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Abstract 

 

Focus of Analysis 

 

No other social network site has as Facebook caught the attention of the Danes in every age group 

in such a short time. But what is it really that catches people on this popular social network site? 

Curiosity about this question has been the motivation for this thesis. Therefore, we wanted to 

examine the use of Facebook, motivated by the dramatic and massive popularity and the fact that 

the function of social network sites has not yet been examined in any Danish qualitative studies. 

Thus, we wanted to study what motivates our surveyed users to use Facebook. 

Our focal point is also motivated by the recent focus on risks of privacy that users of the Internet, 

more or less voluntarily, are exposed to. In the wake of this focus, the debate in several media and 

academic circles has turned against the social utilities such as Facebook, acting as services that want 

the full and unrestricted rights to the users’ lives on the Internet. This aroused our interest to 

examine how the Danish users experience the potential risks of privacy management that are 

present on Facebook. 

 

Structure of the Paper 

The thesis contains a presentation of our case Facebook, of the medium, the features and pre-

structures that exist on Facebook. In addition, we introduce social network sites where we give a 

definition and create a historical outline of social network site’s dissemination. 

 

We have examined the dimensions of self-expression and monitoring, all in a theoretical manner, as 

these dimensions are two important premises for participation and behavior on Facebook and these 

dimensions illustrates different theoretical perspectives on privacy management. To shed light on 

impression management as part of self-expression and social interaction on Facebook, we draw on 

the theoretic work of Goffman, who introduces the concept of impression management in social 

interactions, and we draw on Meyrowitz’s theories to explain how the media involvement 

contributes to the pursuit of middle region behavior, and how electronic media integrate 

information-systems by merging formerly private situations into formerly public ones. We use 

Giddens, Hjarvard and Jerslev to support this perspective as they see social and transparent 

behavior and the need for self-expression as a condition in a modern society. 
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Different media vary in type of information they convey. We transfer the theoretical views of 

Goffman and Meyrowitz on the Internet media, and look closely at the signals the Internet media 

transmit. The concept of monitoring is treated theoretically from different angles, and on the basis 

of Bumgarner, Albrechtslund and Andrejevic’s view of monitoring in relation to social network 

sites. Altman’s dialectical-based theory on privacy is in this thesis the guideline for our use of the 

term privacy. Based on Altman’s definition of privacy, we use Palen and Dourish’s theories of 

privacy management in virtual settings. 

 

 

The Methodology  

 

In this thesis, we use a qualitative method of research where the empirical knowledge is assigned 

great value as the analysis arises here from. Our practical methodological approach was based on 

general observations, and the collection of empirical knowledge was based on qualitative and 

individual interviews with selected Danish Facebook users. We carried out eight qualitative 

interviews in total. Four of the interviews were with young adults aged 20-25 years, and four with 

adults aged 30-35 years. 

 

Primary Findings 

 

Based on our interviews we came up with a number of general reasons for the use of Facebook. A 

basic motive was based on a social need for being in contact with other people. We found motives, 

which were based on curiosity and the desire to peep on other persons on Facebook through free 

access to their profiles. In addition, we found some motives, which were centered on branding and 

raising the awareness of oneself through the presentation on the profile. The reasons for using 

Facebook was expressed in two kinds of significant behavior, where the respondents were trying to 

control their own self-expression in different ways, and in monitoring behavior, which act as a 

relieving way to be social.  

 

In our study we found a pattern showing that most of the respondents do not regulate how open or 

closed they wish to be on Facebook through the Privacy Settings, as they are not aware of these 



 5 

possibilities. The majorities of users hereby accept the pre-structured framework for privacy on 

Facebook, and see it as both a positive and a negative premise that everyone has access to 

everything, because of the user’s lack of insights to the settings. Our study showed that the 

respondents, in contrast, show a high degree of awareness about the fact that they are faced with 

context collusions, where both strangers and people from different facets of their lives, who join the 

site, have access to their profile. Thus, they continuously adjust their conduct so the genres of 

disclosure are adjusted to the middle region that Facebook is. We found that the respondent’s limits 

for privacy will be regulated by a particularly negative positioning in relation to other users on 

Facebook, by their trust to the network of friends and by the necessary confidence in the Facebook 

Company. Our study showed that the respondents have only few negative privacy related 

experiences on Facebook, so we conclude that the respondents are aware of the risks, but they have 

had no reason to relate to them in their behavior on Facebook.  
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1 Indledning og problemindkredsning 

Sociale netværkssteder er blevet flittigt brugt af amerikanerne, siden det første sociale netværkssted 

dukkede op i 1997. (Boyd & Ellison 2007:4) I Danmark har interessen for sociale netværkssteder 

været begrænset til de yngre brugergrupper, som steder som MySpace og Arto appellerer til. Sociale 

netværkssteder har med Facebook for alvor fået tag i danskerne, og man kan med 313.8401 brugere 

tale om, at Facebook har gjort formen til mainstream.2 Facebook har den største brugerskare i 

Danmark, kun oversteget af communitiet Arto, der henvender sig til teenagere. De mindre steder 

som Orkut, LinkedIn, Bebo og Plaxo befolker et begrænset antal danske brugere set i forhold til 

Facebook, men mest sigende for Facebooks popularitet er, at stedet for længst har oversteget det 

populære sociale netværkssted MySpace i brugertal. 

Ingen sociale netværkssteder har som Facebook fået fat i så mange danskere i så forskellige 

aldersgrupper på så kort tid. Men hvad er det egentlig, der fænger ved det populære sociale 

netværkssted? Det har vi spurgt os selv om forud for dette speciale. Således ønsker vi at undersøge 

brugen af Facebook, motiveret af denne lynhurtige og massive udbredelse og motiveret af, at 

sociale netværkssteders funktion for danske brugerne endnu ikke er klargjort i nogen kvalitative 

undersøgelser. Således ønsker vi at undersøge, hvad der motiverer vores adspurgte brugere til at 

bruge 30-60 minutter dagligt på at kigge på vennernes og egen profil, tilføje nye Facebook 

bekendtskaber, lægge en masse billeder ud af venner og familie, skrive hilsener til hinanden og 

meget mere på Facebook. Vores antagelse er, at disse sociale handlinger er udtryk for nogle af de 

samme ting, som foregår i den fysiske verden. Der er en grad af selvfremstilling og 

selvpræsentation på færde på Facebook, som er led i vores dagligdagsinteraktion med dem omkring 

os, og som lægger op til de samme problematikker, som i den fysiske verden. Problematikker 

omkring, hvilke indtryk vi giver af os selv overfor hvilket publikum.  

