyder sindssygt meget 

ME: ... men der er bare ingen [reaktion] overhovedet... 

CD: hvis kræftens bekæmpelse står på 1000 profiler... det er jo markedsføring... de 

100000 gange er unge som bliver åbne for det og en eller anden veninde er medlem 

fordi moren fik bryst kræft og så melder veninden sig også, ja hun har ikke så svært ved 

at smide en 20 i en raslebøsse fra kræftens bekæmpelse eller mere senere, jeg tror... 

ME: jamen så skal det følges op i andre medier... for det gir jo ingenting i sig selv 

CD:... men det er jo et stort medie hvor de har direkte (...), og det har de ikke andre 

steder. 

MJ: jeg synes der er kæmpe forskel på om det er kræftens bekæmpelse, der går ind og 

laver en gruppe og så en eller anden privat person, som opretter en gruppe, hvor det er 

synd for nogen i afrika. Der er selvfølgelig forskel og det jeg har noget imod er det 

sidste tilfælde. Og så alligevel ik rigtig har noget imod. Det er hele tiden den der 

ambivalente... 
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CD: men jeg tror at i fremtiden vil vi se det meget mere, og folk bruget det netop til at 

vise hvem man er overfor sin omgangskreds, uden at man behøver ta en politisk 

diskussion. Der er masser som stemmer alt muligt som de måske ikke helt kan stå inde 

for, de ved sku egentlig ikke hvorfor fanden de stemmer det ene frem for det andet. 

Mange partier ligner efterhånden også hinanden og ja... her kan jeg klikke af, sådan er 

jeg, uden jeg har 7 argumenter for det. 

MJ: så er det vel også erkendelsen af at der er så mange lorte informationer i en 

dagligdag, at det er sværere og sværere at nå os. Hvor skal vi fanges henne. Når 

[fjernsidens] annoncer kommer, så skifter vi hurtigt videre, og man er blevet lidt immun  

for hvad der er af annoncer i avisen og alt mulig andet.  

KU: man kan også bare ta sådan en sag om den unge fyr der blev væk, jacob, den blev 

jo også kun så stor fordi det gik over til facebook, der blev det virkelig pustet liv i det. 

Det var også som om politiet lukkede helt af og tog en eftersøgning med hunde, og ville 

de gøre det ved hvem som helst tænkte jeg fordi det var blevet så stort inde på 

facebook. 

CD: hvis det nu havde været en ældre mand som var blevet væk fra sit plejehjem som 

sikkert sker hver eneste dag, det var ikke blevet det samme for det var tilfældigvis en 

ung fyr, og alle hans venner var i forvejen derinde, så det er der netværket er. 

ME: Hvad hedder hun nu hende der ... fordi medierne var så gode til at lave den der 

kampagne med det der øje, det var derfor det blev så stort. 

PI: skal vi stoppe den der? 

 

1:13:05  

PI: Altså det næste emne det handler om hvordan i tænker overvågning i sammenhæng 

med Facobook? 
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CD: Ja det var meget oppe og vende i medierne, hvor facebook blev anklaget for nogle 

ting, ik. 

MJ: det er det samme med Google og sådan noget, alle de steder hvor du registrer dig, 

især de store virksomheder der, de er så store at man ikke fatter det. Og når de 

samtidigt er annoncører eller annonce udbydere, så har de altså et overvågnings 

værktøj som er meget vigtigt ikke også? Men når man ikke rigtig mærker noget til det, 

sådan til daglig sååååå. 

CD: Jeg har heller ikke mærket noget til det og sådan har jeg det også, hvis min mail 

ikke får en masse spam osv, sååå er det fint. 

MJ: Altså TDC har levet af i masser af år at sælge deres kunders telefonnumre og 

adresser til virksomheder, eller haft det som en side beskæftigelse.  

JJ: Men det er meget sjovt at man kan oprette sig på sekunder, via tre klik og så har de 

alle ens data.  

MJ: Men man føler måske også lidt at de der informationer, jeg er mand og 33 osv, det 

er sku da lige meget.  

JJ: Jeg er fløjtende ligeglad, du bestemmer selv hvad du vil lægge af information 

derinde, derfor kan du også selv bestemme om du syntes det er bekymrende at der er 

en der ved om du bor i Århus nord og er 33 år, ja< 

CD: Jamen nogle gange skriver man direkte< så har man et kort der står hvor man bor 

altså, man viser det jo også selv meget tydeligt. 

ME: Jeg syntes at det mest bekymrende er at man ikke helt ved hvad der sker< altså 

tanken om man ikke er helt klar over hvordan det egentlig hænger sammen. Altså jeg 

kunne godt tænke mig at de sådan meldte helt klart ud sådan sådan og sådan, det er det 

her vi registrerer det er det her du skal gøre hvis du ikke vil have det< 

CD, MJ, JJ: Jamen det står garanteret under ‛condesions of use‛ 
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ME: Ja ja, men hvem læser sådan nogle igennem? 

CD: Jamen hvis du vil vide det må du jo læse det, der er ikke så meget at gøre< 

ME: Det er ligesom når du køber en ny elektronisk dims og du skal igennem den der 

brugermanual, det er der jo ikke nogen der gør< 

JJ: ahhhhhhhh< 

MJ: Det er jo lige så meget ansvars fralæggelse fra virksomhedens side, de skal jo skrive 

det et eller andet sted<  

CD: Og hvis du virkelig ville så kunne du læse de der 20 dødssyge sider igennem. 

JJ: Altså når du installere Word på din maskine, så er der også sådan en side der 

kommer med et eller andet hvor man bare trykker ok og så går man videre< 

ME: <nej nej, men< 

JJ: <det er jo det der at vis vi nu rent faktisk skulle have læst den der (Regler om 

facebook) til i dag inden diskusionen, så ville der jo højt sandsynligt være nogle ting 

som vi ikke brød os om, ville du så pille din profil af? 

ME: Det ved jeg ikke<det kommer an på hvad det er< 

JJ: <jamen rettigheder til billeder og<. selvom du gør dig passiv så bruger de 

stadigvæk dine data og sådan< 

ME:< det med rettigheder, det er sådan noget< det er en af grundene til at< nu har 

jeg slettet mine billeder, men er de der stadigvæk< er der nogen der har dem og sådan 

noget, man kan godt blive lidt paranoid og det lyder fuldstændigt åndssvagt, men jeg 

syntes alligevel der er sku nogle ting som jeg syntes at det ville jeg gerne have at det var 

der nogle der sagde, at her går grænsen, de og de ting må vi ikke og det her må vi gerne 

og det skal alle vide, så laver vi en live version, så folk kan forstå at sådan og sådan og 

sådan, så der ikke opstår sådan nogle spøgelses profiler.  
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CD: Men det er jo egentlig bare sådan noget som at McDonalds skal skrive på deres 

kaffe at det er varmt det der der er inden i, altså hvor langt skal man hen før at det kan 

virke dumt, ik?  Så er der en der har sagsøgt dem fordi hun brændte sig. Altså Facebook 

har skrevet det, ik< 

ME: <ja ja< 

CD: < men de gør det måske ikke så let, det kan være at selvom det blev gjort nemt 

sådan at vi syntes det var nemt, så kan det være at nogle syntes at det skulle være 

endnu lettere, at de nærmest skulle have læst det op eller få vist det på en film sådan så 

de forstod det, altså jeg tror< 

ME:<ja og det kunne man også sagtens lave< 

CD:< men det syntes jeg ikke er det store problem med overvågning inde på facebook, 

det er i hvert fald ikke noget jeg sådan tager meget seriøst. 

MJ: Det skulle ikke undre mig om der ikke var nogle der allerede havde gjort det, så 

prøv at gå hjem og søg på det< 

JJ:< jeg forstår godt hvad du siger (ME), men det er ligesom alt muligt andet hvor man 

bare trykker hurtigt ok, altså fordi man har jo ikke hørt om nogle der er blevet snydt 

eller fået problemer, sådan er det jo og sådan har jeg det personligt selv, at hvis man 

hver gang skulle læse alle ansvarsfraskrivelser fra alt hvad man lavede så altså< altså 

skulle læse etiketten bare man drak et glas cola såååå< jeg syntes det der med billeder 

det er det største problem i mine øjne fordi det er jooo< det er klart dem der har taget 

billederne, de rettighederne til dem, sådan er det ikke alle andre sammenhænge. 

CD: Der har jo også være det her med vare og sådan noget< om man skulle have en 

mærkning af< grøn, gul eller rød om hvor meget sukker , hvor sundt er det og sådan 

noget< det er jo en anden form for eller omskrivning af det der står på bagsiden af 

hvor mange E’er er der i, jaaaa det er lidt meget. 
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1:19:15 

PI: Hvad hvis i ser på den anden vej rundt? Nu taler i jo meget om< da jeg lige sagde 

overvågning, at det lige var Facebook< men hvad med jer selv? Når i kigger på andres 

profiler, tænker i nogensinde over det?  

MJ: Altså jeg tænker på en ting jeg aldrig kunne finde på at skrive og det er den der 

tagline eller andre ting< jeg kunne f.eks. aldrig finde på at skrive at jeg er på ferie. Hvis 

man en gang har prøvet at få indbrud i ens hjem< og jeg tror ikke det er nogen af ens 

venner, men lad os nu sige at man ikke tænker sig om og har en fuldstændig public 

profil< der har jo været historier med at der er folk der har fundet deres< åååhhh< 

der finder deres hjem, det er sådan nogle ting der. Der er nogle ting i forhold til hvad 

jeg laver, hvor jeg bevæger mig hen, det tror jeg egentlig ikke at jeg gider skrive.  

ME: Det har jeg aldrig tænkt over (hi hi hi). 

KU: Jeg har tænkt meget over det i forbindelse med< eller man lægger mærke til at der 

er nogle der skriver hvor de bor eller hvilket område de bor, eller der er også nogle der 

ligger deres telefonnumre derud. Hvor jeg bare tænker, det er da bare en mulighed for 

at få alle mulige mærkelige mennesker til at ringe til dig< det tænkte jeg i hvert fald 

allerførst. 

CD: Men det er jo ikke< medmindre du jo selvfølgelig er venner med gud og enhver 

mand. Det er kun mine venner der kan se min profil, jeg har mit telefonnummer og jeg 

har min mail adresse og jeg har min adresse, fordi at det er det jeg gerne vil bruge det 

til, for at finde folk og de skal altså også gerne kunne finde mig og kunne ringe til mig. 

Indtil videre er der altså ikke sket noget ved det og det er altså ikke alle og enhver der 

kan se det, alle og enhver kan selvfølgelig give det videre, men det vil alligevel være 

så<altså jeg ser ikke noget problem i det<altså jeg kan heller ikke se hvordan mit 

telefonnummer sådan skal blive udnyttet eller min adresse for den sags skyld, andet 
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end så kan det da godt være at jeg får et opkald fra ååhhhhh Jyllandsposten eller sådan 

noget, men det gør du alligevel.  

JJ: Sådan har jeg det også, man er selv herre over de ting man ligger ud, pga af at der er 

den der lukning, det er kun dem du selv giver lov, der kan se tingene. Så kan man så 

undre sig, når man er inde og se andres profil, hvad de så har lagt ud, fx af billeder, 

hvor man tænker det ville jeg så ikke gøre. Du ville ikke skrive ferie, jeg ville nok godt 

skrive at vi skulle på ferie, for det havde vi glædet os til og det vil vi gerne dele med 

vennerne. Og det er så lidt den der, hvor går ens private sphere? 

ME: Men du (PI) spurgte til når man selv går ind og kigger på andres? 

MJ: Der er jo den her funktion der hedder anti-stalker< hvor når man så klikker ind på 

en profil der har den her applikation, så kommer der sådan et billede af en selv ‛MJ was 

here‛ og så står der stalker, første gang jeg så den tænkte jeg ‛whaaat‛ altså der blev jeg 

virkelig<fuck jeg fik nærmest et brændemærke, nu må jeg hellere stoppe. Det irriterede 

mig af helvede til. 

KU: Der er også den der profile watcher, hvis du har den så kan du gå ind og se hvem 

der har været inde på din profil< hvem har set den mest og sådan noget. 

MJ: Virker den der profile watcher, jeg har nemlig hørt at den ikke rigtig skulle< 

KU: Altså jeg har kun en invitation til den, jeg har aldrig gidet at have den for det er 

sådan lidt ligegyldigt< 

MJ: <ja, hvor meget har man behov for at vide ik? 

ME: Hvis det er den jeg har set så skulle man sende den videre til andre folk for at man 

kunne benytte den og det gad jeg ikke, det er igen det der med at hvis man kun kan 

åbne den hvis man sender den videre alle de der tusinder af mennesker så gider jeg 

ikke< 

JJ:< ja ja , det er bare spam og fup< 
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CD: <du kan godt slappe af< 

(alle griner af at det bare er fup og MJ var blevet nervøs)  

MJ: <jeg følte mig skyldig på en eller anden måde ik? Der blev man ligesom ‛fanget 

med hænderne i slikskålen‛, men i virkeligheden havde jeg jo ikke lavet andet end alle 

mulig andre har, vel? 

(Fælles: Nej)  

CD: Og det er jo også det der med privat igen, fordi det er sku da fedt at gå ind og se, 

nåå så har de været på ferie og det ser sku dejligt ud, men jeg ville sku ikke selv lægge 

billederne ud, på den måde.  

SI: Hvad er jeres forståelse af  ordet overvågning, hvad tænker i når i hører det? 

MJ: Overvågning er vel den her Big Brother tanke ik? Som er at der sidder nogen et 

sted, der kan følge med i alt hvad alle laver.  

ME: At man f.eks kan følge med i hvor mange gange man går på McDonalds i løbet af 

en uge. 

MJ: Ja hvis man skrev det ik< 

CD:<men så er det jo sådan noget dataregistrering<  

JJ: <jeg syntes det har sådan en negativ klang, overvågning. 

(Fælles: Helt sikkert, ja, meget) 

JJ: Det er sådan noget kamera hele tiden overalt hvor du går, vi har fået sådan nogle 

kameraer nede på Train, for der er jo nogle der laver ballade engang imellem, og der 

har siddet kameraer i mange år som folk har været glade for, fordi det ikke har sådan 

har siddet ude på toilettet og sådan noget. Nu er der kommet et ude på det kontor hvor 

vi sidder, fordi der har været nogle episoder med der har kommet folk derind. Det 

syntes jeg er ubehageligt.  
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1:24:45 

PI: Hvor har i fået denne ide om overvågning fra? 

CD: Ååååå, af en roman der hedder ‛1980‛ af George Orwell 

CD: Jeg læste et eller andet sted at, jeg kan ikke huske hvor meget det er, men at 

overvågningskameraer der bliver sat op i Europa, det var helt vildt! Tror de sagde et 

eller andet sted at det var 50 i timen.  

MJ: Der er jo også lavet de der undersøgelser med folk, nede på banegården og på et 

mørkt busstoppested, der er det helt i orden at de sætter kameraer op, selvom at man 

selv skal stå der.  

CD: Jeg har det stadigvæk sådan, at jeg tror ikke der er nogen der punkt 1. Kan få noget 

ud af at se på hvor jeg er henne, noget andet er på en arbejdsplads hvor man sad< og 

det var klart at hvis der var noget så blev det brugt, men ellers blev det slettet hver 

anden dag og der var ikke en kæft der så det. Sådan generelt er jeg heller ikke tilhænger 

af at vi skal have et samfund med kameraer og overvågning i, men engang imellem har 

jeg det altså bare sådan, at jeg tror ikke på at der er nogen der kan få noget ud af hvad 

jeg foretager mig. Hvis de skulle have lyst til det, ved du hvad det er jeg sku ret ligeglad 

med.  

ME: Jeg syntes det er en ubehagelig tankegang. Jeg syntes at argumentet med at hvis 

man ikke har noget at skjule, så kan man jo bare være ligeglad, det syntes jeg ikke 

holder. Og man har jo ikke noget at skjule, og et eller andet sted så jaaa og sådan noget, 

men jeg syntes bare stadigvæk at det er ikke ok. 

CD: Men alt hvad du laver på nettet er jo i forvejen fuldstændig åbent. 

ME: Ja det ved jeg godt, men jeg har det nok ambivalent i forhold til det, kan man jo så 

sige ikke. Jeg ved godt at det sker, men jeg syntes ikke det er ok.  
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CD: Men hvis man tænker på hvor mange data der kommer ind fra brugerne hver evig 

eneste dag, på serverne, ja dine udbydere kan jo logge hvilke sider du har været inde på 

og IP-numre og sådan noget. Det er jo ikke alt indhold, jo hvis man præcis vil vide 

noget om et spor, men det er jo ikke alt indhold, men det svare fuldstændig til at man 

skulle have styr på hvor alle var på hvilken som helst given dag, det kan ikke være 

rigtig.  