                                                
1 http://www.dseneste.dk/index.php/sociale-medier/nu-kan-man-se-det-korrekte-antal-danskere-paa-facebook/ 

Vores resultater om antallet af danske brugere i alt på Facebook (inkl. danske medlemmer udenfor Denmark Network),  

om køn og aldersspredning kommer fra en dansk blog, der d. 21.12. 07 offentliggør de nyeste tal om danskere på 

Facebook fra vores undersøgelsestidspunkt perioden Nov. 2007 – Feb. 2008.  
2 Selvom tallet er signifikant højt i forhold til den danske brug af andre sociale netværkssteder, er det vigtigt at holde 

sig for øje, at Facebook brugerne stadig kun udgør en mindre del af den danske befolkning. 
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Det er ikke noget nyt, at det er det unge, der som de første tager de seneste sociale teknologier til 

sig, og sociale netværkssteder har ikke overraskende en stor brugergruppe i de unge. Imidlertid har 

Facebook også de 31 - 40 årige som en stor brugergruppe3, og det ser ud til, at sociale 

netværkssteder med Facebook har vundet indpas hos nye aldersgrupper i Danmark. Denne tendens 

finder vi interessant og har valgt at undersøge netop de 31 - 40 årige som brugergruppe samt de  

18 – 25 årige4, der udgør den største brugergruppe på Facebook. Med disse to brugergrupper kan vi 

ud fra vores udvælgelseskriterier, som bygger på forskellighedsprincippet, undersøge nogle 

forskellige livsformer og se, om der er nogle forskelle på, hvilke behov Facebook opfylder for den 

enkelte. 

 

1.1 Sociale netværkssteder og privatliv 

Vores speciale er ligeledes motiveret af det fokus, der i dag er på de privatlivsrisici, som 

internetbrugere udsætter sig selv mere eller mindre frivilligt for. I det fysiske liv efterlader vi os 

ikke spor af vores interaktioner, og her er talens flygtighed en vigtig faktor i opretholdelsen af 

privatliv. Sådan forholder det sig ikke på internetmediet. På internettet efterlader vi spor overalt. En 

adfærd der har øget den mængde af data, der findes om os på internettet, er informationsdeling fra 

bruger til bruger, hvor indhold og information afgives frivilligt. Sociale netværkssteder er tjenester, 

der indbyder til denne adfærd. (Madden et al 2007) Imidlertid er grænserne for privatliv på sociale 

netværkssteder ikke let definerbare, og konsekvenserne af de handlinger, vi foretager os herpå er 

ikke altid lige overskuelige.  

Debatten er i flere medier og akademiske kredse blevet rettet hen imod, at sociale netværkssteder 

såsom Facebook og dating-sider står som tjenester, der ønsker den fulde og uindskrænkede ret til 

vores liv på nettet. Således er Facebook blevet kritiseret fra flere sider. Medierne har især kritiseret 

Facebook virksomhedens håndtering af brugernes personlige information. Som bruger overdrager 

man ved medlemskab automatisk rettighederne over sin personlige information til Facebook, som 

indsamler informationerne, og Facebook gives hermed retten til at benytte brugerens personlige 

informationer til fx kommercielle formål. (Krabbe 2004) At Facebook har kommercielle mål for øje 

                                                
3 http://www.dseneste.dk/index.php/sociale-medier/nu-kan-man-se-det-korrekte-antal-danskere-paa-facebook/ 

Antallet  af 31 - 40 årige danske brugere på Facebook: 54.020 

4 http://www.dseneste.dk/index.php/sociale-medier/nu-kan-man-se-det-korrekte-antal-danskere-paa-facebook/ 

Antallet af 18 – 25 årige danske brugere på Facebook: 151.180 
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med dataindsamlingen var Beacon sagen i efteråret 2007 udtryk for. Facebooks introduktion af 

Facebook Beacon tjenesten, der blev benyttet som et skjult markedsføringsværktøj, har skabt mange 

protester blandt brugerne. Tjenesten gør det muligt for Facebook at registrere og benytte brugernes 

egne indkøb til at sælge annoncer, hvilket er ulovligt. (Krabbe 2004) Samtidig klagede brugerne 

over at deres gaveindkøb blev afsløret overfor venner og familie, der befandt sig i deres venne-

netværk. Den medieomblæste sag endte med, at den amerikanske Borgerrettighedsorganisation 

MoveOn.org lagde sag an mod Facebook, og Facebook måtte efterfølgende ændre systemet. 

(Wisborg 30.11.07 ) Facebook er ikke det første sted, der får kritik, alle de foregående sociale 

netværkssteder har stået for skud i medierne og er hver især blevet beskyldt for at være et farligt 

sted at socialisere for især unge. (Lenhart & Madden 2007) 

 

Der findes en del amerikanske undersøgelser, der peger på de risici, der er forbundet med adfærd på 

sociale netværkssteder og på Facebook specifikt. Her peges på risikoadfærd så som at lade sine 

indstillinger for privatliv stå åbne, afgive en stor mængde personlig information på profilen, poste 

billeder af sig selv og andre, lade fremmede linke til sin profil og møde fremmede online. (Ofcom 

2008) Blandt andet har man fundet, at teenagere bliver kontaktet af fremmede på deres profil, og at 

mange har personer i deres netværk, som de ikke kender. (Lenhart & Madden 2007) Risiko adfærd 

handler dermed om at give andre adgang til personlig information, hvilket kan resultere i forskellige 

overskridelser af den enkeltes grænser for privatliv, fx at personlig information bliver indsamlet, 

anvendt og videregivet uden samtykke, at der stjæles informationer, som kan misbruges til 

identitetstyveri eller -falskneri, eller at arbejdsgivere finder anstødelig information om potentielle 

og nuværende medarbejdere. (Ofcom 2008) De danske medier har fremhævet flere eksempler på 

identitetstyveri, hvor især kendte danskere har fået stjålet deres online identitet på Facebook ved at 

såkaldte fakers har stjålet deres oplysninger og anvendt disse til at oprette en falsk profil i deres 

navn. (eb.dk Jansen 2008) 

Amerikanske undersøgelser viser, at brugere af sociale netværkssteder ikke fokuserer meget på 

privatlivsproblematikker. Mange brugere er ikke bevidste om eller ikke villige til at overveje, at der 

kan være en mere alvorlig side af at benytte sociale netværkssteder. Således findes der mange 

undersøgelser, herunder en del undersøgelser, der gælder for Facebook specifikt, som viser, at 

mange brugere ikke er bekendt med de muligheder, som tjenesterne opstiller for at regulere 

adgangen til deres profil. (Barnes 2006, Aquisti & Gross 2005 og Ofcom 2008) Andre 

undersøgelser finder, at der ofte er et misforhold imellem brugernes ønske om at beskytte 
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personlige informationer og deres reelle opførsel på sociale netværkssteder. Mange resultater fra 

amerikanske undersøgelser om Facebook viser således, at der er stor forskel på, hvorledes brugerne 

opfatter deres tilgængelighed på Facebook, og hvor tilgængelig deres profil i praksis er for andre.  

Susan Barnes støtter op om disse resultater og hævder i sit teoretiske papir om Facebook at, Some 

students may be aware that Facebook is not a private space, but many act as if it is private. (Barnes 

2006) Undersøgelserne peger også på, at der er vide grænser for karakteren af den personlige 

information, som brugerne udstiller på deres Facebook profiler. Således lægger mange brugere 

kontaktinformationer som fx hjemadresse og mobiltelefon numre ud på deres profil. (Acquisti & 

Gross 2005)  

Der er mange privatlivstematikker knyttet til sociale netværkssteder, heriblandt dem vi netop har 

skitseret. Nogle af de bekymringer, der følger i kølvandet herpå, må siges at være berettigede, hvis 

man ser langsigtet på udviklingen. PEW undersøgelsen ”Digital Footprints, Online identity 

management and search in the age of transparency” (2007) viser, at flere og flere poster kreativt 

indhold på forskellige sociale steder på internettet, og jo mere indhold vi vælger at bidrage med i 

sådanne offentlige eller halv offentlige fora på nettet, des mere bliver vi ikke bare findable men 

også knowable. (Madden et al 2007:4) Med dette menes, at der vil være adgang til flere og flere 

informationer, mens flere og flere søgetjenesters tilstedeværelse på nettet, herunder sociale 

netværkssteder som Facebook, vil facilitere søgeadfærd og overvågningsadfærd. Disse tendenser 

lægger op til en højere grad af overvågning, ikke kun fra stat og medier men også fra brugerne selv. 

 

De fremhævede undersøgelser er amerikanske, og der mangler således en afsøgning af 

privatlivstematikker ud fra en dansk brugervinkel. Det har vakt vores interesse for, hvordan danske 

brugere selv oplever de privatlivsrisici, der kan være tilstede på Facebook i relation til egen og 

andres adfærd på Facebook. Er de bevidste om, hvilke muligheder og begrænsninger, der foreligger 

på Facebook for at kontrollere de indstillinger, der er for privatliv? Er de af den opfattelse, at de har 

kontrol over deres profil? Hvad er deres holdning til at afgive personlig information på Facebook, 

og hvordan passer deres holdning med deres adfærd på stedet?  

Vores antagelse er forbundet med specialets indledende antagelse, idet vi antager, at 

privatlivstematikkerne er inkorporeret i dagligdagsproblematikker, der handler om at præsentere 

udvalgte sider af sig selv på en acceptabel måde foran de andre brugere. Således vil vi undersøge, 

hvilke risici og besværligheder brugerne selv oplever ved at skulle være i stand til at balancere deres 

sociale interaktion på Facebook. Vi antager, at der kan opstå spændinger mellem forskellige behov 
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og vilkår for deltagelse; mellem behovet for at vise sig selv frem og dermed afgive personlig 

information og behovet for konsumption af andres personlige informationer og dermed behovet for 

adgang til andres profil, og slutteligt det at skulle forholde sig til andres adgang til og potentielle 

overvågning af egen profil. Vi ønsker hermed at få et indblik i brugernes egne oplevede sociale 

fordele og privatlivsrisici ved brug af Facebook, hvilket vi vil gøre gennem en kvalitativ 

undersøgelse af otte udvalgte brugeres holdninger og adfærd. 

 

2 Problemformulering 

Vi er på denne baggrund kommet frem til følgende problemformulering, som vi i dette speciale 

ønsker at svare på: 

Hvad motiverer brugen af Facebook? Herunder hvordan håndteres personlig information? 

 

2.1 Personlig information 

For at indkredse hvad vi forstår som personlig information, vil vi støtte os op ad PEW 

undersøgelsen Digital Footprints’s udvidet og to leddet begreb om personlig information samt den 

danske persondatalovs beskrivelse af personoplysninger. 5 PEW undersøgelsens to leddet begreb 

defineres således:  

 

• Første grads personlig information: Information, som man bevidst afgiver. 

• Anden grads personlig information: Information, som ikke er forbundet til ens rigtige navn, 

eller som er afgivet af en tredjepart uden ens samtykke. (Madden et al 2007)  

 

Persondataloven definerer personoplysninger således: 

 

• Følsomme oplysninger om menneskers rent private forhold, hvilket inkluderer politisk, 

religiøs eller filosofisk overbevisning, og oplysninger om etnisk baggrund samt om 

helbredsmæssige og seksuelle forhold, og almindelige personoplysninger hvor 

identifikationsoplysninger oplysninger hører under. Rent private forhold henviser også til 
                                                
5 Med undtagelse af få punkter; så som fagforeningsmæssige tilhørsforhold, som vi ikke finder relevante i forhold til 

vores problemstilling. 
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Facebook rammen 

oplysninger om en persons strafbare forhold, sociale problemer og interne familieforhold. 

(Persondataloven juli 2000:13) 

 

Med udgangspunkt i de to definitioner indkredser vi vores forståelse af personlig information til 

informationer, der kan afgives bevidst og ubevidst af en selv og andre, som omhandler menneskers 

rent private forhold og som er forbundet direkte til ens person, herunder kontaktdata, men som med 

den udvidede begrebsforståelse også kan henføre mere indirekte til ens person i form af billeder af 

ens person og tekster, der knytter sig til ens person. Vi mener, at en udvidet forståelse af begrebet er 

nødvendigt, idet blandt andet sociale netværkssteder medvirker til, at den personlige information vi 

afgiver frivilligt om os selv ikke kun er kontaktinformationer og informationer, der knytter sig 

direkte til vores identitet. Vi lægger også alt muligt andet kreativt indhold ud, der fortæller noget 

om vores private liv og omgivelser.  

 

 

3 Specialets opbygning  

Vores speciale er struktureret ud fra følgende model, som både illustrerer fremgangsmåden for 

opgaven og de væsentligste tematikker i opgaven. 

  

    

           

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selvfremstilling    Overvågning    Regulering 
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Modellen skal forstås således, at Facebook som platform og fænomen fungerer som en ramme for 

social interaktion. Den interaktion vi antager, der finder sted har dimensionerne selvfremstilling og 

overvågning som præmis. Disse to dimensioner ser vi som to vigtige men også problematiske 

præmisser for deltagelsen på Facebook. I spændingsfeltet imellem de to kan en regulering af 

grænser for privatliv og hermed for afgivelse personlige informationer finde sted. I henhold til 

modellen bevæger vi os udefra og ind og lægger ud med at beskrive og analysere vores empiriske 

felt Facebook, der udgør rammen. Herefter vil vi af to omgange, først i teoridelen og derefter i 

analysedelen behandle den tredeling, der kommer til udtryk indenfor Facebook rammerne. I 

teoridelen vil vi behandle de to dimensioner selvfremstilling og overvågning og argumentere for 

deres betydning i opgaven, og vi vil behandle teori om privatliv som en proces, der kræver en 

konstant grænseregulering. I analysedelen vil vi tage udgangspunkt i modellen igen og undersøge, 

hvordan vores respondenter forholder sig til de to præmisser for deltagelse, og hvilke spændinger i 

adfærden, dette kan medføre. 