JJ: Jeg tror da de registrer det, uden at vide det, det er en stor  ‛cash cow‛ den der. Med 

annoncer, hvor mere de ved hvor mere kan de målrette deres reklame. Det svare til< 

de kan jo tjekke IP-nummeret det gør man jo på mange sider, også på Facebook, så 

kommer der jo danske reklamer op, selvom det er .com man er inde på. De ved det jo på 

en eller anden måde, og hvor mere de ved, hvor mere kan de målrette sådanne nogle 

ting. Og på nettet gør det mig ikke noget, det påvirker mig mere med kameraer på 

stationer offentlige steder. 

 

1:36:00 

PI: Når i så bruger Facebook, tænker i så på overvågningen? 

MJ: Lige en ting jeg vil slå fast her. Det er en gratis service og der er ikke nogen ting der 

er gratis her i livet, der er selvfølgelig nogen som der skal tjene nogle penge på det. 

Hvis det er at vi skal have noget uden overvågning eller lignende, så skal det være 

sådan noget hvor det bliver differentieret og man betaler et eller andet beløb for at 

slippe for det der. Men det er naivt at tror at vi i dag kan få så meget, eller sådan en 

service, uden at de vil have et eller andet.  

JJ: Det tror jeg heller ikke, jeg tror bare netop at de registrer det hele. 

CD: Den ene ting er jo den der forbruger registrering hvor der er nogen der gerne vil 

sælge noget til os, den anden det er hvis det er den sådan suspekte overvågning< 
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ME: <men er det ikke fordi i begge to er inden for den der erhvervs tankegang, det er 

meget den der handels tankegang, vi gir og du får og vi skal have sådan og sådan< 

JJ:<sådan er det jo på nettet< 

ME:<ja ja< 

JJ:< jeg er heller ikke uenig, og det er heller ikke for at være sådan negativ, jeg tror bare 

at de registrer så meget de overhoved kan alle steder< men jeg har jo også selv 

registreret mig inde på Facebook og sagt ja til et eller andet der står i den lange tekst. 

Men det er ikke en overvågning jeg syntes er noget jeg er bekymret for.  

CD: Man er sig den bevidst, men hvis det ikke er noget problem for en, eller hvis det er 

et problem for en, så kan man altid om ikke andet deaktiverer ens profil.  

SI: Så i tænker at overvågning det er noget andet i forhold til Facebook? 

MJ: Bare det at gå på nettet< så er du jo overvåget, bare du har stikket i nærmest ik. 

ME: Noget andet er jo om Facebook brugen bliver registreret på ens arbejdsplads, altså 

det der med at om det er inden under det der bliver overvåget på ens arbejdsplads og 

om ens arbejdsgiver kan se det og det bliver registret, det er ikke rart.  

MJ: Det kan jeg godt forstå og gode arbejdspladser har en god beskrivelse om hvad man 

må bruge sin computer til og hvad der registres. Der må man overhoved ikke være i 

tvivl som medarbejder, for hvis man er det så skaber det problemer for både 

virksomheden og medarbejderen. Det skal man have klare regler for og det skal 

kommunikeres ud.  

CD: Og det bringer os jo igen tilbage til den der lange ansvars fraskrivelse på f.eks. 

Facebook, hvad bliver hvad brugt til? Hvis der kommer kameraer på offentlige steder, 

hvor bliver det så registreret, hvornår bliv er det slettet, hvem ser det, bliver det lagret, 

sådan så det kan bruges hvis det er i fem år eller sådan, det er de ting man gerne vil 

vide noget om hvis det er.  
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JJ: Men jeg syntes igen der er stor forskel på hvad det er for en overvågning. Er det en 

der handler om hvad kan jeg bruge og indsamle af informationer for at kunne sælge dig 

noget, eller om det er sådan en overvågning af alt hvad man foretager sig<  

MJ: < det er sådan den lidt mere private overvågning der overskrider grænsen eller< 

JJ:<ja lige præcis, vi gør det jo< 

ME:< altså jeg gider heller ikke have smidt et eller andet i nakken, forbruger 

overvågning syntes jeg også er irriterende.  

CD:< jeg ville også gerne kunne slå, i ved den der forbruger annonce ude i siden på 

Facebook, hvis der var sådan en et lille kryds ude i siden der slog den fra så ville jeg 

gøre det. 

JJ: Men hvor er forretningsgrundlaget så for Facebook? 

 CD: Lige nøjagtigt, men derfor er den også fin nok, men når den begynder at komme i 

toppen og bunden og alle steder og når du skal se noget så lige fem sekunders reklame, 

så begynder det at blive for meget. Men hvis det så var noget inden for lige et meget 

specifikt område der lige interesserede mig, så ville man jo gerne have det, men det er jo 

det samme med Ikea kataloget, det ville alle jo også gerne have, men de vil ikke have alt 

det andet lort.  

JJ: ja præcist, så skulle man selv kunne vælge hvad man lige havde en eller anden 

interesse for, og så blev det præcenteret, hvilket man sagtens kunne forestille sig kom. 

CD: Ja helt sikkert.  

 PI: Hvad siger I til at alt i foretager jer på facebook er en form for overvågning? 

ME: Det syntes jeg ikke for overvågning er et meget negativt lavet begreb< 

(fælles anerkendelse) 

ME: Man kan sige at man skitsere sig selv til at blive overvåget, det er dog ikke 

overvågning som sådan. 
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MJ: Det er også et andet ord for netværk, fordi netværk er også der hvor du får 

informationer om hvad folk laver som er i dit netværk, på fagligt eller socialt niveau.  

PI: Men hvorfor mener i alle at overvågning er negativt? 

ME: Det lugter meget af Foucault og Panoptikon. 

CD: Overvågning har noget at gøre med nogen du ikke selv har noget med at gøre, det 

er nogle andre uden for dit netværk som holder øje med dig.  

MJ: Der er også stor forskel mellem om man sætter sig selv i sådan en celle hvis man 

bruger panoptikon som metafor, eller om man bliver ubevidst overvåget, eller om man 

selv lader sig blive overvåget af et begrænset publikum. Man kan jo ikke tale om 

overvågning på den måde, hvis man taler om at der er nogen der kan se alt om alle, 

sådan er det jo ikke på Facebook og derfor er det ikke overvågning. Der er muligvis 

nogen der kan se noget om nogen.  

ME: Jeg syntes også der er sådan et magt perspektiv i at overvågning lugter af at der er 

nogen der kigger lidt ned på mig og har det store marionet fører perspektiv på 

tingende, hvor det her iscenesættelse og netværk, det er meget mere horizontalt på en 

eller anden måde, det flyder lidt mere mellem de forskellige involverede.  

JJ: Det er også sat i forhold til hvordan vi ser overvågning i andre former for 

overvågning, f.eks det der med Dankort, hvor vi ikke selv styre hvordan vi bliver 

overvåget, men på facebook kan vi bare have et navn og billede og intet andet hvis det 

er det vi vil, det er derfor os selv der styre det.  

 

1.43.20 

SI: så har vi en lille afsluttende, perspektiverende ting, hvis man kan sige det på den 

måde. Vi vil gerne høre jeg om hvordan I tænker facebook ser ud om fem ud udfra det I 

har diskuteret indtil nu. 
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KU: ja hvis det overhovedet eksisterer om 5 år... 

ME: jeg tror der er kommet noget andet. Hvorfor skulle det lige være facebook som 

holdt i så lang tid. 

CD: jeg tror det udvikler sig, jeg ved ikke om 5 år, det er svært at sige, der kan se noget 

om 3, det kan også først være om 8 år. 

PI: det er heller ikke tiden der er vigtig, men mere fremtiden... 

MJ: et netværk, om det så lige er facebook eller et andet, der tager over, så tror jeg det 

går meget mere i retning af at vi har et netværk hvor vi fx også via facebook har en 

masse indkøbskanaler - vi har vores itunes, vores føtex osv, hvor vi handler derindefra. 

Så kan det være vi henter tingene et elelr andet sted - drive-in eller om man får det 

leveret, men jeg tror det kommer meget mere ind i min profil. 

SI: det kommer til at integrere forskellige ting? 

JJ: ja meget mere. Når jeg logger ind der så har jeg for det første mine venner og hele det 

community og så har jeg en masse andre gøremål også. Det kunne være fedt, hvis jeg 

samtidig kunne se hvad jeg mangler at aflevere på biblioteket eller hvad fanden det er 

sådan noget e-boks, jeg har mine andre mails derinde, det kunne være samlet. 

KU: ja det kunne være fedt... 

JJ: jeg tror det er den retning det går 

CD: det er sjov I siger det kunne være fedt, når man samtidig snakker om overvågning, 

for så kan man eddermame snakke om at blive overvåget et sted... 

MJ: det er jo lisom det her med at ha et betalingskort. Vi har efterhånden 5-7 stykker 

allesammen til alt muligt. Tænkt hvis man bare havde et, hvor det bare blev kodet ind 

om det så er bibliotekskort eller dankort, jamen nu vil jeg ha visa så åbner man bare for 

visa-delen. Jeg tror det går i retning af det samme på nettet. Jeg åbner bare op for nogle 

forskellige ting. Det er jo allerede med de små applikationer som lige nu kun er for sjov, 
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og tit starter det jo for sjov, men der kommer garanteret noget, der er bruger venligt, så 

kan man se tv derindefra. Du kan ha DR kørende nede i hjørnet mens du chatter, jamen 

det ku være fedt. 

JJ: ja det kan du jo sådan set godt gøre nu allerede 

MJ: nåja, der lavet det her undersøgelser med helt unge mennesker, så har de fjernsynet 

kørende, sidder og sms’er og er på nettet samtidig. Det hele kører, og det skal helst køre 

det hele på samme tid. 

ME: jeg synes det ville være fint hvis det stadig kunne være, så det stadig var lidt 

adskilt - så havde man sit community, det sociale og så ens linked-in, det 

netværksagtige, faglige relaterede, hvem vil jeg egentlig gerne arbejde fremover, hvor 

vil jeg have mit cv liggende og hvor vil jeg ikke, så man kunne holde det lidt adskilt i de 

grupper, så der var nogle hovedfaneblade eller hovedsites indenunder det, så... 

SI: så det bliver nærmest alle mulige dele af dit liv som bliver integreret? 

ME: ja måske, men det skulle ikke intergreres å meget, at man ikke kunne vælge 

arbejdsgiveren fra i ens sociale del og vælge vennerne fra i ens cv-del. Der skulle 

ligesom være nogel skillelinier på en måder. 

SI: det skulle stadig være dig som kunne kontrollere... 

ME: ja, jeg skal kunne customize det på min måde 

CD: man vælger jo alligevel i alt, så har man sine egne bookmarks osv. det har man 

også samlet på en eller anden måde. Du bruger heller ikke 7 forsk browsere. Jo nogen 

gør...  

ME: så man kunne lave sine egne mapper og sådan noget.. 

CD: de fleste, eller mange unge mennesker har en ipod og musikken liggende på 

maskinen og så et par højtalere til. De har ikke længere et anlæg måske. Men det hele 

bliver samlet. Alle de ting vil gerne ha skal samles. 
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SI: hvad tænker I andre om fremtiden? 

MJ: jeg har da især mærket en afmatning indenfor myspace, det samme kunne der ske 

ved facebook, men jeg tror det ikke. Jeg tror den bliver ved, for mig vil det ikke være 

specielt fedt med alt det der nye ting, jeg synes ikke jeg har brug for mere en ddet jeg 

har nu. Men hvor det ender henne ved jeg ik. Jeg synes det er meget vigtigt, og det 

synes jeg de gør ret godt, dem der er administratorer, men jeg synes det er vigtigt at få 

tæmmet det her spam med applikationer og alt det her, og det gør de meget godt, for 

det er virkelig noget der kan få folk til at blive trætte af at bruge det. Så hvis de gør det, 

som at man kan melde sig på en liste hvor man ikke får applikationer og sådan noget, 

og bliver ved med at være foran, så tror jeg nok det er ret slidsstærkt.  

CD: det kræver at der er folk derinde, der bruger det aktivt. Vi har allesammen de der 

folk, også på messenger, som aldrig er på. Dem har man ikke rigtig noget at gøre med, 

hvad fanden du logger sku aldrig på. Det kan være man ikke lige snakker sammen til 

daglig. 

JJ: jeg ser det som to muligheder. Det er bundet op på at man har nogle relationer, et 

netværk dannet af nogle personer, for man kan sige de kunne være et andet sted og så 

ku det være noget andet. Det er jo ikke sådan at man har lagt romaner ind. Det er jo 

ikke sådan vanvittigt mange unikke ting man har lagt ind på sin profil, man kan ha en 

der er helt vildt skrabet, man kan sige det er et netværk, der er facebook for dig, og ikke 

en skid andet. Sådan har jeg det også selv. Og det er jo lige det, der udfordringen at få 

flyttet det, hvis det skulle være et andet sted.  

ME: men det går alligevel rimeligt hurtigt. 

MJ: ja fordi tanken er nu født i os, vi ved godt nu eksisterer det sådan der, og vi kunne 

nok godt komme på, de fleste af dem som betød noget for os på det netværk, dem 

kunne vi nok godt komme i tanke om igen, hvis det var et andet sted, der blev. For man 

kan sige 5 år det er lang tid for internettet, så ser man også nogle som udvikler sig hele 
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tiden, for hvem skulle tro at google ville blive ved med at være førende indenfor 

søgemaskiner for 5 år siden, der ville man hele tiden have sagt, det bliver ved med at 

være en lang kamp, der er hele tiden nogen, der kæmper og laver noget nyt. De har 

bare holdt sig et simpelt sted, og blevet ved med at udvikle nogle ting som allesammen 

kan forholde sig til og lære at bruge, gratis eller stort set gratis... 

CD: det tror jeg også, og jeg tror især brugervenligheden er meget vigtig. Altså myspace 

skulle du jo på en eller anden måde bare for at pimpe sit sig ud og hente en eller anden 

form for kode. Det var ikke bare sådan. Hvis der kommer andre applikationer og jeg 

kan handle fra sitet, hvis det er simpelt og let overskueligt og samtidig at mit netværk 

er der... 

KU: også det at facebook var meget., folk blev bidt af det. Der var rigtigt mange i min 

klasse som ikke rigtig gad facebook, de synes det lød lidt latterligt når man tog de 

quizzer og i løbet af en måned var alle bare på facebook. Når man sad og snakkede var 

de lige pludselig på facebook hver dag. Jeg tror det handler om at hvis man først bliver 

bidt af det, og det løbende bliver opdateret så det er nyt og spændende... 

MJ: jeg tror også det er fordi det netop integrerer hele ens omgangskreds med sig selv 

meget bedre. Det er jo ikke bare en eller anden serie man følger med i dødt. Jeg tror det 

at man bliver bidt af, det er bliver jo dit liv. Det er en anden måde at kommunikere på, 

KU: det er jo også fordi det linker dig sammen med din fortid mht de forskellige 

vennegrupper du kan finde med gamle skolekammerater. Lige pludselig har du et 

netværk til en fortid du måske lidt havde lagt bag dig. 

JJ: det er dit liv i en eller anden grad. Og man kan måske ovenikøbet overskue det bedre 

end man kan udenfor. 

KU: hvis man skal til at lede efter folk inde på krak eller sådan noget. 
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SI: nu siger du det er dit liv - tænker man på hvornår man er online og offline eller 

kører det sammen? 

JJ: jeg tror det bliver at du er på meget mere hele tiden, så kan det være du bruger det i 

en mere eller mindre grad og det vil folk højst sandsynligt gøre, men efterhånden også 

de mobiler der kommer eller er her, så kan vi komme på hele tiden og det bliver en del 

af den trafik der er. Jeg kan hele tiden tjekke hvornår bussen kører eller et eller andet 

sportsresultat. Man har det ved hånden. Så er der så nogen som vil bruge det mere 

aktivt på alle mulige områder, og nogle vil måske bare bruge det til at finde et nummer 

engang imellem hvis det er så simplet. Men jeg tror du kommer til at være på hele tiden 

på en eller anden måde. 

SI: kan man forestille sig det bliver en yderligere integreret del af jeres dagligdag? 

JJ: det ved jeg ikke om jeg gider det skal være, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg synes 

det er nået et mætningspunkt, man kommunikerer med folk på så mannge forskellige 

måder, at det mest befriende er at slukke sin telefon og gå ud i sin have. Det er rigtig 

søndag for mig, hvor ingen kan få fat i mig. Så jeg håber ikke det bliver mer. For jeg 

synes næsten vi er online det meste af tiden idag - vi er på vores arbejde, vi er på en 

måde når vi kommer hjem også. Det er jo klart hvis man har små børn er man måske 

mindre online fordi man skal bruge tid på noget der. Men jeg synes vi er online det 

meste af tiden og vores telefoner går mere i retning af at vi er mere end bare telefon. 