 

Efter denne overordnede opgavegennemgang vil vi i det følgende give en uddybet 

opgavegennemgang, der udspringer af modellens opbygning: Først præsenteres de anvendte 

undersøgelser og den anvendte litteratur for at skabe et overblik over det område, vi arbejder med. I 

afsnit 4 gives en indføring i det empiriske felt, hvor vi præsenterer Facebook mediet, funktionerne 

samt de præstrukturer der gør sig gældende på Facebook. I dette afsnit gives ligeledes en 

introduktion til sociale netværkssteder, hvor vi giver en definition samt laver et historisk rids over 

sociale netværkssteders udbredelse.  

 

I afsnit 5 gennemgår vi vores teoretiske ramme for opgaven. Vi trækker på Erwing Goffman til at 

belyse Impression Management i sociale interaktioner, og vi trækker på Joshua Meyrowitz til at 

forklare, hvordan de elektroniske medier har udvidet vores muligheder for at få adgang til og få 

informationer om hinandens sociale optrædener, hvilket medvirker til udøvelse af det som 

Meyrowitz kalder for midter region adfærd. Vi benytter Anthony Giddens og Anne Jerslev til at 

understøtte dette perspektiv, og Stig Hjarvard til at overføre betragtningerne til internetmediet. Med 

disse teoretikere belyser vi også selskabelig og transparent adfærd og behovet for selvfortælling 

som et vilkår i et moderne medialiseret samfund. Vi vil herefter anlægge forskellige teoretiske 
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synsvinkler på overvågningsbegrebet, med udgangspunkt i Brett A. Bumgarnes, Anders 

Albretchslunds og Mark Andrejevics syn på overvågning i relation til sociale netværkssteder. Vi vil 

herefter behandle Irwin Altmans dialektisk funderede teori om privatliv som proces, som er 

rammesættende for vores opfattelse af begrebet privatliv. Med udgangspunkt i Altmans definition af 

privatliv og Sandra Petronios perspektiv på ejerskab og kontrol over information behandler vi 

Leysia Palen og Paul Dourish’ teori om Privacy Management i forbindelse med 

informationsteknologier.  

 

I afsnit 6 præsenteres vores tilgang til feltet, herunder den metodiske tilgang til empiriindsamling, 

samt praktisk metodevalg og vores udvælgelseskriterier. Derudover skitserer vi i dette afsnit vores 

interviewmetode samt vores overvejelser herom for til sidst at præsentere vores metode til 

databearbejdning. 

Afsnit 7 består af selve empirianalysen, der starter med en karakteristik af vores respondenter ud fra 

vores udvælgelseskriterier. Herefter tager analysen udgangspunkt i at undersøge respondenternes 

motiver for at deltage på Facebook. De to dimensioner selvfremstilling og overvågning udspringer 

af vores fundne brugsmotiver hos respondenterne. Derfor vil vi først behandle dimensionerne 

selvfremstilling og overvågning adskilt, for derefter at behandle respondenternes regulering af 

grænserne for privatliv. I afsnit 8 gives specialets konklusion. 

 

3.1 Anvendt litteratur, undersøgelser og forskning 

Vi vil i dette afsnit beskrive hvilke aktuelle undersøgelser samt akademiske artikler, som vi benytter 

i specialet i forsøget på at danne et aktuelt billede af aktivitet og adfærd på Facebook. Vi trækker på 

kvantitative såvel som kvalitative undersøgelser om sociale netværkssteder generelt og om 

Facebook specifikt. Vi trækker på statistisk materiale fra to amerikanske undersøgelser fra PEW / 

INTERNET6 ; Digital Footprints - Online Identity Management and Search in the age of 

Transparency (2007) af Madden et al og Teens, Privacy & Online Social Networks - How Teens 

Manage their Online Identities and Personal Information in the Age of MySpace (2007) af Lenhart 

& Madden, som giver et billede af aktiviteten på sociale netværkssteder samt amerikanske brugeres 

                                                
6 PEW Internet Project udspringer af det amerikanske Pew Research Center. PEW internet undersøger internettet i 

forhold til børn, familier, lokalsamfund, arbejdspladsen, skoler, sundhedsvæsen og det politiske liv. 

http://www.pewinternet.org/   
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håndtering og opfattelse af personlige informationer på disse steder. Derudover benytter vi en 

engelsk undersøgelse fra Ofcom – Office of Communications7 ; Social Networking - A quantitative 

and qualitative research report into attitudes, behaviours and use (2008), Ofcom, som giver et 

aktuelt indblik i holdninger til og adfærd på sociale netværkssteder.  

 

Ovennævnte tal og data bygger på amerikanske og engelske undersøgelser og indeholder derfor 

ikke noget specifikt om danskernes brug af sociale netværkssteder, men kan anvendes som 

vejledende for de tendenser, der findes blandt de danske kolonier og brugergrupper på Facebook. I 

april 2008 udkom FDIM8 – Foreningen af Danske InternetMedier – med en rapport om danskernes 

brug af internettet. I rapporten er der fokus på danskernes brug af sociale netværkssteder, hvor der 

bliver set på tendenser i forhold til de mest brugte steder og tendenser i forhold til alder og 

tidsforbrug.  

Der findes en række akademiske artikler og undersøgelser om historisk baggrund, definitioner af 

sociale netværkssteder og dimensionerne heri. Herud fra kan man danne sig et billede af, hvad 

sociale netværkssteder er. Vi har valgt at trække på en række undersøgelser af den amerikanske 

ph.d-studerende Danah Boyd (School of Information, University of California)9, da undersøgelserne 

netop tager udgangspunkt i sociale netværkssteder. Artiklerne ”Social Network Sites: Definition, 

History, and Scholarship”, Boyd & Ellison, N. B. (2007), “Social Network Sites: Public, Private, or 

What?”, Boyd & Donath (2007), “Profiles as Conversation: Networked Identity Performance on 

Friendster”, Boyd & Heer (2006) og endelig ”Why Youth (Heart) Social Network Sites: The Role 

of Networked Publics in Teenage Social Life”, Boyd & Ellison, N.B. (2007) leverer et bud på, hvad 

der definerer sociale netværkssteder, hvordan de er opstået, hvad de kan bruges til og fokuserer i 

særdeleshed på, hvorledes amerikanske teenagere socialiserer i medierede sammenhænge. Boyd har 

særligt fokus på de unges identitetsdannelse i forbindelse med brug af sociale netværkssteder. Dette 

er qua vores antagelse om, at selvfremstilling er et hovedmotiv for at benytte Facebook interessant 

for os, da Boyd analyserer de unge menneskers selvfremstilling via deres profilpræsentationer. Som 

                                                
7 Ofcom står for Office of Communications, som er en uafhængig organisation eller styrelse, der regulerer sektorer 

indenfor broadcasting, telekommunikation og internet i England. Office of Communication opstiller og håndhæver også 

regler for fair konkurrence mellem virksomheder i disse sektorer. http://www.ofcom.org.uk/ 

8 Rapporten er udarbejdet for FDIM af Carsten Andreasen og Morten Gade. Foreningen af Danske Internet Medier 

(FDIM), april 2008 

9 http://www.danah.org/  
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supplement til disse artikler trækker vi på Malene Charlotte Larsens undersøgelse ”Ungdom, 

venskab og identitet - en etnografisk undersøgelse af unges brug af hjemmesiden Arto” (2005), hvor 

Larsen undersøger, hvordan de unge konstruerer deres identitet i forbindelse med at benytte det 

danske community for unge Arto.  

 

Foruden dette indblik i identitetskonstruktion og præsentation på sociale netværkssteder ønsker vi 

også at få et aktuelt billede af, hvilke implikationer som er forbundet med at præsentere sig på 

sociale netværkssteder og dermed udstille personlige informationer. I ”Public Displays of 

Connection”, Donath & Boyd (2004) og ”Signals in Social Supernets”, Donath (2007) behandles de 

sociale implikationer, der kan opstå ved at synliggøre sit sociale netværk på sociale netværkssteder. 

Ud fra en ”cost benefit” tankegang ses der i teksterne på, hvad man får ud af at afgive sine 

personlige informationer, og der argumenteres for, at det kendte netværk skaber sikkerhed og 

pålidelighed, men på bekostning af et reduceret privatliv. I ”An Evaluation of Identity-Sharing 

Behavior in Social Network Communities” (2006) analyserer ph.d studerende Frederic Stutzman 

(University of North Carolina’s School of Information and Library Science)10 via kvantitative 

undersøgelser amerikanske studerendes udstilling af personlige informationer som fx email adresse, 

billeder, fødselsdato på sociale netværkssteder og opfattelserne af at dele disse informationer på 

sociale netværkssteder. Foruden disse undersøgelser trækker vi på tre andre amerikanske 

undersøgelser; ”Trust and Privacy: A Comparison of Facebook and MySpace”, Dwyer et. al. 

(2007), ”Imagined Communities: Awareness, Information Sharing, and Privacy on the Facebook”, 

Acquisti & Gross (2006) og ”Information Revelation and Privacy in Online Social Networks (The 

Facebook case)”, Acquisti & Gross (2005), som sætter fokus på adfærd specifikt på Facebook og 

særligt på informationsdeling og – afgivelse på Facebook. Undersøgelserne giver værdifulde 

kvantitative såvel som kvalitative data på adfærd på Facebook, som er med til at danne et billede af 

hvilke implikationer, der kan opstå ved at udstille personlige informationer på dette sociale 

netværkssted. 

                                                
10 http://www.ibiblio.org/fred/  
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4 Det empiriske felt  

4.1 Definition af Sociale netværkssteder 

Vi ønsker i dette afsnit at gøre rede for fænomenet social network sites ved at beskrive de 

definerende karakteristika. Vi finder en sådan redegørelse og indkredsning nødvendig, idet vi har at 

gøre med et amerikansk fænomen, som er relativt nyt og uudforsket på dansk grund. 

Da der er flere definitioner af begrebet, vil vi præsentere den terminologi, vi benytter os af i 

specialet. Den amerikanske ph.d studerende Danah Boyd har beskæftiget sig indgående med 

fænomenet social network sites igennem flere år og definerer sammen med Nicole B. Ellison social 

network sites således: 

We define social network sites as web-based services that allow individuals to (1) construct a public or semi-

public profile within a bounded system, (2) articulate a list of other users with whom they share a connection, 

and (3) view and traverse their list of connections and those made by others within the system. The nature and 

nomenclature of these connections may vary from site to site. (Boyd & Ellison 2007:2) 

Vi har valgt at benytte den danske term sociale netværkssteder. Vi læner os op af Boyd og Ellisons 

udtryk social network sites, og ikke udtrykket social networking sites, som også ofte bliver brugt i 

den offentlige og akademiske debat. Begrundelsen for dette valg er, at ordet networking lægger op 

til, at man udvikler nye relationer til fremmede mennesker, hvilket selvfølgeligt er muligt på sociale 

netværkssteder, men flere amerikanske undersøgelser viser, at det ikke er det, der primært finder 

sted på sociale netværkssteder, og som gør, at de er anderledes end andre former for computer 

medieret kommunikation. Et definerende karakteristika ved sociale netværkssteder er, at de gør det 

muligt for brugerne at vedligeholde og synliggøre deres sociale netværk. (Boyd & Ellison 2007:2) 

Det helt centrale på disse steder er, at man ofte ikke søger at netværke med fremmede mennesker, 

men i stedet udvider sit netværk med personer, som man allerede har i sit offline sociale netværk, 

om end det ofte kan være meget perifere bekendtskaber. Et andet karakteristika ved sociale 

netværks steder er, at ’man ikke er sammen på samme tid.’ Sociale netværkssteder kan ikke 

betegnes som fællesskaber, som fungerer som sociale kategorier, der er knyttet til sted og rum, men 

derimod kan de betegnes som netværk, som er mere løse, hvor netværkets særlige logik fordrer 

netværkstanken.  
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Sociale netværkssteder har implementeret et bredt udvalg af forskellige tekniske features, hvoraf vi 

her vil komme ind på de mest karakteristiske, der kan siges at være definerende for tjenesterne 

overordnet. Grundlæggende er sociale netværkssteder opbygget således, at de består af nogle 

synlige profiler, som linker til en liste af sociale relationer, som også er en del af systemet. 

Profilerne er sider, hvor man kan udfolde sig skriftligt og visuelt, eller som Boyd og Ellison 

beskriver det type oneself into being (Boyd & Ellison 2007:2) Når man bliver medlem af et socialt 

netværkssted er første skridt at oprette en profil og applikere personlig information af forskellig art 

til den, hvorefter man identificerer og lister andre brugere op i en venneliste, så man kan få  adgang 

til deres profil samt deres lister af sociale relationer. Listerne kaldes fx ”Friends”, ”Contacts” og 

”Fans”. På de fleste sociale netværkssteder er listen over sociale relationer synlig for enhver, 

medmindre man har indstillet profilens tilgængelighed anderledes. En feature som også er fælles for 

sociale netværkssteder er, at brugerne kan skrive beskeder direkte på deres venners profiler. Dette 

kaldes fx ”Wall posts” eller ”Testimonials”. Sociale netværkssteder, som vi har valgt at præsentere 

dem er altså karakteriseret ved muligheden for at vedligeholde og synliggøre sociale netværk, ved 

det faktum, at de ikke er knyttet til sted og rum, og endelig ved at de som system er struktureret 

omkring profiler, som viser en liste af venner, hvis venneliste også er tilgængelig og mulig at 

gennemtrænge.  