PI: Tror I man kan udvikle sig anderledes som person på facebook end i virkeligheden? 

MJ: der synes jeg faktisk myspace var bedre til... 

JJ: jeg er ikke helt med på... 

PI: jeg mener du har en profil på facebook, og så kan det være du kommer til at snakke 

med en hel masse, men uden for facebook der er du bare dig selv - måske lidt mere 

familiemenneske. Tror I markedet kan udvikle sig så man bliver to forskellige? 
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JJ: jeg ved ikke om du kan blive to forskellige mennesker, men du kan godt have to 

forskellige profiler. Du kan godt være meget aktiv på netttet, og sende en masse spam 

rundt til alle og det er bare solen skinner hver dag, og så kan det godt være du bor i 

finland lagt ude et eller andet sted og ser måske ikke så mange mennesker, på den 

måde kan du godt have to forskellige profiler. 

KU. Det er jo også det du snakkede om, at den var delt op så man havde faner, hvor 

man netop kunne gå ind på samme profil og ha forskellige profiler indenfor om det 

skulle være det sociale eller arbejde. Det ku være fedt. 

CD: det tror jeg bare smelter meget sammen efterhånden. Det kan godt være du kan gi 

folk forskellig lov til... 

ME: Det er også fint nok, ikke fordi der er enormt store hemmeligheder, men jeg kan 

godt bare li den der tanke om at man kan være offline og slukke en del af en, så man 

kun er social online eller kun faglig online, så man ikke nødvendigvis skal være det hele 

hele tiden. 

CD: har de fleste af os ikke vores mobil med i lommen lige meget hvor fanden vi er? 

MJ: jeg kan godt se hvad du mener. Jeg er også medlem af linked-in og facebook, og det 

er to forskellige ting, men de kunne sagtens ligge det samme sted så man siger, at man 

har nogle man har nogle - jeg kan se problemet for mig allerede - men teoretisk at man 

har nogle fagligt, og dem man er venner med socialt og det kan også være i forbindelse 

med at man måske lige er kommet på en ny arbejdsplads og man gider måske ikke ha at 

de skal se alle de der festbilleder eller alt muligt andet der ligger der... 

JJ: jeg tror godt du kan inddele dine venner i grupper faktisk og sætte standarder for 

hvad de kan... 
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KU: det kan man faktisks, jeg har fået en invitation til at være med i en af min facebook 

venners gruppe, der hedder skolevenner, så du kan lave ligesom inde på messenger - 

familie, venner, skole. At du grupperer dem. 

CD: det har man så også brug for hvis man har 700 venner. 

MJ: jeg tror bare at tingene smelter sammen når vi er online, der bliver naturlig for os. 

Vi har vores telefoner tændt stort set hele tiden, mange bruger den også til at ringe om 

morgenen, det er det eneste ur man har. Det er den ting folk allerhelst vil ha med sig på 

en øde ø, det er en mobiltelefon. 

KU: det er jo også fordi hvis du slukker mobil telefonen så er du også virkelig afskåret... 

MJ:... så har du intet netværk. 

KU: så skulle det være fordi ens mor bliver bekymret fordi ens telefon er slukket og så 

kommer kørende forbi, så er man virkelig afskåret. 

MJ: på den anden side den der tanke med at second life bliver til first life, jeg tror ik helt 

på den. Det er for meget sci-fi for mig. Men det er da klart at der noget i at vi har vores 

mobil med, men at der ikke er noget tilbage af vores ‛u-digitaliserede‛ liv, nej jeg tror 

ikke helt på den. 

CD: jeg er er lidt... 

MJ:... ja du er lidt i den anden grøft... 

CD:... jamen jeg kan godt forstå når du siger at second life bliver first life, det tror jeg 

heller ikke på sådan rent firkantet, at vi nærmest har en tipi i hænderne, men allerede 

nu er vi jo mere eller mindre afhængige af vores facebook. Der har vi nogle kontakter 

som vi måske ikke har andre steder. Vi har det i hvert fald i vores telefon, jeg kan da 

ikke huske en tiende del af de telefonnumre der står der, for det bliver gjort for mig, og 

jeg kan da selv svare på en sms hvis jeg gider. Så allerede nu har jeg et digitalt liv som 
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jeg ikke ville undvære fordi det er min kontakt til en masse mennesker. Ellers skal jeg 

cykle ud til dem. 

MJ: spørgsmålet om afhængighed tror jeg er helt relevant. Man bliver afhængig af den 

information du får derinde på en måde, men skulle det ske at din profil hørte op 

imorgen, tror jeg egentlig man ville klare sig fint uden. 

CD: det tror jeg også... 

JJ: så spørgsmålet om afhængighed er alligevel ikke mere end som så, et spørgsmål. 

MJ: kender I egentlig nogen, der har deaktiveret deres profil? 

Andre: naaej... 

MJ: jeg tænker bare, jeg tror det går mere og mere i den retning. Vi er kommet langt nu, 

vi sidder meget mere ved vores maskiner... 

ME: men tror I ikke også stadig, der altid vil være behov for at gå offline? At sex og grill 

og drikke øl med vennerne er noget helt andet, at der ikke er telefoner... som du siger gå 

ud i haven... 

MJ: de der helt basale ting... det tror jeg stadigvæk... 

ME... for det stresser jo et eller andet sted at man hele tiden skal kunne det hele. 

MJ: ... at man skal forholde sig til noget hele tiden. Og jeg tror jo mere digitaliseret en 

del af vores liv bliver, jo mere vil man gå efter det andet eller synes det er lækkert. Der 

er jo også i perioder det handler om wellness og gi dig selv ro og sådan noget, det er jo 

helt oppe, og det går jo også kun i en retning ser det ud til. 

CD: det at kunne ta ud et sted, i en svensk skov, og ha mobilen i bilen i stedet for, men 

sluk den, det er dejligt det her, men så går der lige en dag eller to og så skal man lige 

tjekke om der er nogen... 
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SI: kunne man forestille sig at man nærmest blev tvunget til at ha en profil på facebook? 

Jeg tænker sådan ift internettet - hvis man ikke er på netttet idag er der flere ting som 

man ikke kan, som man faktisk skal kunne. 

PI: der var en sag oppe fra anti-pirat gruppen at man som straf kunne få frataget sin ret 

til at have en bredbånd forbindelse, og det var der så en milliard jurister og politikere 

inde over fordi de sagde, det var så integreret i en persons liv at man faktisk ville 

handicappe dem 

CD: jamen du skal jo ha en email idag for at kunne gøre forskellige ting, udfylde 

skattepapirer... 

SI: kunne man så forestille man skulle ha en profil på facebook... man skulle være 

online på sin profil på en måde 

KU: jo i den yngre generation er det vel et form for krav... 

ME: men det er jo så fordi man ikke følger med i sladderen... 

KU: det er jo så stadig en del af at man føler sig tvunget til at ha den her profil for ellers 

er man udenfor den her del af et fællesskab, der så hedder sladder. Hvor langt ude det 

så er... 

MJ: jeg kunne forestille mig hvis google nu blev ved med at være den store søgeportal, 

det folk bruger nettet mest til, at du skal være logget ind der, du skal ha en google profil 

for at bruge deres søgefunktioner, det kunne også de oprettede en facebook agtig 

google-life... 

JJ: det tror jeg også gerne de ville ha haft gjort... de ville godt ha udviklet... 

CD: men jeg ved ikke om det går i den retning, de er jo også meget bevidste om hvad de 

gør og må. Og mange holder øje med dem hele tiden. Men det kunne jeg da godt 

forestille mig, hvis facebook blev noget andet end det, det er. Men de skulle nok til - de 

skulle være en søgestation som man så _ville_ bruge, eller det internet abonnement jeg 
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havde derhjemme, det skulle så være et facebook abonnement jeg har. Der skulle være 

et eller andet på, så jeg ikke kunne komme udenom det. 

PI: afsluttende pointer? 

JJ: jeg skal hjem og tjekke facebook  
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Bilag 6: Fokusgruppe 2 - transskription 

 

Fokusgruppe 2 - transskription 

 

Primær Interviewer:   Ole K (PI)  

Sekundær Interviewer: Niels S (SI) 

 

Deltagere: 

 Martin S(MS) 

 Maria(MA) 

 Mads T(MT)  

 Anne-Christine (AC) 

 

00:00 

MS: jeg hedder martin, jeg er 27 år gammel og læser her på informationsvidenskab. Og 

sidder nu og skriver mit speciale. Hvor meget bruger jeg facebook - jamen det er faktisk 

ikke sådan vanvittigt. Er det hverdag - det er tæt på, mellem 5 og 8 timers facebook om 

ugen vil jeg skyde på. 

PI: okay. 

MA: jeg hedder maria og jeg er uddannet cand.mag i dansk og film/tv og er lige blevet 

ansat på filmværkstedet her i århus som informationsmedarbejder. Og hvor meget jeg 

bruger på facebook - ja nu har jeg jo lige været arbejdsløs i ½ år, så der brugte jeg rigtig 

meget tid... hehe. Men jeg er inde og tjekke hverdag, men jeg vil sige at mit forbrug er 

faldet en del. Så skal jeg gøre det op i timer er det nok mellem en ½ og en hel time om 

dagen. 
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MT: jeg hedder mads, jeg er 27 år gammel, og jeg er arkitektstuderende, og er ved at 

tage afgang fra arkitektskolen i Århus. Jeg bruger nok en times tid til 1½ på facebook 

hver dag, jeg bruger det rimelig meget men det er også som sådan en - man sidder ved 

computeren hele tiden og laver alt muligt og så skal man lige tjekke et eller andet fordi 

man er ved at blive sindssyg af computermodeller. 

AC: jeg hedder ann-christine og er 23 år og læser informationsvidenskab med 

supplering i medievidenskab. Og jeg er nok på facebook 2 gange om ugen, en halv til en 

hel time alt afhængig om der er sket noget spændende med ens venner, det er sådan set 

det.. 

MA: jeg er forresten 27, det glemte jeg vist at sige. 

PI: det er fint. Det det skal handle om idag, vi har ikke tænkt os at blande os så meget, I 

skal diskutere de hovedemner som vi gir til jer. Så vil vi måske blande os lidt hvis det 

bliver for meget om det ene eller andet. Ud fra egne erfaringer må i gerne tale om, og 

oplevelser, det er mere vigtigt end faktuel viden. 

MS: hvor mange hovedemner var der? 

PI: 4. klassikeren - alle erfaringer og ting er lige vigtigt, der er ikke noget forkert svar... 

MS: jeg har allerede løjet om hvor mange timer jeg bruger... hehe... 

 

06:22 

PI: simple ting er også meget godt at få udpenslet også. For at finde ud hvad facebook 

er for jer har vi et startspørgsmål: hvorfor I tilmeldte jer facebook? 

AC: fordi mange af mine venner var på facebook, og jeg havde lisom hørt det var det 

nye og så tænkte jeg det ville jeg se hvad var. Og så er der mange af ens venner og der 

kommer nye venner ud fra de venner man har tilmeldt sig, sådan meget netværk agtigt. 

Det var sådan set derfor jeg tilmeldte mig, ikke så meget alt de ekstra ting. 
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PI: hvornår? 

AC: det var i maj sidste år, knap et års tid siden. 

MT: jeg tilmeldte mig fordi Hans-Henrik sagde jeg sku. Jeg havde været myspace 

bruger i længere tid og brugte det meget, og så min kammerater de gad ikke myspace 

og var trætte af det, og så tænkte jeg årh hvad fanden, så prøver jeg det. Så har jeg brugt 

det i starten sideløbende med myspace men på det sidste mere facebook. 

MA: jeg startede også som myspace bruger og var egentlig meget glad for det, men så 

på et tidspunkt skiftede alle over og så var jeg egentlig lidt modstander i starten, jeg 

gider fandme ik til det her netværk, men jeg faldt jo i engang sidste forår, og der har jeg 

faktisk kun brugt facebook og sløjfet myspace fuldstændig. Og jeg vil sige jeg bruger 

det mest så jeg kan katagorisere mine venner og ha styr på dem. Måske fordi jeg godt 

kan li at snage lidt i hvad folk nu render rundt og laver. Og de der applications er 

selvfølgelig meget sjove, men det er ikke hovedsageligt derfor. 

MS: sjovt nok var jeg også på myspace først, og der fandt jeg lisom ud af, omvendt her, 

at der ikke rigtig var nogen på myspace af mine kammerater. Og så begyndte de så at 

snakke om facebook at de synes det var helt fantastisk. Og så begyndte jeg hurtigt at 

tænke, at nu har jeg så været på facebook i 2½ år deromkring, men for mig var det 

vigtigt at i stedet for at man skulle til at skrive sms’er og email for at få fat i nogen, 

specielt ikke nære venner, men ens bekendtskaber, det var noget nemmere at samle der, 

fordi man ikke behøver at røre en finger, der er nok nogen, der skal finde dig, der er 

nok nogen, der skal adde dig, og den vej igennem kan man måske lige gå ind og se - jeg 

kunne også lige gå ind og adde thomas fra 3. klasse. Det gør det meget nemmere for 

mig. Der er altid nogen, der nok skal finde en. Ikke dovenskab men simpelthen fordi 

det er mere praktisk... 

MA: det spreder sig sådan... 

MS: ja det gør det virkelig.. pyramidespil så det ikke gør noget... 
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AC: jeg var altså ikke på myspace før... som den eneste... hehe 

 

09:34 

PI: så vil vi starte med det første hovedemne: hvordan bruger I facebook? 

MS: jeg bruger det til at holde styr på mine venner, det lyder måske lidt sådan, men se 

hvad der foregår. Bruge det som en dagbog, en kalender. Og der er det måske meget 

sjovt efter weekenden, så kommer der gerne en halv snes fotoalbums ud, så kan man se 

hvad folk har foretaget sig. 

AC: det synes jeg også er meget smart... 

MS: så kan man holde styr på, hvad der lige er sket... 

AC: også når man lige pludselig for en mail om at man er blevet tagget på et eller andet 

billede fra weekenden... 

MS: ... det er så ikke altid det er lige sjovt... hehe 

AC: ... det er så der jeg går derind og lige ser om det er noget, man har lyst til at have 

liggende ude på... 

MT: nogle gange kan man fjerne det tag igen og hehe... 

AC: ej okay, det er for .... 

AC: jeg bruger det også hovedsageligt til, hvis der er nogen, der har sendt en invitation 

til et eller andet event eller hvis... der plejer at være en anledning til jeg går derind, jeg 

har hørt noget der er sket, eller jeg skal se nogle billeder. Når man så først er derinde 

plejer jeg så også at se hvad der er sket med alle ens venner, listen der kommer 

automatisk frem. Er der nu nogle spændende ting, så kan man lige kigge på det... 

MA: for mig behøver der ikke være en grund for at gå derind. Jeg går nogle gange bare 

derind for at slå noget tid ihjel. Overspringshandlinger rigtig meget. 
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MS: det kender vi ikke til... høhø 

MA: lige ta en af de der latterlige tests eller et eller andet... 

AC: ... det gør jeg faktisk ikke... 

MS: det vil jeg så sige at de der tests, dem bliver man hurtigt træt af... 

MT: ja, dem bliver man rigtig hurtigt træt af. 

MA: det bliver også mindre og mindre vil jeg sige 

MS: ja i starten, der var det hov tilføj - man bliver som et lille barn igen, jeg sskal ha 

ligeså mange applikationer som alle andre. Det afspejler sig i hvert fald i den måde jeg 

bruger facebook, de er ligeså stille blevet fjernet en efter en. Jeg skal bare kunne holde 

styr på, hvad der sker i folks hverdag. Jeg synes det er fantastisk i sådan en 

dagbogsform. 

MT: det er også meget rart fordi man i høj grad kan søge på sine venner, for det er tit 

der står deres email og telefonnummer og sådan nogle ting. Også hvis man ikke lige har 

det andre steder, så er det et meget nemt sted det hele er samlet. Plus at man kan skrive 

en besked til dem og så ser de den når det er belejligt. 

AC: det er også meget smart at man kan skrive en direkte mail - den der inbox. Det 

bruger jeg i hvert fald nogle gange netop med venner jeg ikke lige snakker med til 

hverdag eller har på msn, så kan man lige skrive.... og superwall eller hvad det nu 

hedder... 