 

4.2 Sociale netværkssteders udbredelse - et historisk rids   

Vi vil i det følgende lave et kort historisk rids over sociale netværkssteders udbredelse i USA samt 

slutteligt se på udviklingen i Danmark. Sociale netværkssteder følger som alle kulturelle produkter 

en hype cyklus. Listen af netværkssteder, som tidligere var smarte og nu er stillestående er lang, og 

det ene sociale netværkssted har igennem tiden overtaget pladsen fra det andet, som det har været 

tilfældet med fx MySpace, som slog Friendster og Orkut.  

Det første sociale netværkssted SixDegrees.com bliver lanceret i 1997. (Boyd & Ellison 2007:4) 

SixDegrees.com er det første sted, som kombinerer de to features; profil samt synlig venneliste. 

Den næste store opblomstring af sociale netværkssteder begynder, da Ryze.com bliver lanceret i 

2001, et sted hvor folk kan udbygge deres forretningsnetværk. Friendster bliver lanceret i 2002, som 

konkurrent til det populære online datingsted Match.com. Friendster bliver hurtigt et meget 

populært sted, men i takt med at populariteten stiger, opstår der flere og flere tekniske og sociale 

vanskeligheder på stedet, som får mange brugere til at forlade stedet. (Boyd & Ellison 2007:5)  
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Figur 1: Oversigt over sociale netværkssteders udbredelse op til 200611  

 

Fra 2003 og frem bliver der lanceret en stribe af nye sociale netværkssteder. (Figur 1) De fleste af 

disse steder forsøger at genskabe Friendsters tidlige succes og centrerer sig omkring profiler og det 

brede publikum med social organisering for øje. I kølvandet på de mere brede sociale 

netværkssteder dukker mere målgruppeorienterede steder op som fx LinkedIn, Visible Path og 

Xing, der har fokus på forretningsfolk. Det sociale netværkssted MySpace oplever i 2003 en hurtig 

tilvækst. Blandt andet fordi en del af de brugere, som forlader Friendster, hopper over på MySpace. 

En måde hvorpå MySpace formår at differentiere sig fra andre steder, er ved løbende at tilføje 

features, som er brugerskabte, hvilket giver brugerne mulighed for at skabe personlige og kreative 

profiler. En egenskab, som Facebook tager til sig i form af brugerskabte applikationer, da stedet 

kommer på banen i 2004. Sociale netværkssteder hitter ikke kun i USA, men vinder også frem på 

globalt plan. Fx mislykkes Googles sociale netværkssted Orkut med at skabe en solid brugerskare i 

USA, men en brasiliansk invasion af brugere på stedet har gjort Orkut til Brasiliens nationale 

sociale netværkssted.  

 

                                                
11 http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html 
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I det følgende afsnit vil vi vende blikket mod den nationale scene og se på kulturen omkring brugen 

af sociale netværkssteder i Danmark, hvor mobiltelefonen stadig er det vigtigste sociale medie, og 

vi vil belyse Facebooks opblomstring i Danmark. Dette korte indblik skal skitsere Facebooks 

situation i Danmark, da det er danske brugere af Facebook, som vi har fokus på i specialet. 

 

4.2.1 Udbredelse i Danmark  

Ikke overraskende viser tallene fra USA, at det stadig er de unge, der benytter sig mest af sociale 

netværkssteder. (Lenhart & Madden 2007) Karakteristisk for unge amerikanere er, at de bruger 

sociale netværkssteder som det primære medie til at holde kontakten ved lige med deres sociale 

relationer. I Danmark benytter unge hovedsageligt sms til dette formål. Unge danskere bruger 

modsat amerikanske unge mobiltelefonen som deres foretrukne sociale medie. (Stald 2007) Således 

peger Gitte Stald på, at mobiltelefonen er et centralt medie i unge danskeres hverdag og markerer 

sig som et stærkt medie i de unges mediekultur. Stald finder imidlertid, at internettet også spiller en 

væsentlig rolle i unge danskeres hverdag. Her er de væsentligste funktioner for de unge at søge, 

udvikle og fastholde personlige relationer gennem e-mail, chat og andre online tjenester (Stald 

2007) En stor del af unges målrettede kommunikation via internettet finder sted i relation til 

forbindelser, der allerede er etableret i den fysiske virkelighed, og kommunikationen får karakter af 

opdatering og konstant påmindelse om de sociale relationers vigtighed. (Stald 2007) Set i lyset af 

disse iagttagelser kan man argumentere for, at unge danskere står selvskrevet til at blive deltagere 

på sociale netværkssteder, hvor et væsentligt formål med disse steder netop er at vedligeholde 

relationer. Mange unge benytter sig af Arto.dk, som er et dansk produceret og oprettet community. I 

dag er der ifølge arto.dk over en halv million brugere, (ifølge FDIM er brugertallet omkring 

300.000 (FDIM april 2008)) hvoraf 90% af profilerne på arto.dk er 12-15årige.12 Dette gør arto.dk 

til det største danske community. En anden tendens for brugen af sociale medier i Danmark, som 

ses afspejlet i brugen af sociale netværkssteder, er at det er en omfattende del af den danske aktivitet 

på sociale netværkssteder at søge sammen med venner og bekendte fra en eksisterende 

lokalsammenhæng, hvorfor sociale netværkssteder kan siges at skabe et lokalmiljø. I København og 

                                                
12 Tallene skal ses i lyset af, at Artos erklærede målgrupper er fra 12 år og op. 

 

 



 23 

Århus er der fx kulturbegivenhedsgrupper på Facebook, (som fx gruppen for Studenterhus Århus, 

Single i København, Kvindeløb i København) og disse grupper får rollen som kontaktsted. 

Facebook får for alvor fodfæste i Danmark i juni 200713 , hvor der er 30.000 mennesker, der har 

oprettet en profil og tilmeldt sig Denmark Network. Et kig på medlemstallet i Denmark Network 

vidner om, at flere og flere danskere opretter profiler på Facebook, og i skrivende stund er det 

seneste medlemstal i Denmark Network 533.35814. Når man ser på tal fra Danmark, er det 

problematiske dog, at ikke alle danskere er oprettet i Denmark Network, og ikke alle oprettede er 

danskere. Ved at købe sig adgang til Facebook Adds kan man imidlertid finde tal, der kommer 

tættere på virkeligheden. Vi er i besiddelse af tal fra Facebook Adds fra december 2007, hvor 

antallet af danskere på Facebook var 313.840 15. Facebook er dermed det sociale netværkssted i 

Danmark, som tegner sig som det største med hensyn til antal brugere.   