MS: det der er sjovt udover - det er blevet nemmere sådan noget som de der 

traditionelle efter 10 år man er gået ud af folkeskolen eller gymnasiet, det der med at 

man skal mødes med en gamle venner og bekendte, det gør det noget nemmere lige at 

oprette sådan en albertsminde ungdomsskole 96/97, så kan man hurtigt - jamen er det 

ikke ved at være 10 år skal vi ikke... det gør det nemmere at holde de perifære 

venskaber alligevel til. Det synes jeg i hvert fald er fantastisk. 
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MA: der er også opstået nogle fester på baggrund af det... 

MS: ja bare se kapsejladsen imorgen - jeg har i hvert fald tre kammerater, der har lavet 

en fin side med hvad skal vi foretage os efterfølgende.  

AC: det er også sjovt at man kan se på den officielle kapsejlads side, hvor mange der 

faktisk har tænkt sig at komme. Der står jo flere 1000. 

MS: det gør det lidt overflødigt at sende dyre sms’er og ringe til folk 

PI: er det sådan de funktioner - der er vigtige? Hvilke funktioner bruger I? 

MT: jeg bruger meget inboxen - der skriver jeg mest til folk som jeg er gode venner 

med, og hvis det er nogne jeg kender perifært eller ikke har snakket med i mange år, så 

skriver jeg på wall’en. Sådan noget hey hvad så, hvordan går det, længe siden, sådan 

noget bullshit. 

AC: jeg bruger mest inbox og se billeder, alle folks billeder, hvis man ikke lige har set 

nogle i lang tid. 

MS: det kan både være en negativ og en positiv oplevelse... hehe 

 

14:22 

PI: hvilken indflydelse har facebook i hverdagen? 

MS: den kræver meget tid. Jeg tror ikke jeg bruger mere end 8 max om ugen, men sådan 

en dag kan man måske sidde i to timer hvis man lige skal ha et album ind og man lige 

skal ha opdatetert... jeg synes det er klart, lige med det samme man sætter sig ved en 

computer, det florerer hele tiden i hovedet - skal amn lige ind og tjekke igen... 

MT: for mig tror jeg det er sjældent jeg bruger meget mere end 5 min af gangen på det, 

men jeg sidder også ved min computer 14-16 timer i døgnet, fordi jeg bare lige nu er 

ved at lave afgang, så derfor har jeg ikke det store liv, så det er der det lisom foregår 

lige nu. Så derfor bruger jeg også meget facebook, også fordi mange af dem jeg kender 
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er ved at lave det samme og så kan man i den der lille rubrik, hvor der står hvad folk 

laver lige nu, så kan man lige afkode om de er i godt eller dårligt humør, eller om de 

skal med ud og drikke en kop kaffe ellers ådan noget afhængig om man sidder på - 

altså nede på arkitektskolen sidder man jo ikke på de samme tegnestuer allesammen, så 

det kan godt være der er nogen, der sidder et andet sted og så kan man lige se, hvordan 

folk har det. Og det er mindre aktivt end msn i og med hvis de ikke lige er der kan de se 

beskeden senere og så gør det egentlig ikke noget. 

MA: jeg synes egentlig jeg har det lidt ambivalent - for egentlig ville jeg nok gerne 

bruge mindre tid, jeg synes det er sådan lidt åårh - lisom at man ser for meget tv, det 

bliver sådan lidt - hvad er det egentlig jeg bruger tid på. Sådan kan jeg godt får det, føle 

mig lidt taber-agtig, hvis jeg er for meget derinde... men man gør det jo alligevel. 

AC: det kan være derfor jeg bruger så lidt tid, for jeg lægger ikke billeder ud på 

facebook. Så kunne det være jeg brugte meget mere tid, det ved jeg ikke... 

MS: jeg tror også hvis man opdaterer det løbende, som hvis man har det som en 

hjemmeside eller en weblog så er det klart, så er man jo nødt til at opdatere den 

løbende, fordi forlk forventer der kommer et eller andet nyt. Du tager lidt, når du er 

inde og kigge ved os, så forventer vi også du gir lidt, når du en søndag har været i byen, 

kan du så ikke lige fyre 20 billeder ind, hvor du ser dum ud. Det har man lidt - hvis 

man har snakket med kammeraterne fredag- hvad skal I i weekenden, jamen vi skal i 

byen, altså ens nærmeste kammerater, så er det meget sjov den måde at blive opdateret 

på - nå det var vist en sjov tur, eller det var måske knap så fedt. 

MA: men det er også præmissen ikke, man bliver nødt til at holde det igang for at man 

gider gå ind og kigge på det, det går begge veje. 

Andre: jo, helt sikekrt 

MS: ja for ellers får man ikke rigtig noget ud af det... 
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MA: der er nogle gange nogle døde perioder og så holder man jo også selv op med at gå 

derind. 

MS: jeg synes det det er sjovest at bruge det til er når man er ude at rejse. Så er det nemt 

at holde sig informeret om hvad der foregår også ift når man kommer hjem, så kan man 

nogenlunde se, den første uges tid er der måske ikke... det er helt fantastisk 

 

17:42 

SI: hvor meget bruger I den der gruppefunktion, hvordan bruger I den? 

AC: altså de forskellige grupper der er derinde? Jeg har det både sådan at jeg fx har 

tilmeldt mig en gruppe fra min årgang på gymnasiet, så ser man pludselig en masse 

man kan tilføje, som man ikke har fundet eller har tænkt på at finde måske. Og ellers er 

der mange sjove grupper også, som jeg også har tilmeldt mig. Ellers er der ikke så 

mange grupper- imv-gruppen... 

MT: altså jeg bruger ikke rigtig grupperne ift at skabe grupper mellem mig og mine 

venner. Jeg bruger det i langt højere grad til at sige, at det her er interessant... 

MS: ...at tilkendegive dine interesser... 

MT: ... ja præcis, i meget højere grad. Mine venner ligger i en stor skudder-mudder 

gruppe, som bare er det det er. Jeg bruger egentlig ikke grupperne sådan rigtig. 

AC: jeg bruger dem heller ikke på den måde, det er ikke sådan jeg går ind og skriver på 

grupperne på den måde, og danner netværk på den måde, det er mere sådan at man 

kan se de interesser... 

MS: har I prøvet at oprette en gruppe? Eller tilmelder I jer bare? 

MA: jeg har oprettet 10 grupper eller sådan noget. Men nu er jeg oftest også sådan en, 

der sætter ting igang eller arrangør for ting, så er det oftest mig, der har oprettet en 

gruppe for min efterskole eller min gymnasieklasse eller hvad ved jeg. Men jeg bruger 
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det også nogle gange bare til at tilkendegive en interesse som du gør. Men jeg har det 

også sådan lidt, at det er blevet lidt for nemt at... fx den der alle der går med kniv er 

idioter, så har man lisom taget stilling til det, og så er man fri for at ta mere stilling til 

det i sin hverdag, det er lidt for nemt. Jeg hader når tv2 fokuserer på, at hey nu er der 

dannet en ny facebook gruppe mod det der og så er det bare jordens største ting. Det 

tager to minutter at oprette en gruppe altså... 

MT: ja det er rigtig nok, men tilgengæld så kan man sige, at de kan også bruges på den 

måde, at jeg blev inviteret til en gruppe for organdonation, og det var noget jeg havde 

gået og tænkt over i årevis, men ikke noget jeg havde fået nosset mig sammen til at få 

gjort, fordi ja jeg er ikke så organiseret omrkring sådan nogle ting vel. 

MS: og så går man vel ikke og tænker at man lige dør imorgen hehe... 

MT: nej lige præcis. Men så fik jeg den der og jov, det vil jeg sku gerne, så joinede jeg 

den og så derinde er der et link til der hvor man melder sig til organdonation, dvs du 

melder dig med navn og hvad du vil donere og så får du et brev med posten senere, så 

på den måde har det egenligt gjort at man har taget stilling til nogle andre ting. Og det 

synes jeg egentlig var meget fedt. Så skrev jeg så også til hende, der havde sendt den, at 

det var sku egentlig cool nok, for jeg havde gået og tænkt på det i længere tid. Men ikke 

fået taget mig sammen til at gøre det. 

MS: jeg synes mange af de der interessegrupper reflekterer et eller andet sted også det 

der lige sker i det område den er fra... 

MT: ja det er rigtigt... 

MS: der er også den der undskyld mohammed eller sådan noget, sådan man kan se lige 

hvad der er oppe i medierne, det reflekterer folk, de har måske ikke så meget 

opfindsomhed når det kommer til stykket. Altså den der vil I ikke godt lade være med 

at gå med kniv eller hvad det nu hedder, de reflekterer det der er opppe i medierne nu, 

nu kan jeg lige være smart og starte sådan en. Som du siger med den der organdonor, 
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det kan godt sætte gang i nogle tanker, så man faktisk tænker nårh det er måske rigtigt, 

det burde jeg måske tage stilling til. Men der er også mange af de der grupper, der får 

jeg altså kvalme, når jeg ser dem... 

AC: ligesom den der støt sygeplejerskerne og... 

MS: ... og ligeløn og hvad hedder det... 

AC: ...hvor alle bare går ind.,.. 

MA: ... og det er jo ikke noget der batter overhovedet. 

 

21:34 

PI: hvad synes i om facebook ift andre sociale netværk, der ligger på nettet og 

muligheder man har? 

MS: web 2.0 vejen frem... hehe 

AC: andre sociale netværk udover myspace? 

SI: fx linkedin...  

MA: jeg tænker ikke rigtig der er andre udover... 

AC: altså linkedin det er lidt sværere at finde rundt i synes jeg... 

MS: ..det er jo heller ikke sådan socialt på den måde... 

MA: jeg synes jo egentlig man kan rigtig mange ting på facebook, det synes jeg er rart. 

AC: og facebook det er samtidig sjovt på en eller anden måde, det er for sjov.... Nu har 

jeg så heller ikke været på myspace eller weblog, det er ikke lige mig. Det der er rart 

ved det, er at folk ikke går ind og generer en, det har jeg ikke oplevet, det kunne man 

måske godt i andre almindelige communities, hvor folk går ind og diskuterer mange 

ting. 
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MS: jeg vil sige det er den nemmeste måde ift mange andre. Hvis man tager lige netop 

weblogs, det kræver virkelig, altså der skal du ind og skrive, det kræver du sætter dig 

ned og er din egen lille journalist ift hvad du foretager dig i hverdagen eller din 

interesse, eller hvilken forbindelse du opretter din weblog. Hvorimod facebook kræver 

ikke at jeg skal står til ansvar at jeg er på facebook fordi. Der kan jeg bare ta de 

applikationer, der er og tilknytte mig dem hvis jeg har lyst til det og kan heldigvis også 

forholdsvist nemt få mig af de applikationer igen, hvis jeg bliver træt af dem. Det synes 

jeg er noget af det nemmeste. Også dem der som du siger, med at kunne post message, 

det er noget som man gør til sine nære venner og så er der, wall osv hvis man skal ud til 

samtlige sine bekendtskaber. Det er i virkeligheden super nemt. Jeg gider ikke sidde på 

en weblog fire timer om dagen for at bedsteforældre og alle andre kan se hvad jeg 

foretager mig i løbet af ugen, så spændende et liv har jeg heller ikke. 

MT: tilgengæld synes jeg Facebook , det jeg godt kunne li ved myspace var at man 

kunne personalisere det meget. Du kunne skifte farver, gøre alle mulige ting. Nu er jeg 

ikke sådan en der kan skrive kode og noget som helst, men i og med der lå de her 

applikationer rundt omkring så kunne du mere eller mindre få det til at ligne det du 

gerne ville. Du kunne smide videor, billeder og gøre en helt masse ting, glitter og jeg 

skal gi dig. Det synes jeg egentlig var ret fedt. Og lægge musik op og sådan. Altså nogle 

af tingene kan du også gøre på facebook, men det er meget mere standardiseret. Og det 

er måske også meget godt i nogel sammenhænge, det gir et overblik, men samtidig 

kunne jeg godt li den måde at gøre det til sit eget rum på, på en måde, bare lidt ens eget 

lille hjemmeside, som stadig var tilknyttet en helt masse andre mennesker. 

MA: i myspace var det sjovt at surfe rundt og se nogle mennesker man slet ikke kendte, 

fordi de havde et flot layout og sådan noget. Sådan er det ikke på facebook. 

MS: det var lettere at blive inspireret til at lave sin egen myspace, når man så hvad folk 

havde lavet, hvor facebook er mere - wow - hvem finder det fedeste billede... 
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MT: .. ja lige præcis... 

MS: sådan synes jeg det virker ofte, med facebook. Lige de simple banale ting, også de 

nye applikationer, det er ikke wunderkids der sidder og finder på de nye applikationer, 

nææh hvad kan vi gøre idag - mal en rose, støt med penge til... 

MT: noget af det jeg også brugte myspace til var i virkeligheden at jeg søgte musik, der 

var en masse forskellige bands plus en masse forskellige mennesker som havde musik 

på deres myspace, alt muligt forskelligt musik, og det kan man ikke bruge facebook til. 

Jeg mangler lidt den der, man kommer ud og smager en masse indtryk. Det er i højere 

grad, hvor mange procent ninja er du. Jeg er 100% ninja.. hehe... 

MS: det er meget sjovt når du nævner myspace, mange små bands, de har lidt den der 

at de er tilknytttet myspace, nogen, der skal promovere sig selv, de bruger faktisk 

myspace. 

AC: er det ikke meget en musikside? Det har jeg hørt i hvert fald. 

MT: ...jooh musik... 

AC:.. meget musik... 

MT: tilgengæld kan man sige at forskellen på myspace at facebook der adder man sine 

venner og folk man kender og folk man har gået på skole med og sådan nogle ting, hvor 

myspace ligeså meget er folk man synes, der ser fede ud, eller spiller noget fedt musik 

eller gør et eller andet. Det kan være folk fra japan til seatlle, mens facebook i og med 

det er snævrere og mennesker du kender, så er det også mere på den måde 

MS: specielt nu, hvor man ikke kan tilknytte folk uden at man skal bestemme hvilket 

netværk -friendsliste eller hvad det er, det sætter også lidt... jeg ved der er mange, der 

har brugt det til at surfe ift at kigge hun er pæn, det har jeg decideret nogle kammerater 

der gør... 

AC: på facebook? 
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MS: ja, så addede de hende som friend og så den vej igennem håbe at de på et 

tidspunkt... Det er lidt sølle men det må de jo om. Hehe... så der er alligevel nogen som 

bruger det som en database, der går ind og søger på smukke folk eller hvad de nu har 

lyst til. 

 

26:50 

MA: der er også nogle applikationer, der er designet til det ik - are u interested yes or 

no.  

AC: det synes jeg netop er det rare ved facebook, det behøver ikke være en dating 

profil. Det tror jeg så heller ikke myspace var, men der er fandme mange steder hvor 

det er sådan noget. 

MS: det synes jeg så der er en lille tendens til nu her... der er sådan en hvor forlk kan...  

AC: compare people eller hvad? 

MS: nej det er ikke den, man kan gå ind og sige om man synes folk er - noget med date, 

ringer det nogle klokker? Så popper der billeder op af en, og så kan man sidde hele 

dagen lang, for der er jo uendelig med profiler, så kommer billeder frem også kan man 

så sige would you date this person, yes or no, og så kan du så bagefter få lov at 

udpensle om det er fordi du synes vedkommende er cute, intelligent eller... og så ud fra 

det laver den så en statistik over hvor meget desirable du er ift alle andre. Det er derfor 

jeg tænker, det bliver lige for meget dating side. 

AC: det er også fordi jeg ikke kender halvdelen af alle de applications.. 200 som står og 

venter... 

MS: jeg havde den på et tidspunkt, og den har jeg slettet, for så popper der bare mails 

ind hele tiden, og så kan folk jo vælge om de vil være anonyme når de siger yes or no 
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AC: den eneste jeg har på min er sådan set kun den der compare people, og det er også 

lidt irriterende, for der kommer også mails, og det er jo egentlig ikke, jeg bruger det 

ikke, går ikke ind og trykker hver dag... 

MS: man har måske bare været for langsom til at gå ud og fjerne den applikation... 

AC:... det er jo ikk noget interessant. 

MT: jeg tror jeg har den du snakker om, og man bliver ret hurtigt træt af den.. jeg tror 

også i og med nogle af de der firmaer som laver dem - hvis man så er inde på den der 

compare, så kommer man til at trykke, eller så er der ligesom noget andet og så 

kommer man ind i det... 

AC: og så skal man tilmelde sig en ny... 

MT: ja præcis og så får man det ikke lige brugt, og så ligger den bare... 

MS: ja det er rigtigt, når man skal vælge den så er der ofte, så skal du også lige vælge 

den, den og den her... 