Ifølge FDIM undersøgelsen af danskernes internetbrug, er der i januar 200816 omkring halvanden 

million danskere, der er brugere af sociale netværkssteder. Ifølge undersøgelsen er der ingen 

regionale forskelle og kun minimale forskelle, når man ser på indkomst, job og andre sociale 

forskelle. I forhold til alder og tidsforbrug er der en overraskende og klar tendens. De unge i 

aldersgruppen 15 - 25 år brugte i gennemsnit godt 5 timer, mens den midterste aldersgruppe 26-44 

år brugte ca. 4 timer og 15 min på sociale netværkssteder. Overraskende viste undersøgelsen, at 

aldersgruppen 45+ brugte godt 5 timer og 20 min. Denne fordeling understøtter vores antagelse om, 

at brugen af sociale netværkssteder er blevet mainstream i Danmark og ikke længere kun er et 

ungdomsfænomen. Jf. antallet af brugere af Facebook kan man ligeledes argumentere for, at 

Facebook har formået at appellere bredt i Danmark og ramme, hvad man kunne kalde den kritiske 

masse.   

                                                
13 Danmark tal:  

- Juni 2007 30.000 

- Oktober 2007: 70.000 

- Januar 2007: 200.000  

Tal oplyst fra Oplæg v/ Jacob Linaa den 26. marts 2008 

14 Tal fra www.facebook.com den 03.08.08 
15 Tal fra http://www.dseneste.dk/index.php/sociale-medier/nu-kan-man-se-det-korrekte-antal-danskere-paa-facebook/  
16

 På undersøgelsestidspunktet. 
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4.3 Facebook, mediet og funktionerne 

I dette afsnit vil vi beskrive vores case det sociale netværkssted www.facebook.com, som fungerer 

som specialets empiriske omdrejningspunkt. Vi vil se på anvendelsesmulighederne af de funktioner, 

der efter vores vurdering bliver benyttet mest. Vurderingen er foretaget ud fra resultater fra vores 

interviewdata, observationer og registreringer af brug af Facebook, samt egne erfaringer med brug. 

Det er vores opfattelse, at Facebook platformens mange funktioner bliver taget i brug, men at 

mange også dør hen og bliver til ’frozen performances’ (Boyd & Heer 2006:6), altså døde eller 

stillestående elementer på profilen. Således har vi udvalgt de funktioner, som vores respondenter 

stadig finder anvendelige efter et lille halvt års brug. Vores empiridata viser, at dette er funktionerne 

og applikationerne grupper, profilbillede, statusfelt, vennelisten, billedalbum, Wall og News Feed.17  

 

Vores case beskrivelse inkluderer også en behandling af Facebooks præstrukturer samt Facebooks 

politik for privatliv. Vi vil behandle de præstrukturer, som Facebook systemet opererer med for at 

give et billede af den ramme, som brugerne kan agere indenfor, samt hvilke muligheder og 

begrænsninger brugerne gives for at udvide, afgrænse og kontrollere deres sociale interaktion og 

informationsdeling på stedet. Som vi skal se i afsnittet Facebooks præstrukturer er profilens 

standardindstillinger for privatliv sat til størst mulig åbenhed, det vil sige synlighed, tilgængelighed 

og søgbarhed for alle i Networks og i venne-netværket.18 Vi vil belyse Facebooks politik for 

privatliv for at se på de vilkår for deltagelse samt de rettigheder, som brugerne gives, når de afgiver 

information på Facebook. 

 

 

 

 

 

 

                                                
17 Vi har valgt at lade de begreber fra Facebook.com, der ikke naturligt lader sig oversætte til dansk fremgå på engelsk 

hele vejen igennem opgaven; eksempelvis Wall funktionen og News-Feed- og Mini-Feed, oversigten. Derudover har vi 

valgt at skelne mellem Networks, som inkluderer de store netværk man kan melde sig ind i så som Denmark Network, 

og venne-netværket, som inkluderer de sociale relationer, som man linker til.  
18 Vi vil igennem hele afsnittet Facebook, mediet og funktionerne behandle funktionerne ud fra dette udgangspunkt. 
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4.3.1 Baggrund 

Facebook is a social utility that connects people with friends and others who work, study and live around them. 

People use Facebook to keep up with friends, upload an unlimited number of photos, share links and videos, and 

learn more about the people they meet. (www.facebook.com) 

Sådan beskrives Facebook af virksomheden selv, og det er netop muligheden for at genetablere 

forbindelser til gamle skolekammerater, venner og bekendte, der appellerer til vores respondenter 

og til Facebook brugere generelt. Facebook har rødder tilbage til det amerikanske universitetsmiljø, 

hvilket først og fremmest skinner igennem i brugertallene, der viser, at det fortrinsvis er studerende 

på videregående uddannelser, der anvender stedet19, men det kan også ses på interfacet, hvilket vi 

vil komme ind på senere i afsnittet om funktioner til profilpræsentationer. Det er også karakteristisk 

for Facebooks ry som et universitetsnetværkssted, at stedet i højere grad end mange andre sociale 

netværkssteder befolkes af folk, der kender hinanden i forvejen. Facebook blev i februar 2004 

grundlagt af Mark Zuckerberg dengang studerende på Harvard University.20 Med sig i projektet 

havde han tre andre med-grundlæggere. Netværket blev navngivet thefacebook.com og var et lukket 

netværk for Harvard studerende. Således var en universitetsmailadresse i længere tid påkrævet for at 

blive medlem. Flere ændringer skete gradvist; navnet blev ændret til Facebook, og netværket blev 

udvidet til universiteterne Yale, Columbia og Stanfort. Modsat andre forløbere som Friendster og 

MySpace (Boyd 2006) havde man på Facebook tid til at få funktionaliteten og brugerkulturen på 

plads, mens man endnu havde en begrænset brugergruppe, hvilket kan være noget af årsagen til 

Facebooks stadige succes. Som netværkets popularitet voksede blandt de studerende, blev det åbnet 

op for alle, eneste krav er i dag en gyldig email adresse. De seneste brugertal fra Facebooks egne 

statistikker viser, at Facebook har omkring 70 millioner aktive brugere fordelt over flere lande.21  

Virksomheden Facebook er blevet en god forretning for Zuckerberg, der i dag er administrerende 

direktør. I 2007 købte softwaregiganten Microsoft en mindre andel af Facebook virksomheden for 

en pris på 1,25 milliarder kroner, hvorved Microsoft sikrede sig retten til at styre placering og salg 

af bannerreklamer på stedet.22 I dag er Facebooks værdi sat til 3-4 milliarder dollars.23 