AC: ... og så kommer det ind på din side, arj... 

MS: og hvis man ikke lige er hurtig nok, så glemmer man når man går videre, så har 

man lige sendt det ud til samtlige ens venner... 

Andre: præcis... 

MA: ja eller man skal invitere 20 venner for at få et svar i en eller anden quiz, det er så 

irriterende. 

MS: gør I så det eller vælger I den fra? ... jeg vælger det fra... 

MT: så siger jeg også bare cancel, men så er det ikke altid man lige får den slettet igen 

bagefter, i og med jeg næsten altid sidder der i 5 min, så fuck det og videre, og så ligger 

den bare i stakken et eller andet sted uden man har taget stilling til den. 

MA: oftest får man faktisk svaret alligevel selvom man ikke inviterer de der 20 venner... 
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MS: jamen det er noget med at man vil de fleste af dem kan sige skip, så man ikke 

inviterer venenrne men går videre til resultatet. Så har de været så smarte - for folk de 

er bare uha jeg skal ha resultatet så hurtigt som muligt, så trykker de på et eller andet, 

og så bam - så får de alt det spam. 

AC: jeg har også oplevet at skip, jamen det betyder du går helt væk fra det, så går du 

bare tilbage, væk - skip er bare skip venner, altså haha, at de ik skal ha det. 

MS: så burde der bare stå next... 

MA: jeg har faktisk lavet en gruppe imod det der, at man skal invitere venner for at få et 

svar, det har så fået en konsekvens... 

MS: jeg har bla selv også, og mange af mine kammerater gør det også - plz lad være 

med at forwarde de der mails, jeg gider simpelthen ikke... 

AC: den der se hvor mange, eller hvem der sidst har været inde på din profil, hvis du 

trykker forward... 

MS: glen har nu taget hollywood test nr 2030, arnold schwarzenegger prøv at gætte 

hvem han var? Mmm... 

 

31:36 

PI: okay... bruger i facebook som i forestillede jer I ville bruge det, da I startede: 

MT: jeg tror ikke jeg havde nogle forventninger til det. Jeg tror bare jeg gjorde det fordi, 

der var så mange der havde sagt at du skal da også på facebook, hvorfor er du ikke det, 

jaja rend mig i røven, fint nok, whatever, så ser man hvad det er og hvis man ikke gider 

det, så dropper man det igen. 

MA: jeg havde heller ikke nogle forventninger, det var bare go with the flow, nu er det 

bare blevet til det det er. 
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AC: jeg havde bare forventet at kunne møde sine venner derinde som network på den 

måde, men det var også det eneste. Selvfølgelig hvis man overhovedet ikke vidste hvad 

facebook var, så havde man heller ikke nogle forventninger. 

MS: jeg har brugt det til lige nøjagtig det jeg vil, og det har netop været den der med... 

jeg går ikke ud og søger efter folk for at adde dem. Som regel kommer der nogen og 

adder en og så kommer man i tanke om at nå ja kasper fra 3. klasse også ved siden af, så 

mon ikke også han kommer på et tidspunkt og adder mig. Men det jeg synes er fint er 

lige præcis det der med at man har styr på sin fortid ift bekendtskaber, det er bare 

blevet så meget nemmere. Altså fordi, hvor tit sidder man ikke og tænker, hvor kunne 

det være sjovt at mødes med gutterne fra efterskolen, og det er altså blevet meget 

nemmere. Men jeg vil så også sige, det er det jeg gerne vil bruge det til og så kort 

opdatere noget om sig selv, hvor man kan sige mads is, det er meget nemt ligesom på 

messenger, hvor man lige bam - så kan man se er de sure, er de glade idag, hvad skal de 

i weekenden. Jeg vil så også sige at lige præcis det der rammer plet på facebook det er at 

selvom folk nok bruger det til det de gerne vil, så kommer man nok også til at bruge lidt 

ekstra tid på... 

MT: man bliver trukket ind i alt muligt lort... 

MS: det gør man nemlig... 

AC: det er også meget smart med den der funktion, som du siger at man netop ikke selv 

søger efter venner, de kommer automatisk kan man sige. Der er også den der lille 

funktion, jeg i hvert fald bruger tit, så kender du måske også dem her - nåja, så trykker 

man lige ad, så kommer der en ny, jamen så kender du måske også lige hende her, nåja, 

så ryger de jo bare ind... 

MA: det er en ret ny ting er det ikke? 

AC: jo den er sådan nederst på en home side.. 
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MA: også det at man kan gå igennem sin mailadresseliste... 

AC: ja man kan be den om at søge. 

MS: der er lidt lisom Amazon, people who read this book, also read this... 

MT: hehe ja det er jeg så pænt træt af efterhånden. Jeg købte sådan en bog om luftskibe, 

så nu får jeg sådan alle mulige bøger om menneskets motorik og alt sådan noget, meget 

tekniske bøger, som jeg er bedøvende ligeglad med. 

MS: sådan er det også med de mennesker, people who added jens erik also added - 

jamen... 

MT: ja lige præcis.  

MS: en ud af 10 rammer de plet ved mig, resten er lidt overflod. 

MA: jeg blev bla foreslået ham der gleager fra paradis hotel, nej det er okay, ham 

springer jeg lige over... hehe... vi ha åbenbart fælles venner... 

AC: ja det må I jo ha, det er vel kun en fælles venner... jeg rammer i hvert fald en del - fx 

fredagsbaren, så kender man lige en flok der... 

SI: er der så forskel på fra da I startede med at bruge facebook til den måde I bruger det 

nu, har det forandret sig? Sket en udvikling? 

MA: jeg tror ikke jeg adder så mange applications som jeg gjorde i starten... 

MT: nej... 

MS: du fjerner måske mere nu 

MA: ja og rydder op i mine grupper hele tiden... 

MS: man er blevet mere selektiv. Jeg synes i starten var det meget med at jeg skal ha det 

hele, uden at vide hvorfor, det der klik, klik,det blev hurtig meget rodet. 

MT: der var også sådan nogle små spil man spillede, nu er det sådan lidt nåja 

MS: ja black ninja... 
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MT: de der hvor man skulle gøre noget ved andre, dem gad jeg ikke, men der var sådan 

nogle remake af et gammelt arcade spil, hvor man skulle sælge stoffer rundt i byen, det 

var meget skægt, så kunne man tjene penge, og så kunne man udfordre sine venner. 

MS: den har jeg faktisk ikke set... 

AC: jeg tror kun jeg har sten, saks, papir. Det er så også det der forandrer sig - nu 

bruger jeg det ikke. 

 

36:18 Andet emne 

PI: det var mere eller mindre det første emne. Det næste emne er omkring hvilke 

positive og negative erfaringer I har omkring facebook... 

MT: man er blevet tvunget til at komme her... hehe 

PI: hehe hvis vi starter med de negative? Erfaringer, hørt? Gerne konkrete eksempler.... 

MS: den tror jeg sikkert I allesammen har, en ven eller veninde, når man har kæreste, 

jeg har to kammerater - en kammerat, han er nok også lidt en utro satan for at sige det 

rent ud, men efter min vens kæreste er kommet på facebook, så er det blevet en del 

nemmere for hende at holde styr på hvad han foretager sig. Også fordi det ikke er alle, 

der tænker sig om, når de tagger et billede og laver en kommentar under det - hvad så 

det var en fed tur i byen, hende blondinen der, hun var da helt vild med dig. Og han 

kom faktisk til at sove ude i stuen på sofaen to dage i streg pga det. Hun var så gal, hun 

ville høre hvad det gik ud på, og hun begyndte at ringe os kammerater op, hvad det var 

for noget vi havde fået ham ud i i weekenden. Og vi forstod ikke helt hvad der foregik. 

Men hun havde så været inde på facebook og havde gennemgået hele vennelisten for at 

se hvem var hvem, og alle de piger som hun ikke lige kendte til, dem blev han så 

udspurgt om. Det er vist flere der har oplevet det kunne jeg forestille mig. Kender I 

nogen? 



19 

 

MA: nej, men det er jo ulempen ved at have et så åbent privatliv på nettet. Man udstiller 

jo sig selv helt vildt, og hvis man ikke tænker over det, der er jo mange, der har en åben 

profil,nu har jeg så lukket min så kun mine venner kan se den, men det er meget folk 

kan få at vide om en. Fx blev jeg ringet op af tv2 nyhederne, fordi de kunne se jeg var 

ven med helle thorning smidt, om de måtte komme hjem til mig og lave et interview. 

Nej jeg var ikke sådan privat ven med... 

Andre: haha, grundigt dybdgegående... 

MA: jeg synes der er mange ulemper ved det, man kan se hvor man bor, hvis man ikke 

lige passer på, så kan man hurtigt komme ud for nogle ting tror jeg. 

MS: det har jeg bevidst valgt fra, adresse og telefonnummer, det står ikke derind. 

Specielt ikke efter det de nævnte med bankerne...de her computerhackere havde 

nemmere ved at spore... altså hvis de har dit navn og adresse så er det nemmere for 

dem en at skulle ud og undersøge området, er det en fed villa, ikke banker - undskyld 

tyveri, så så de adressen og telefonnummer, så kunne de se hvis du boede ude i risskov, 

så var det nemmere at pinpointe dit offer, og så kunne de også se hvis dit bedste 

kæledyr gennem 30 år det var kaninen robert så mange gange rammer de jo plet med 

koder også... nå jeg kunne godt regne ud, at der var noget med noget kæledyr, jeg 

skulle også lige ændre en bankkode, det har jeg simpelthen helt fjernet. Jeg kan huske 

det var bagmandspolitiet, der havde været ude at sige med noget bedrageri, det er en af 

de ting, jeg tænker på med facebook, at der er - ikke en stor sandsynlighed for, men du 

udstiller dig selv jo. Lige netop det der med in relationship eller skal giftes med, det har 

jeg da prøvet flere gange, at jeg fandt frem til at en jeg kendte var gået fra kæresten ved 

at der kommer det der lille hjerte, der er splittet op ik. I gamle dage ville man nok høre 

det i telefonen eller sådan noget. Så er man i hvert fald advaret mod, at hvis han ringer, 

skal jeg nok ikke lige svare, høhø.. 
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MA: også det med facebook ejer ens billeder, når man lægger dem ud, det har der været 

meget ballade om. Men jeg ved så ikke hvor mange, der har prøvet at de faktisk er 

blevet brugt til reklamer eller hvad ved jeg. Jeg kender ikke nogen, det må jeg 

indrømme 

MT: det gør jeg heller ikke.. 

MS: jeg har prøvet at få en video ud på facebook som blev lagt videre ud på youtube, 

det synes jeg var ubehageligt. Altså ikke fordi jeg laver et eller andet vanvittigt, det var 

til en konference ... man skulle lave et row call fra de forskellige afdelinger man kom 

fra, og så ligepludselig var det mig der skulle råbe og skrige og lave alt muligt 

åndssvagt og pludselig lå den på youtube, hvor alle mine kammerater sagde, at det var 

da meget lystigt, det jeg havde lavet i weekenden. Det synes jeg var lidt. Og det var en 

via facebook, der også havde været med på den konference og den facebookgruppe, 

hvor jeg var med inde over, det synes jeg alligevel var - den havde han lige fået 

administreret ud til hele netværket og markeret mig i. Det synes jeg alligevel var lidt, 

der bad jeg ham også om han ikke lige gad fjerne det, for det synes jeg ikke var så super 

fedt. 

SI: Har I andre nogle dårlige eller negative erfaringer? 

AC: jeg tror jeg har større tendens til at holde mig for mig selv, jeg lægger heller ikke 

billeder ud, det synes jeg ikke rigtig jeg har brug for. 

MT: nej det gør jeg heller ikke. 

AC: ligesom telefonnummer og adresse, det kunne jeg aldrig tænke på at lægge derind 

overhovedet, jeg har lagt en email, så folk kan få fat på en, men jeg tror jeg har større 

tendens til... 

MT: jeg tror jeg har mit telefonnummer til at ligge der, men jeg har ikke oplevet noget 

med det, andet end at til min fødselsdag var der en, der skrev en sms, og det var okay, 

men ellers har jeg ikke oplevet noget. Andet end det der fucking spam. 
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MS: ja det kan man godt blive træt af... 

MT: alt det der lort man får på sin email pga sin facebook. 

MS: somebody compared you... 

MA: dem kan man jo vælge om man vil ha. 

MT: men skal man ikke gøre det for de individuelle applikationer...  

MS: det gider man ikke sidde og gøre for dem alle... 

AC: afhængig af hvor mange applikationer man har... 

MS: 4000 applikationer, lang dag. 

PI: det er det, der er irriterende? Ellers andre negative ting ved selve brugen af 

facebook? 

MA: vi har været igennem det der med, at man skal invitere nogen, for at se noget... 

MS: er det åbenhed du tænker på? Det med at man skal være en del af sit vennenetværk 

for at kigge på folks profiler? 

MA: nej det var bare det vi snakkede om lige før, det der med at hvis man skal ha 

resultatet af en test skal man invitere 20 venner... 

AC: jeg tror ikke jeg rigtig har noget negativt udover der er alle mulige mærkelige, der 

er begyndt at tilføje en. Nu har jeg 4 forskellige fra, og jeg har ikke nogle venner tilfælles 

med dem, og jeg er ret sikker på det ikke er nogen jeg kender, jamen hvem fanden er 

han. Men det kunne så også godt være det der du siger... (martin) 

PI: en af martins venner... heheh... 

AC: haha alle 4... 

MS: jeg har da prøvet at få en fyr ind, homoseksuel robert et eller andet, hvor der bare 

stod hey how’re u doing. Jeg var rystet, jeg aner ikke hvem han er. Jeg svarede så heller 

ikke - den stod i inbox, og jeg aner ikke hvem han er. Han havde så ud fra venner- jeg 
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kendte overhovedet ikke nogen. Og der bliver man sådan lidt, jeg vil ikke sige skræmt, 

men man tænker lidt - hvorfor skriver du til mig? 

AC: ja lisom de 4 der. 

MS: det er den med at man har den gammeldags tanke om, at hvis folk henvender sig til 

dig, så er det fordi de har fundet ud af hvor du bor eller så videre... 

MA: det er altid sådan nogle mænd fra israel eller egypten eller sådan noget synes jeg 

høhø 

AC: ja der er en fra egypten faktisk, men de andre er fra Danmark. I princippet kunne 

jeg sagtens kende dem for det er sådan nogle unge, men jeg har aldrig set personerne 

før, og hvorfor skulle jeg bruge min tid på det. 

 

44:23 

PI: hvad så med positive ting?  

AC: det har skabt et større netværk, med mennesker som man kender, og det er sjovt at 

komme til at snakke med folk igen, som man måske ikke ville snakke med, fra 

folkeskolen. Det synes jeg er en rigtig positiv ting, at man virkelig har en masse venner 

nu, som man gerne ville snakke med, måske bare har glemt eller... hehe 

MT: det er også en gennemskuelighed, det fungerer lidt som en buffer et eller andet 

sted hvis det er gamle skolekammerater, eller nogen, du kun har mødt et par gange - 

jamen nu er vi venner, så har man lisom fået etableret at nu er vi venner, og næste gang 

du møder dem, så kan du bare gå hen og snakke med dem igen. 

MS: ja det er blevet nemmere at kontakte folk... 

MT: ja på en underlig måde... 

MS: folk du lige har mødt, ja dem kan man altid adde på facebook for det er ikke ligeså 

slemt som at... få ens telefonnummer... så man ikke bliver kimet ned dagen lang... 



23 

 

AC: ... ja det er noget andet... 

MA: jeg mødte hende, der sidder i samme stilling som mig på filmværkstedet i kbh så 

vi har da lige addet hinanden, så kan vi jo lige jobmæssigt networke lidt, det er meget 

fedt synes jeg. 

AC: det er meget fedt, du får det ud af det 

MS: en positiv ting i hvert fald lige nu, det er er så meget oppe at vende facebook at alle 

skal kende til det, det er hvis jeg fx sender en email ud til nogen, så kan jeg godt se at 

der går længere tid før de svarer på den end hvis jeg gør det i inboxen i facebook. 

Hvilket et eller andet sted ikke gir mening, for hvis du er på nettet på facebook, så kan 

du ligeså godt lige tjekke din mail ik. Men det er sjovt, der kommer det meget hurtigere. 

Så jeg er faktisk begyndt, faktisk lige idag, hvor jeg sidder og laver nogle modeller nu, 

så skulle jeg bruge nogle tal og noget statistik til de her modeller,  

Så skriver jeg en mail til vedkommende og får ikke noget svar, så ved jeg så hun sidder 

på sit kontor i kbh på arbejde, så kan jeg også sende en sms, nej ved du hvad så går jeg 

på facebook - og kling så kom der ind i min inbox, du har fået noget på facebook, så ved 

jeg så hvorfor du ikke svarede på min mail hva... høhør 

AC: jeg synes også en positiv ting, er fx at man bliver inviteret til ting, som man ellers 

ikke villle... fx er der nede i pakhuset, på studenterhuset imorgen aften, uofficiel 

kapsejladsfest. Det havde jeg fx aldrig tænkt på, hvis jeg ikke lige... 

MS: ja og der er faktisk udsolgt til Train... 

AC: ja det ved jeg nemlig godt, men så havde jeg jo tænkt, at så holder jeg nok fest 

sammen med panik eller sådan noget som vi plejer, og så alligevel kommer der sådan 

en invitation ind, og så er der jo faktisk også andre muligheder, og det kun pga 

facebook at jeg opdagede det, tænkte over det. Det synes jeg er meget fedt. 

MS: man skal også bare være god til at sortere i de invitationer. 
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AC: hvis det er nogle fra mine gode venner, så er det sikkert godt nok, så kan man 

følges og sådan noget. 

MS: det er også nemmere end hvis man skal ringe ud, du kan sige til dine venner, at du 

holder fest efter kapsejladsen, så kan man netop lige gå ind og på den officielle side for 

kapsejlads er der helt sikkert også en milliard link til andre, jamen jacob ham kender jeg 

da - vi mødes allesammen på vesthjørnet, det er skidesmart... 

AC:det går også hurtigere, fordi rigtig mange går rigtig tit ind på facebook, det tror jeg 

bare er en tendens for de fleste, som du siger det er blevet så populært ikke, at så mødes 

vi allesammen imorgen kl 11, istedet for man skal sms’e rundt, hvem mangler vi at 

smse til, vi har allesammen fået den samme besked. 

MA: også det der med at man kan svare eller lave en tråd derinde i inboxen er vildt 

smart. 

 

48:19 

SI: hvad med grupper - velgørenhedsgrupper og sådan, i snakkede lidt om det mads, er 

det positivt? 

MT: umiddelbart er det positivt hvis det lisom leder videre til noget andet. Der er de 

der causes som vel også er en form for grupper. Der er i virkeligheden mange af de der 

applikationer, der gør de samme ting, der er en wall, superwall, megasuperwall og 

hvad det alt sammen hedder, groups og causes har lidt den samme funktion. Men jeg 

har det lidt sådan juhuu jeg har meldt mig til en eller anden cause, derfor betyder det 

ikke at de tibetanske munke for det bedre vel... 

MA: lige netop, sådan har jeg det også... 

MT: med mindre der er et eller andet reelt man gør ved det, så betyder det jo ikke en 

skid 
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MS: jeg vil sige en af de store negative sider specielt for folk som måske er lidt mere 

tilbøjelige til at synes det her er helt fantastisk og som måske er lidt mere naive, det er 

dem her hvor man gang på gang bliver sendt rundt - støt lille umpufu i sydafrika, 

umpufu mangler et ben, der har jeg været rimelig tilbøjelig til at skrive tilbage - prøv at 

hør hed. Og nu er jeg selv kommet til at forwarde den videre, fordi man laver det der 

skip eller hvad ved jeg og så kan man se samtlige er klikket af, så den bliver sendt ud til 

dem også og det er bare - årh - de er træls... 

AC:... jeg gør slet ikke noget ved det altså... jeg ignorerer det fuldstændig, også 

invitationer til causes, det gider jeg ikke spilde min facebooktid på, det gider jeg ikke... 

MS: det fylder meget på superwall. 

AC: ja også alle de der superwall, der kommer en milliard ind 

MA: det er derfor man ikke har en superwall... 

ANDRE: ja, hehe, det har du ret i 

MT: en af de irriterende, amy bruce, en besked med en lille grim pige som... 

ANDRE: ...jaja, den ved jeg godt hvad er for en... 

MS: ...Dem reagerer jeg slet ikke på... 

MA: ... man bliver sådan helt kynisk... eller det gør man jo ikke for man... 

MS: ... man bliver ligeglad, man har ingen tiltro til at det er rigtigt, for så ville man nok 

ikke gøre det over facebook, der er stadigvæk adskilt fra hvad der er professionelt og 

hvad der er facebook. 

AC: det er også derfor, jeg gider simpelthen ikke... 

MS:... på trods for at de så mener facebook bliver fremtiden for virksomheder... 

AC: men det er så også noget andet, hvis det har noget med virksomheder ift ting som 

man ikke engang ved om er ægte... 
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SI: er det fordi I ikke tænker facebook som så seriøst? 

AC: jeg tænker det mere som sjov, venner og updates og hygge, events, hvad sker der, 

sjove grupper og sådan noget. Overhovedet ikke noget seriøst jeg bruger det til... 

MS: der må godt være et link til verdensnaturfonden eller røde kors ude i venstre side, 

hvor der er reklamer men, når der decideret kommer noget på din wall eller hvor det 

nu kan være henne, så har jeg det sådan at 90% af gangene troro jeg ikke på det er 

rigtigt. 

MA: jamen det virker også bare modsat, det for mig til at sige, det gider jeg ikke det 

her... 

MS: det er bare ikke troværdigt. 

 

51:25 

SI: hvad med det med, at der også er firmaer, der opretter deres egne sider? Hvad 

tænker I om det? 

MA: jeg så nykredit, man kunne blive fan af nykredit, hvad fandet er det, det kunne jeg 

da aldrig finde på. 

MS: ja låne penge - yes... 

MA: jeg ved det ikke, nej jeg tror jeg har det lidt underligt med det, så bliver det 

pludselig lidt kommercielt, det bryder jeg mig ikke om. 

AC: jeg tror jeg vil gå udenom det, for hvis man først skulle ha et network med en 

virksomhed, så er der for meget bøvl og bavl fra ens side. Festbilleder og alt muligt 

gøgl, så jeg tror jeg vil bruge det for sjov. Og så sige sådan noget som linkedin, det er 

mere virksomhed, lade være med at lave så meget pjat. 

MS: jeg sad faktisk lige og læste en artikel, kan ikke huske hvilken avis det var, men der 

var facebook nævnt og så generelt det her social software. Og der blev HP nævnt som et 
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af de her forgangsfirmaer om at udnyttet web 2.0 ift de ansatte. De siger jamen vi har 

170.000 ansatte, og hvis de skal henvende sig til hinanden nu så foregår det pr mail og 

det er en lidt langsommelig proces, sende tilbage og læse igen,det er der ikke noget 

sjovt ved, det er bare et stykke hvidt papir, hvor du skriver, på en skærm selvfølgelig. 

Og der havde de nemlig udviklet sådan noget, der hed cool software eller et eller andet, 

og så sagde de også med facebook, det var helt klart vejen frem, generelt også de her 

software pakker man kunne ha, for de var federe for de ansatte. Der var simpelthen 

nogle virksomheder, som de havde kontakt til, hvor de kun brugte facebook fx, de 

brugte simpelthen al deres kommunikation, salg og marketing, det foregik over 

facebook til deres kunder i udlandet. Jeg kan ikke huske hvilket firma de nævnte HP, 

men de sagde det var så meget nemmere for de ansatte at henvende sig til hinanden, og 

det foregik - man synes jo det er sjovt på facebook modsat nogle andre ting - man sagde 

at det var simpelthen nemmere for dem at komme igang med det de nu skulle, og det 

var faktisk hurtigere for dem i den lange ende. En vigtig pointe var også, at man sad 

derhjemme, og så kunne man egentlig arbejde for virksomheden uden at tænke over 

det. De fik mest muligt ud af at bruge den software i stedet for et eller internt 

mailsystem. Men det var så stadigvæk det med sikkerheden omkring det, at ha en eller 

anden form for firewall, det var måske ikke lige så nemt på facebook, så der er de så 

gået over til at lave deres egne programmer, som læner sig op af facebook. Men det var 

da meget sjovt at læse. 

MT: men tror I ikke også det har noeget at gøre med at man ser folks billede, man kan 

gå ind og se folks kat og hvad fanden, dvs at dem du så arbejder med, det kan godt 

være du ikke har et tæt forhold til dem, men du kan relatere dig til dem på en anden 

måde end du kan med email. 

AC: det bliver mere personligt... 

PI: skal vi ta en pause eller?  
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1:00:05 Tredje emne 

PI: Næste spørgsmål, hvordan tænker i overvågning i sammenhæng med Facebook? 

AC: Det tænker jeg ikke rigtig over syntes jeg ikke, jeg lader være med at ligge de ting 

ud som jeg syntes at jeg ikke har lyst til at folk skal bruge til noget<eller føle mig 

overvåget over< eller føler at folk ikke har behov for at se, for så er der ikke nogen 

grund til at ligge det på Facebook, for der kan alle folk se det, syntes jeg. Og derfor føler 

jeg mig ikke overvåget. 

MA: Jeg tænker for lidt over det altså< jeg ligger bare ting ud, det gør jeg< og så min 

panoide kæreste gokker mig tit oven i hovedet, og siger:  ‛hold nu op med det der, der 

er jo en eller anden der kan brude ind i vores hjem og stjæler alle vores ting.‛ Men det 

tænker jeg virkelig ikke over, når man bare sidder hjemme foran computeren, så kan 

man slet ikke forstille sig at der kan ske en noget. Sådan er det også hvis man skriver for 

et eller andet forum, så sviner man jo bare løs<.eller jeg ved ikke om jeg gør< 

(Fælles latter) 

MA:< man oplever tit folk at de bare sviner hinanden ikke også, fordi man netop bare 

sidder bag skærmen og man ikke kan stødes rigtigt< 

MS:<du mener at man ikke kan drages til ansvar, sådan rigtigt fordi man kan jo 

alligevel ikke se hvem det er< 

MA:<det syntes man ikke at man kan, men altså. 

MS: Jeg syntes at noget af det mest irriterende, det er det der<det kan godt være at det 

er rart at vi har Facebook og det er godt at der er nogen der gider udvikle det og har 

haft ideerne til det, men samtidigt kan det godt gøre mig en lille smule irriteret over at 

på et eller andet tidspunkt så får de et 3 cifferet milliard beløb i dollars< stifteren af 

det< for at sælge informationer videre om mig< 
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MT:< ja ja< 

MS:<at jeg har de og de præferencer, det gør at jeg ikke ligger for mange personlige 

oplysninger ud, fordi man har et eller andet sted, at hvis mine venner skal vide det, så 

ved de det nok i forvejen. Og folk der er så langt ude i mine bekendtskaber, dem har jeg 

måske heller ikke så meget brug for at de skal sidde og vide, at lige pt. der har jeg købt 

en katte killing eller sådan noget, det er sådan nogle ting< det er jeg rimlig bevidst om, 

at jeg er udmærket klar over at på et eller andet tidspunkt< i ved med sådan en klik 

overvåger software, som indsamler information om hvad jeg klikker på< så er der 

nogen der bruger de informationer< de har nogle store databaser, som sidenhen bliver 

solgt for milliard beløb. 

MT: Det tror jeg syntes jeg er mere irriterende i andet software, når du søger på et alle 

andet på Google, at du så automatisk kommer til at blive søgt ind på et eller andet som 

de mener du har interesse for i forvejen. Jeg ved ikke< jooo selvfølgelig er der noget 

alla det på Facebook, men hvad skal man sige, jeg ved ikke hvor meget nogen kan 

bruge til hvor mange procent ninja jeg er<eller hvad skal jeg sige, et eller andet 

åndsvagt, det er sådan< eller det er der da helt sikkert, hvilke film jeg har set for nyligt 

eller hvilke bøger jeg læser, men det er ikke noget jeg sådan tænker over egentlig< 

andet end at de jo helst ikke skal være lige som Enemy of the state hvor man bliver 

overvåget hele tide< 

MA: <jeg ved heller ikke om jeg har brug for at være anonym på den måde. Folk skal 

sku nok finde ud af det alligevel, hvis de virkelig vil. Det der med telefonnummeret fx, 

der kan du bare gå ind på krak. Det er jo nok bare at ha mit navn. 

MS: men skal de så ikke ha lov til at gøre det? 

MA: jeg ved det ikke rigtig, jeg synes ikke rigtig jeg har nogen holdning til det. Det jeg 

har det svært med, er at der sidder nogle store rige mænd og tjener kassen på noget, vi 

egentlig gør for dem... 
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MS: vi genererer profiler, og hvad vi sidder og skriver til hinanden, 

AC: det tænker jeg overhovedet ikke over, det er jeg sku ligeglad med... 

MT: på den anden side kan man sige, at jeg kan ikke huske sidst jeg har trykket på 

noget som ligner et internetbanner altså... 

AC: nej altså en reklame... 

MT: ja... så den der profil er vel, opstår vel med en eller anden form for information, 

men jeg ved heller ikke hvad det skulle være for en information, jeg giver, som skulel 

være interessant. Sådan er det selvfølgelig for nogen, men det er ikke noeget jeg tager så 

seriøst. Det er jo også lisom den der amazon ting, at hvis du går ind og køber nogle 

bøger du synes er interessante, så bliver du mindet om noget andet på et andet 

tidspunkt, og det er jo egnetlig også meget cool, nu skal jeg bare ikke bruge flere bøger 

lige nu. 

AC: der er da ikke noget lignende på facebook er der? 

MT: neaj... 

MS: der er jo det der med friends (red: som de snakkede om tidligere...) der går den jo 

ind, og ikke sorterer for dig, men gir dig en eller anden form for valgmulighed, nu har 

du lige added jens peter, vi kan se de sidste, der har added jens peter, også har added 

de her følgende personer... 

AC: tror du det er på den måde det foregår? 

MS: jaja, de går jo ind og tjekker... 

AC:... hvem du sidst har added, og hvem de sidst har added... 

MS: de laver sådan et netværksdiagram, det er helt sikkert... 

MA: hvilke fælles venner... 

AC: ja det tænker jeg, fælles venner, men ikke hvem de har added... 
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MS: nej altså ikke hvem de har added... 

AC: jeg tror hvem du har tilfælles med dem, det er der igennem, en eller anden du har 

added, så kan det være du har samme... 

MS: der er decideret en, det fandt jeg ud af for nylig, these friends added tina... 

AC: ok, det er så ikke lige den jeg tænkte på... 

MS: det er så også første gang jeg har set den. Men det var i hvert fald decideret, der må 

de ha lavet et netværksdiagram, der er i hvert fald 500 veje, der peger imod tina, så det 

kunne godt være... 

MA: men det kommer garanteret det der med fælles musiksmag, fælles bogsmag... 

AC:... ja det kunne det i hvert fald godt gøre. Altså interesser også. 

MS: altså det er jo fint nok. Det er vel ikke ligefrem overvågning. Det må de vel godt... 

MT: jaah og dog, jeg ved det ikke. Altså et eller andet sted så længe man ikke får valgt 

nogle ting fra. Hvis ham her er gode venner med johnny så skal han ikke ha lov til det 

her eller hvad ved jeg.  

MS: det er rigtig nok. Men jeg gad godt vide, hvad de gør med alle de informationer, vi 

lægger ud.  

MA: ja eller hvis man ligesom har en holdning til nogle ting, som nogle 

efterretningstjenester ikke kan lide, det ved jeg ikke, det har man måske ikke hørt om 

endnu men... 

AC:... som fx det der med vi er imod knivstikkere, tænker du på sådan... også blod-

organdonorer, at der er nogen, der kan bruge det til noget fx. 

MT: ja måske, hvis man støtter... var der ikke noget med det? Der var en fyr som var 

med i... 

MS: de kunne i hvert fald se, at vedkommende var sympatisør ift nynazister.. 
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MT: der var også en fyr som havde været sympatisør ift den her islamiske - hizbut 

tahrir - og så fik afslag på et job i kommunen eller sådan noget, han kunne ikke blive... 

AC: altså pga facebook? 

MT: jeg ved ikke om det var facebook... 

MA: men man kunne jo godt forestille sig at kommende arbejdsgivere gik ind og 

tjekkede ens profil... 

AC: ja lisom google... 

MT: det kan også være hvis man har for meget sympati med munkene i tibet, at man så 

pludselig ikke får indrejsetilladelse til kina eller et eller andet. 

SI: hvad tænker I om det? 

MT: det synes vi er mega-fedt! 

Alle: hahaha. 

MS: ... det er vel også op til os selv at sørge for, at de informationer ikke ligger der. Jeg 

googler da sådan en gang om året ens eget navn. Jeg googlede fx min brors navn, han er 

så måske også lidt en paddehat i ny og næ, men der lå da både hele hans cpr-nummer 

og alt muligt.... 

Alle: hårhårh... 

MS: det er ikke engang løgn, og det var ikke ham, der havde lagt det ud, det var en 

tidligere underviser til en eksamensopgave. Hvor jeg sagde til ham, er du godt klar over 

at hende der, et eller andet sted fjolset, har lagt det øverste af formen til opgaven ud, 

der stod hans cpr-nummer, adresse, det hele, fulde oplysninger. Så måtte han så også 

ringe til hende og sige, gider du lige fjerne den. Ja det vidste hun da godt nok ikke lå på 

nettet. Det viser også hvor hurtigt det kan gå galt, når sådan en facebook, lige pludselig 

så bam, så er man stemplet som en eller anden jødehader eller hvad det kan være. 

MT: ja lige præcis... 
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MA: det er også indtil, der kommer nogle historier, hvor man tænker, nu gider jeg 

fandme ikke mere. Facebook har vel egentlig været inde og lavet noget om ift deres 

rettigheder til billeder, har de ikke det, efter der var så meget ballade om det? 

MT: jo jeg tror den der med, at man rent faktisk krydser af, at jeg har rettigheder til alle 

billeder, det lyder som om så har vi tænkt os at bruge det i hvert øjemed, hvis vi kan 

komme til det. Det lyder sådan lidt lummert.  

MA: det bliver deres egen død, hvis de laver for meget lort, tror jeg. 

SI: der er også blevet lavet en gruppe mod facebook, mod netop det der, inde på 

facebook... 

MA: ja det er så sjovt når det bliver meta-tekstuelt, meta-agtigt. 

MS: hvad tror I egentlig der sker, hvis de pludselig melder ud, dem der står bag 

facebook, nu sælger vi alle de informationer, der er gemt i databaser de sidste mange år, 

hvad tror I så der sker? 

MA: jeg tror det kan dø ligeså hurtigt som det er opstået 

MT: det tror jeg sku også.... 

MS: der er altid en ny software... 

MA: jaja så hopper folk bare videre på den næste, der går ikke mere end et år så sidder 

vi og har en fokusgruppe om et eller andet... 

MT: applikationerne kan ændre sig så hurtigt, at eller andet sted... 

 

1:09:31 

SI: hvad skal de så gøre for at de ikke dør? 

MT: de skal vel blive ved med... altså nu er jeg jo arkitekt og går op i, hvordan tingene 

ser ud, og jeg er stadigvæk rimelig træt af den der brugerflade. Jeg synes den er snørklet 
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og underlig og kedelig... der er for meget, der bider sig selv i halen på en eller anden 

måde. Den er meget lidt intuitiv. Eller det ved jeg egentlig ikke om den er, men den er 

bare underlig... 

MS: det kunne være meget sjovt, hvis man kunne vælge en anden baggrund en hvid... 

MT: for eksempel ja.. 

MS: det ville gi et eller andet præg 

MT: ja eller en eller anden bredde på de der kasser og ting og sager. 

AC: i stedet for at sige, skal det være højre eller venstre side, og det er så det. 

MA: sådan bliver det da også på et tidspunkt, det ser man da på alle andre computer.. 

MS: ja det er egentlig utroligt, det stadigvæk er så populært, det kan jo også være det 

daler om et par år jo... 

MT: ja helt sikkert... 

MA: det tror jeg også... 

MS: det peaker i hvert fald nu... helt åndssvagt. 

AC: det er nok det, så begynder det at falde igennem... 

 

1:10:36 

PI: hvad med jer selv? Tænker I slet ikke jer selv som overvågere? 

AC: jeg tror mere jeg tænker på, at jeg er nysgerrig. Men det kan man måske også sætte 

lidt i samme, at man går ind og ser, hvad ens venners status er, hvem de er kærester 

med.... Alting kommer jo til at stå på den der homeside løbende og så kan man jo godt 

lige se, så er de blevet venner med den. Og det er da en eller anden form for 

overvågning. 

MS: der er lidt tv2 gossip over det... 
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AC: ...nysgerrighed synes jeg i hvert fald. 

MS: ...hende der så da meget godt ud... 

AC: ... jeg bruger det ikke rigtig til noget. 

MA: så længe det er positiv overvågning, så har jeg ikke noget problem med det. 

MS: men er det ikke også et definitionsspørgsmål så? 

MT: jo...  

MS: hvad er positivt, hvad er negativt, det er jo... 

MA: helt sikkert, positivt ift mig eller overfor den der bliver overvåget, der er mange 

problemer i det. 

MS: jeg synes måske ikke nødvendigvis det er positivt, at ham der robert skriver hej. 

Det fik da mig til at tænke på, at nogle af de billeder, der hænger derpå, at man lige skal 

ha noget på the nipples altså... 

Alle: haha... 

MT: jeg har også en facebook ven, som er en pige som havde added mig, hvor jeg så 

tænker, blond pige, hende kender jeg sikkert, så trykker jeg ja, og så går det op for mig, 

det er en  jeg ikke kender. Øh hvad fanden, men så kan jeg så se at hun er venner med 

nogle af mine andre venner, men jeg tror aldrig jeg har snakket med hende, eller ved 

hvem fanden hun er, og nu er det sådan lidt nå ja fuck det.  

MS: der kan man også se, hvor mange venner de har tilføjet. Jeg synes ofte, hvis det er 

sådan nogen, der har 4-500 venner, så nå de skal bare ha tilføjet nogle nye. 

MT: ja lige præcis, så er det lidt what ever. 

AC: ...det har jeg aldrig tænkt over... 

MT: det er nok ikke fordi det er så pisse vigtigt alligevel. 

PI: tænker I så også over, hvem der overvåger hvem derinde? 
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MT: jeg holder jo altid øje med dig PI... høhø... 

MS: der kommer snart en gruppe ‛vi hader PI‛... 

MT: ja vi holder øje med PI... 

AC: og hans facebook-speciale... kommer der noget foucault ind over det her... 

MS: jeg vil sige, at jeg er udemærket godt klar over, at hvis jeg går ind og kigger at 

vedkommende ikke har den fjerneste idé om som regel, at jeg sidder og kigger på, hvad 

han eller hun foretager sig derinde. Nysgerrrighed. Jeg vil ikke kalde det overvågning, 

men det er det jo et eller andet sted... 

AC: ...ja det er det jo 

MS: ... for jeg ved jo heller ikke hvem, der er inde og kigge på min profil. Nu kan jeg se 

på en af mine kammerater -viewed for dating, det var den der dating applikation, hvor 

der stod - han fik simpelthen en mail, jeg var rystet - at der var 750 eller noget i den stil. 

Der går det i hvert fald op for en, det er jo så også at man vælger selv overvågning, hvis 

man har den applikation. Men så har du lige pludselig 750 mennesker, der helt sikkert 

har været inde og vurdere om de synes du er flot, grim eller tilforladelig.  

AC: der kan man jo også selv vælge om du gider at ha, at folk skal ind og kigge på din 

profilside. 

MT: du lægger jo det ud du er interesseret i, længere er den jo ikke. 

AC: hvis man ikke vil ha en masse mennesker, anonyme også, som går ind og kigger på 

ens profil eller billede, så kan man jo bare lade være med at adde dem. 

MS: jeg synes da også det er nemt, eller ikke nemt, men man kan da hurtigt danne sig et 

indtryk af en person ved at se på hvad for nogle grupper vedkommende er tilmeldt, så 

kan jeg hurtigt sige, at hun har gået i folkeskole der, hun er nok født og opvokset der, 

han har måske gået på gym der, og jeg kan se han er højst sandsynligt mega øko-flipper 

fordi han er medlem af det og det produkt, og årstiderne er helt super osv. 
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AC: og der er rigtig meget livstil ind også. 

MS... ja det er ekstremt nemt at lave en marktingsanalyse... 

MT: der ligger jo også enormt meget voyeurisme i det, eller også ekshibitionisme i det. 

Fordi du går jo også ind og siger okay jeg vil gerne ha et godt billede. Og jeg vil gerne 

lige vise, at her har jeg gået i skole, og jeg har forresten været ansat her. Og har lige 

lavet det her, og nu sidder jeg og drikker kaffe og alt muligt bullshit. Og de grupper du 

er medlem af, altså jeg er imod kniv - det er alle jo, rend mig i røven - men det er jo også 

ligeså meget for at være - jah nu står vi sammen ik. What ever ik. Det er ligeså meget 

det lys man gerne vil vise sig selv frem i. Og hvis man tager en iq test og den siger man 

har en iq på 25 så sletter man den nok bagefter. 

MS: haha... ellers er du måske så dum at du ikke opfatter... Men det er jo en personlig 

reklamesøjle facebook.. 

MT: ... ja lige præcis, du viser dig jo frem på en måde... 

AC: man kan jo også godt tilpasse den så man ser super intelligent og smart ud, hvis det 

er det man vil... 

MS: ja vi er nok mere tilbøjelige til at skrive hvilket studie vi er på, end hvis du, ja hvad 

ved jeg, men noget som folk måske ikke er så stolte af de sidder og læser, eller er 

uddannet kloakmand eller et eller andet fuldstændig... 

MT: ja det er de færreste, der skriver, at jeg har været arbejdsløs i 3½ år. Og på bistand. 

Det er jo en anden måde, man viser sig selv frem ligeså meget som når man går i byen. 

Sådan fed med de fede agtig. 

MS: ja det er rigtig. Specielt hvis man opdaterer sig hele tiden... 

MT: ja jeg har ikke andet liv, det har jeg ikke... det er frygteligt... høhø.. 

MS: haha, ja der er i hvert fald nogen, der bruger frygtelig meget, flittigt flere timer af 

gangen derinde. 
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1:17:55 

PI: hvad med digitale rettigheder, tænker I på det overhovedet? 

MS: ja... 

PI: altså også bare mere generelt, rettigheder I har inde på facebook? 

AC: altså tænker du på copy-rights rettigheder over film og sådan fx.? 

PI: hvis det er din forståelse< 

AC: jeg tror ikke jeg har noget på facebook, der ikke er nogen, der må få. Så det tænker 

jeg overhovedet ikke over. 

MS: jeg tænker mere rettigheder ift at det jo netop er web 2.0. det er bare en videreførsel 

af internettet, der gør, at jeg nu har mulighed for at vælge nogle applikationer, men igen 

jeg kan kun foretage et valg ud fra det der er inde på facebook, så mine muligheder er 

trods alt begrænset, selvom man måske synes lige nu og her at det er fedt, der er så 

mange muligheder med applikationer på facebook. Men man begynder også lidt, som 

du siger, ‛de der applikationer, de er også bare, det er roden til en masse spyware og 

spam på ens computer i sidste ende‛, jeg kunne godt forestillle mig at på et eller andet 

tidspunkt kommer en udbrydergruppe, at nu har vi allesammen været inde på 

facebook i så og så mange år, er I ikke også enige i, at det kunne være super fedt, hvis vi 

overhovedet ikke havde de der applikationer, hvis vi gjorde sådan og sådan. Det er 

lisom facebook nok også er udsprunget af, at der er nogen, der har sagt, myspace er 

måske ikke lige mig, fordi det er for kedeligt, så jeg synes et eller andet sted på den 

måde, det er begrænset. Og på den måde opstår der så nye idéer til ny software som 

kan være super smart at dele sine daglige beskeder og dagligdagsaktiviteter på. Men 

det ved jeg ikke... 
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PI: det er også omkring din egen rettighed, som I også har talt om tidligere, at I er bange 

for at jeres informationer bliver benyttet, og om det overhovedet er noget man tænker 

på, eller om man bare går ind og nå. - det kan vel være ligesom alt mulig andet på 

internettet. 

MS: Synes I der mangler gennemskuelig ift de information I lægger ud, hvad der sker 

med dem, hvad der kan ske? 

MT: ja det synes jeg. Jeg synes det er meget rodet det hele. Selvfølgelig er det en masse 

små sten, der bliver til en stor et eller andet. 95% er nok bullshit, men noget af det 

kunne være alvorligt ik. Så noget mere gennemskuelighed omkring hvad det er for 

nogle informationer du faktisk, mere eller mindre uden at tænke over det, lægger ud, 

ville måske være meget fedt. Men samtidig så skal man et eller andet sted også tænke 

sig om på nettet lige meget hvad. Rettigheder som alt folk opfører sig ordentligt overfor 

hinanden, i og med man er venner med dem man snakker med, så går man jo ikke ind 

og sviner dem til. Jeg kommer til at tænke på, hvad er det det hedder, det som næsten 

alle børn i Danmark er medlem af - Arto - hvor der er unger, der bliver møgmobbet, 

fordi de bare... men sådan noget hører man jo ikke rigtig om på facebook eller myspace, 

fordi det lisom er - du er i højgrad mere bag en facade, end når du er barn, du ved hvad 

du skal eksponere og hvad du ikke skal eksponere. Tror jeg... 

MS: plus det bliver også bare fjernet hvis det er. Hvis jeg tilføjer dig, og du begynder at 

svine mig til, så går der nok ikke lang tid før du i hvert fald ikke er ven mere... 

MA: jeg tænker på den der uigennemsigtighed der er, måske er fordi de har noget at 

skjule. Jeg kan ikke forstå hvorfor de bare skriver op, vi bruger dine oplysninger til det 

og det, det vil da være en måde at løse det på så jeg vil føle mig mere tryg. 

MS: men hvorfor tror du de ik gør det? høhø 

MA... jamen det tror jeg da helt sikkert er fordi de bruger det til et eller andet. Jo mere 

man tænker over det bliver det sådan lidt... 
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MS: de lader i hvert fald muligheden være der for at de på et senere tidspunkt kan 

benytte sig af informationerne. Jeg tror vi kan være sikker på, at de har databaser til 

højre og til venstre med alt, hvad vi foretager os derinde. Der er sikkert en eller anden 

statistik over, hvor mange gange jeg har skrevet visse knap så pæne vendinger, eller har 

benyttet mig af et specifikt ord som passer ind i noget med terror og... 

AC: ... og hvor mange gange man har været inde på nogle bestemtes profiler måske 

også? 

MS: der vil jeg så sige, at der er faktisk et eller andet ift når man overvåger hinanden, 

fandt en kammerat og jeg ud af, det var lidt pudsigt, en vi havde gået på efterskole 

med, når man gik ind på hendes profil på facebook, så helt nede i venstre side, så 

popper der lige sådan et dejligt stort profilbillede af dig selv op, her har du været sidst. 

AC: men når hun så selv går ind på sin profil for at se det, så er det hendes profilbillede 

der er der, så kan man ikke se hvem der har været der... den er fake. Det er ikke den 

sidste person, der har været der, det er dig selv, for du er den næste, der går ind på 

profilen... 

MT:.. den er kun lavet til at skræmme... 

AC: det sådan en åh nej jeg tør ikke gå derind igen så... så bliver man skræmt væk. 

MS: det var selvfølgelig claes der havde siddet og kigget på en pige, han ikke skulle... 

han var lidt bange for hvad kæresten ville sige også... høhø 

AC: og så ligeså snart hun går derind, nårh han har været derinde, men nejnej der 

kommer et billede af hende selv, for hun er den næste, der går ind på profilen... 

MS: ja det er selvfølgelig rigtig. 

MA: den havde jeg faktisk ikke lige tænkt over. 

MS: der er nok 1000 efterfølgende som har været inde og kigge efterfølgende... 
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AC: det er selvfølgelig rigtig. Men hvis der nu ikke er, så tænker man åh nej, hvad nu 

hvis jeg er den sidste. Man har ikke sådan en bag om profilen, man går selv ind på 

profilen ligesom de gør. 

MS: det kunne ellers være meget smart, så kunne folk som måske bare ‛vi kigger, vi er 

nysgerrige, hvad har folk af billeder‛, så kunne man se, hvem der har været inde og 

kigge... 

AC: men så begrænser man måske også selv, hvem man går ind på. Det kunne blive en 

begrænsning i hvert fald... 

MS: ...så vil bevægeligheden måske ikke blive så stor. 

AC: ...hvor har man ikke lyst til at have sit billede hængende, at man har været der. Det 

kunne jo godt være.  

MS: ja hvis man nu var inde og kigge på nogle rigtig nasty facebook profiler, det kan jeg 

godt følge dig i. 

 

1:22:23 

SI: hvad med det her med hensyn til firmaer, at man måske skriver man er vild med et 

eller andet, noget musik eller et eller andet bestemt... 

AC: hvilken religion eller politisk... 

SI: jaeh eller mad... tænker I over, at det måsker er en form for reklame eller 

markedsføring som kunne bruges? 

MS: det kan da godt være, at på et eller andet tidspunkt, folk kan få et jobtilbud. Man 

ser det fx med bloggers, dem der har haft en giftig weblog i 3 år, hvor de har været gode 

til at opdatere og fået mennesker ind, som har en hvis erfaring og kapacitet ift et 

område, de har fået tilbudt igennem professionelle avisbureauer osv, at være 

professionel blogger for dem. Det kunne man måske også forestille sig med facebook, at 
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man får nogle henvendelser, hvis de kan se, lige netop hvis man skriver de ting man har 

foretaget sig erfaringsmæssigt, de kan se, når du skriver, at man faktisk er 

velformuleret... 

AC: det er måske en fordel for en selv, at det kunne være fedt at få nogle tilbud på den 

måde, det er ikke negativt med mindre det er sådan nogle rigtig klamme ting, der 

kommer ind, men ellers er det jo fint nok, så kan man jo bare takke nej, hvis det er det. 

MS: ja det tror jeg sikkert, der er mulighed for.. 

MT: Det kan man jo sige, det er det mange bands gør på myspace, promoverer sig selv... 

SI: nu tænkte jeg også ift, hvis man nu reklamerer meget med, at man er vild med nogle 

bestemte produkter... 

AC: ... og de så begynder at sende, du kan også tilmelde dig det her nyhedsbrev gratis... 

SI:... jeg har blandt andet set, at man kunne fx skrive at man var fan af nutella eller den 

stil... 

MS: ja det er faktisk rigtigt, man kan vælge hvad for nogle ting man kan li, og så får 

man også logoer fra de forskellige, coca cola og nutella, og så bliver du igen en 

reklamesøjle for de virksomheder... 

SI: hvad tænker I om...? 

MA: jeg tænker det er lidt op til en selv, hvis man har lyst til at reklamere for nutella, så 

gør det dog.  

AC: der er sikkert nogen, der vil se om man kan få noget ud af det så... 

MA: men hvad kan man få ud af det? Jeg tror bare ikke jeg har fantasi til at tænke mig 

til det 

AC: nogen, der måske samler en gruppe med en masse, der kan li nutella... og så siger 

nutella, så kan I få et nyhedsbrev for os og en pakke nutella. Høhø... det er lige det 
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eneste man kunne komme op på, ellers er der ikke nogen grund, hvorfor skulle det 

være skidt ellers? 

MS: jeg kunne ikke lige forestille mig, at jeg tilmeldte mig en ‛ i love nutella‛ eller 

cocacola... 

AC: men der er sikkert nogen, der godt kunne finde på det. Lad os se om vi kan samle 

1000, der godt kan li cola høhø... 

MA: det er jo gratis reklame på en eller anden måde, men det er der sku så mange ting, 

der er et eller andet sted. 

MS: du kan jo også tilmelde dig det så jeg lige for nylig, lagersalg kbh, århus, ålborg, 

odense, de store byer. Så kunne man tilmelde sig sådan en gruppe må det næsten være, 

og så den vej igennem få at vide, hvornår det næste store lagersalg det er. Den i kbh så 

jeg, havde faktisk rimelig stort opland af facebookprofiler eller brugere. Men hvis du 

spiser nutella eller cocacola, så gør du det fordi du kan li det. Og så reklamerer du jo 

også for det i det daglige, når du har venner på besøg. ‛ej hvor er du ulækker, spiser du 

pålægschokolade, nu skal du se... dam dam‛... høhø... det må de for min skyld godt 

gøre. 

AC: så har de jo heller ikke noget imod at skrive det, hvis de er helt vild med... 

MS: ja det er det jeg mener, så står man jo inde for det alligevel. At man så bevidst 

bliver brugt som en reklamesøjle udover det... 

AC: det må man jo bare selv tænke sig til... 

MS: ja hvis du ikke kan li det mere, så har du det nok heller ikke på facebook tænker 

jeg. 

PI: Okay, skal vi gå videre til sidste spørgsmål, sidste emne?  

 

1:26:12 Fjerde emne 
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PI: det sidste emne... hvordan tror I facebook kunne være om 5 år, eller 2 år, altså i 

fremtiden? 

MA: om 5 år eksisterer facebook ikke mere 

AC: jeg tror ikke det vil være så populært i hvert fald.  

MA: for det har allerede toppet, det tror jeg, jeg er i hvert fald ikke så meget på facebook 

som jeg var... jeg er i hvert fald ikke på facebook om 5 år. 

MS: det kommer an på hvor gode de er til at innovere sig selv 

MT: man kunne godt forestille sig, hvis det blev en inkorporeret del af msn eller firefox 

eller et eller andet, så det lisom indgik som en del af en software. Det er ikke noget jeg 

nødvendigvis ville syntes var fedt men jeg kunne godt forestille mig det var den vej de 

gik.. 

MS: ligesom microsoft... 

MT:... lige præcis. De kunne godt blive opkøbt af microsoft, så det lisom var noget der 

automatisk lå i ens... 

MS: og de er jo ligeglade om de får milliard bøder, monopol yes. Det kunne måske godt 

være en stor fortaler for deres overlevelse. 

MT: ja at det kommer ind på den måde... jeg synes mange af de her yahoo, kan jeg ikke 

forstå, hvem fanden bruger det til noget som helst mere. Jeg har godt nok stadig min 

mail, men jeg har ikke brugt eller søgt på noget på yahoo i 5-10 år. 

MA: de har også nogle grupper, der er helt vildt svære at oprette og... 

MS: altså ligesom googledocs og googlegroups eller?... jeg tror for at de skal overleve så 

skal de næsten ha et eller andet samarbejde op at køre med de næste der bliver in. Vi 

må nok konstatere at selvom vi er med på facebook, så er det nok den yngre generation 

der beslutter helt og holdent om facebook får nogen.... altså jeg ser ikke mine forældre 

komme på facebook... 
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SI: kunne man forestille sig, kender I igoogle, hvor man kan holde styr på forskellige 

ting, kalender og docs... kunne man forestille sig de blev integreret i en platform for alt 

så at sige? 

MT: jeg tror slet ikke jeg kender igoogle... 

MA: nej ikke nok... 

AC: det er bare sådan en personlig side, som google istedet for, hvis du har en gmail, så 

kan du automatisk trykke ind på min konto, bare den side. 

MS: umiddelbart kan jeg ikke se linket mellem facebook og igoogle med en overvejende 

fordel som bruger. Jeg forestiller mig hvis facebook skulle overleve, så kommer der 

sikkert indenfor de næste par år en ny smart software ifb med web 2.0 eller 3.0, så 

facebook bliver nødt til at sige vi bliver overflødig, vi må skabe noget nyt ellers så må vi 

gå ind i et samarbejde. Det kunne fx godt være en virtuel dagbogsform, weblog 

funktion... 

MT: det kunne også være sådan noget googleearth i virkeligheden, hvor du kan se hvor 

den profil er henne, her er jens Jørgen og han sidder i hong kong, og han har lige spist 

nudler... 

MS: nu kan du se jens Jørgen gå på toilet... 

MT: jens Jørgen har lige lagt billeder op som nu tilhører facebook. 

MA: så behøver man slet ikke gå udenfor døren. 

MT: ja netpp den der virtuelle verden bliver... 

MS: sådan virkelighedens SIMS. 

MA: det tror jeg bare ikke på. Mennesker har behov for at hænge ud i det virkelige liv... 

MT: jamen det tror jeg også, det har du ret i, men det kan godt blive lisom en second 

life, earth - google-facebook miskmask af alting. 
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MS: jeg kunne godt forestille mig at facebook bliver komprimeret, alle de applikationer 

forsvinder fra profilsiden, og man arbejder frem til, lisom med igoogle, at du faktisk når 

du åbner din computer, så har du en lille toolbar eller lignende, hvor det er klar fastsat 

hvad der er som sådan en dagbog. Først har du kalenderen med tid og hvad du skal og 

nedenunder kommer der fx new photoalbums, new added friends, dine venner, skriv 

en besked. Altså en simpel lille toolbar med bare 10 tilføjelser fra facebook, så man hele 

tiden kan holde styr og overvåge andre, hele tiden, så sker det.... så det bliver nu her, 

tidsmæssigt i tid og rum, i stedet for det bliver sådan lidt nu går jeg ind og skriver lidt... 

AC: udvidet googletalk agtigt, du kan se om har fået mails og så kan du så chatte med 

folk og så lave den der med fotoalbums og nye venner. Lave endnu flere små, som 

ligger på forsiden, når du åbner din computer... 

MS: så kunne jeg forestille mig som en form for applikation i pda’er og smartphones, 

det kunne jeg snildt, at de laver en eller anden form for software... Men det kræver de 

samarbejder med andre tror jeg. Umiddelbart har de vel heller ikke nogle penge nu og 

her. 

MT: ah jeg tror de har masser af penge... 

 

1:32:12  

PI: Er der forskel på hvordan man er - når man er som profil på facebook er man måske 

lidt smartere eller lidt mere tilbage? Ift hvordan man måske er når man ikke begiver sig 

rundt på nettet... 

MS: det kan man sagtens. Man lægger nok aldrig det grimmeste billede op af hvad 

enten det er for sjov skyld. Det er bare en start. 

MA: det gør vi allerede... 
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AC: det er jo lisom hvis man chattede, man kan jo altid udstille sig selv på en anden 

måde, du kan også være anonym hvis det er det, det kan du så ikke lige på facebook.  

MA: du kan da være spørgsmålstegn... 

AC: hehe ja men du skal jo stadig ha et navn.... men du kan jo godt være selektiv jo. 

MS: det er faktisk sjovt med spørgsmålstegnet, hvis jeg ser sådan et tænker jeg at ham 

eller hende der er overhovedet ikke seriøs ift facebook. At de ikke engang magter at 

lægge et billede op af sig selv, enten er de megagrimme eller så er der et eller andet helt 

galt... 

AC: en eller anden, der ikke gider... 

SI: tænker I meget at facebook er grundlæggende til at holde styr på sit sociale netværk 

eller tænker I det ud over det, at det kunne være hensigtsmæssig til andre ting?  

AC: ja det er et socialt netværk... 

MT: jeg synes meget det er, men samtidig kunne man godt forestille sig, at det kunne 

udvikle sig til mere, men det kræver en del. Inkorporering af andre ting, at det bliver 

ryddet op og sådan noget... 

MS: hvad kunne I forestille jer, hvis det skulle laves om, eller ikke laves om, men hvad 

skulle der ske de næste 2-3 år, udover det måske kunne gå nedenom og hjem, men hvad 

skulle det så bruges til? 

AC: jeg tror jeg ville blive ved med at bruge det som socialt netværk, ikke så mget 

andet, det er det eneste jeg rigtig bruger det til, holde kontakt med alle mulige. Og jeg 

synes det er fedt at ha det. Hvis det nu lukkede, facebook blev slettet, så er der rigtig 

mange kontakter som jeg ikke ville ha mere, for jeg får ikke nødvendigvis telefonnumre 

på folkeskoleklasseveninder, for det er ikke nødvendigvis nogle som jeg vil komme til 

at se noget til personligt, men det er nogen som man godt bare kan snakke med bare 
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lige kort, eller følge lidt med i hinandens liv og så skrive nåh jamen hvordan går det og 

velkommen hjem, eller nu har du haft fødselsdag eller sådan noget. 

MA: men det er også derfor jeg tror det har toppet, for nu har man lisom fået kontakt til 

de der folkeskolevenenr og så har man lige været igennem dem med efterskolen, og så 

snævrer det der netværk sig ind til igen at handle om de der 50 mennesker man ser 

mest. 

AC: det kan sagtens være, jeg vil ikke bruge det til andet... 

MT: det tror jeg også, men jeg tror også det er meget rart på en eller anden måde, at 

man kan sige jamen jeg har kontakt med dem der jeg gik i skole med, så har man god 

samvittighed, så kan man ligesom sige, at man ikke engang behøver at sende et julekort 

fordi man kan se hvad de laver. Det er lidt sådan - oh jeg skal sku også ha ringet til 

terkil agtigt. 

MS: det er lidt for ens bekendstskabers skyld, for mit vedkommende i hvert fald, for 

mine venner kan jeg altså hurtigt finde ud af at gi en mail med billeder. 

AC: det er også det, det er større, med folk man måske ikke normalt ville ringe til. 

MS: det er da også den der med, at det letter på samvittigheden, nu har jeg lige skrevet 

til ham thomas fra de gode gamle folkeskoledage, det var lidt sjovt, og så snakker vi 

ikke sammen de næste to-tre år... 

AC: det er også sjovt jo... 

MS: hvor mange har man ikke også på sin messenger som man et eller andet sted aldrig 

nogensinde skriver en besked til. Halvdelen af tiden går man offline, for man gider jo 

ikke sidde og skrive. Der er det også meget rart med facebook, for folk kan se man er 

online, men det er på en anden måde... 

MT: der er jeg faktisk lidt træt af det, der er kommet sådan en, hvor man kan skrive 

sammen - en chat... 
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AC: er der det? Nååhja, sådan en der popper up, hvem er online nu, sådan lidt google 

talk agtigt. Så kan man se i hjørnet, hvem er på lige nu... den hopper automatisk op... 

MS: damn, der må jeg være langsom hehe... altså den kommer op, man skal ikke rulle 

helt ned? 

AC: den er bare i bunden i et lille vindue selv... 

MS: det er jo dobbelt konfekt, for når du går facebook har du nok allerede åbnet din 

messenger... 

MT: lige præcis 

AC: så kan de lave deres egen facebook messenger og se om folk vil bruge det, i stedet 

for msn. Det er da det de er ude på... 

SI: Hvad nu hvis facebook det lukkede og slukkede imorgen, hvad ville der så ske? 

MA: vi ville få tid til så mange andre ting. 

MT: lige præcis... hehe 

MS: og ikke ha så firkantede øjne og ikke være så bleg haha 

MT: nej det ville jeg alligevel høhø... 

AC: jeg ville bare tænke nå okay, det er der sku ikke noget at gøre ved, jeg ville 

selvfølgelig være ked af alt det man har skabt, mødt så at sige... 

MS: jeg tror hurtigt man ville finde en anden mulighed... det er jo ikke så unikt igen... 

AC: ...det kan være der ville være nogle andre der fik chancen for at åbne noget nyt... 

MS: det er jo stadig et lidt generisk produkt.. der er sikkert nogle der ville være mere 

ked af det end mig... 

MA: man ville nok lige skulle igennem sådan en kold tyrker, haha, man er jo dybt 

afhængig af det. 
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MT: det som er den største fordel ved facebook er, at ens andre venner er der, hvis de 

var på alt mulig andet ville det nok være det, der var det gode.  

MS: man følger flokken... 

MT:... ja et eller andet sted, det er det sociale som er den drivkraft. 

MS: der er mange muligheder, jeg tror ikke nødvendigvis facebook behøver være den 

bedste, jeg tror bare lige netop som du siger, at det handler også om, hvis de skal 

overleve, jo flere der er desto bedre. Lige netop når det er et netværk - jo større det er jo 

bedre. Hvis der er nogen, der begynder at falde fra så finder man også hurtigt en anden 

metode til at komme i kontakt med ens venner på. Og der synes jeg bestemt ikke 

facebook har noget unikt præg ift så mange andre sociale software som man kunne 

tænke sig, der var igang nu eller som kunne komme i fremtiden. 

AC: det er vel bare fordi, det lige er det... 

MS:... ja det er der flest er tilmeldt, og så bam - så befinder jeg mig også der. Loyaliteten 

er ikke særlig stor.... 

AC: næh der kunne ligeså godt stå hvad som helst andet for mig. Fuldstændig 

MT: jeg tror det er et brand som så meget andet, man er loyal for de venner man har, 

men det er et middel som så meget andet, den er ikke længere. Det er en mobiltelefon 

ik. Jeg har en gammel lorte-nokia som jeg stadigvæk har, jeg kunne godt fjerne alle 

mine numre og sms’er og lægge over på noget andet, men det er lidt besværligt så nu 

beholder jeg den her, jeg har heller ikke råd til en ny telefon, det er fint nok, whatever. 

Det er et middel... 

MS: jeg tror hvis facebook skal ha en eller anden chance for at overleve, så vi tænker uh 

det var træls det røg ned, så skal det ha et eller andet med, der er noget, der bliver gemt 

derinde. Altså mine fotoalbums jeg har uploadet derinde, dem har jeg jo gemt på min 

computer, ergo betyder det bare jeg har lavet dobbeltarbejde. Så man kan sige, så længe 
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- jeg kender også det med mobilbeskeder, hvis man har fået en super sjov en, og tænkt 

det vil man gerne beholde, men man har ikke noget forhold til facebook som sådan, det 

er jo ikke min. Det er bare en applikation, der sørger for at jeg kan connecter... Det er 

ikke længere dine billeder, vi takker mange gange for dine nøgenbilleder af din... nå... 

haha... 

 

 

 

 

 