                                                
19 Tal fra undersøgelsen Facebook Demographic & User Statistics Fun foretaget af Emergence Media 

Between the Internet (Social Media) and Marketing og tal fra Facebook Ads december 2007  
20http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2392950137#/press/info.php?execbios=  

21 Her skal man dog være opmærksom på, at begrebet ’aktiv’ blot betyder, at en profil er oprettet. Det reelle antal 

profiler, der faktisk er aktive og ikke figurerer som døde profiler, må derfor formodes at være noget mindre.  
22 http://epn.dk/teknologi/internet/article1142554.ece  
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4.3.2 Bruger-udviklet indhold på Facebook 

Hjemmesiden administreres af forskellige ’officers’ og administratorer, der lægger retningslinjerne 

for virksomheden, udvikler platformen og behandler indberetninger fra brugerne om uanstændig 

brug af netværket og forskellige form for misbrug af brugerinformationer.24 

Standardapplikationerne Billeder (Photos), Noter (Notes), Grupper (Groups), Events (Events) og 

Posted items har Facebook tjenesten selv produceret25. Ellers er udviklingen og driften af 

platformen i høj grad op til brugerne selv. En helt unik ting ved Facebooks platform er nemlig, at 

der er åbnet op for udviklere, hvilket betyder, at alle i princippet kan udvikle og drive tjenester og 

applikationer til platformen. Tjenesterne kan andre brugere så applikere til deres profil. Derved er 

mange virksomheder blevet platformsudviklere, men også almindelige brugere, idet det er 

forholdsvis simpelt at konstruere applikationer. På The Facebook Platform, som er Facebooks web 

service med værktøjer til adgang og bidrag til Facebook data, kan man tilføje applikationen 

Facebook Developer Application, hvorefter man bliver guidet igennem processen.26 Ifølge 

Facebooks egne statistikker ligger antallet af applikationer indtil videre på 20.000, og omkring 140 

nye bliver udviklet hver dag.27 Dette lægger op til en ’fri’ brugerkultur, hvor brugerne bestemmer 

flowet af indhold og karakteren af det indhold, der genereres, og hvor Facebook virksomheden 

indtager en perifer rolle i den redaktionelle proces. 

 

4.3.3 Funktioner og anvendelsesmuligheder 

Som hjemmeside er Facebook delt op i nogle hovedelementer, nogle applikationer og nogle 

funktioner. I hovedmenuen i toppen af brugernes personlige profilside er placeret Profil (Profile), 

Venner (Friends) og Inbox. På hjemmesiden under Facebooks produktoversigt beskrives disse sider 

sammen med siden Networks beskrives som hovedelementer i brugeroplevelsen på Facebook.28 

                                                                                                                                                            
23 http://newz.dk/facebooks-vaerdi-overvurderet?utm_source=newz-dk&utm_medium=rss&utm_campaign=rss   

24 The Company Facebook ledelses- og firmabiografier 

http://www.facebook.com/about.php#/press/info.php?execbios=       

25 http://www.facebook.com/press/info.php?timeline=#/press/info.php?factsheet=    
26 http://developers.facebook.com/user_terms.php, http://developers.facebook.com/documentation.php    
27 http://www.facebook.com/press/info.php?statistics  

28 http://www.facebook.com/press/info.php?timeline=#/press/info.php?factsheet=  
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Applikationerne Billeder, Noter, Grupper, Events og Posted Items er placeret i en menubar i 

profilsidens venstre side. Det er også her, at brugernes tilføjede bruger-udviklede applikationer 

placerer sig. Forsiden og brugerens personlige profilside er to vigtige sidevisninger, der er 

obligatoriske efter ethvert login. (Bilag G5 & C5) Vi vil i de følgende fremdrage de to løbende 

sidevisninger i forbindelse med vores behandling af de funktioner, der er mest anvendte.   

 

4.3.3.1 Funktioner til profilpræsentation 

Sammenligner man Facebook med MySpace og Arto, der ligeledes har høje brugertal i Danmark, er 

der på Facebook færre muligheder for at lave en personlig og ekspressiv brugerprofil. Profilsiden 

består af en række standard funktioner og standard typografier og en masse applikationer, hvis 

indhold og stil bestemmes af deres producenter. Brugerne bygger profilen op ved tilvalg og fravalg 

af disse funktioner og applikationer, der har form som bokse, som man kan rykke rundt på ligesom i 

et patchwork system. Brugergrænsefladens uniforme udseende er af Gallant, Boone og Heap blevet 

beskrevet som en måde at skabe et mere ’voksent’ udtryk, der appellerer til Facebooks 

brugergrupper, som sammenlignet med Arto og MySpace’s brugergrupper er lidt ældre (Gallant 

et.al. 2007). I en brugerundersøgelse omkring features på MySpace og Facebook viser Gallant, 

Boone og Heaps resultater, at Facebook opfattes som mindre fleksibel i forhold til muligheder for at 

udtrykke identitet og skabe kreativt indhold, som giver profilen personlighed og et individuelt præg. 

(Gallant et al 2007) Dette synspunkt tilslutter vi os, da vi efter egen brug og eksperimenteren har 

måtte sande, at udseendet afhænger mere af applikationsudviklernes kreative evner end 

profilejerens. Layoutet beskrives af Gallant, Boone og Heap som et resultat af, at netværket startede 

ud som et lukket universitetsnetværk, hvor formålet var at skabe en digital blå bog med alle 

studerende oplistede. Det er primært valget af applikationer og billeder, man lægger ind og de 

oplysninger, man skriver om sig selv i felterne for personlig information og statusopdatering, der 

gør den enkelte profil personlig og individuel. Der findes til gengæld et væld af applikationer, som 

brugerne har mulighed for at vælge imellem. Vores observation, vores profilanalyser og vores 

interviewdata viser, at applikationerne Grupper, Profilbillede, Status og siden Venner fungerer 

profilerende, til at give profilen personlighed og til at udsende signaler om respondenternes 

smagsmæssige præferencer. 
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Siden Venner, hvor brugernes venneliste29 fremgår er et vigtigt element for brugerne, idet den 

katalogiserer de sociale relationer, som brugerne linker til og således anskueliggør det sociale 

netværk for brugerne selv og andre. Boyd og Donath beskriver, hvordan skabelsen af sociale 

netværk er vigtig i den fysiske verden såvel som i den virtuelle, hvorfor sociale netværkssteders 

udstilling af sociale relationer har en høj grad af signalværdi. De venner man har, siger en masse om 

den person, man er, og vennelisten kan på denne måde fungere som en del af det indtryk, man giver 

andre af sig selv, derfor er det ikke ligegyldigt, hvilke venner man har tilføjet. (Donath & Boyd 

2004: 72) Vi finder, at det primært er allerede etablerede sociale relationer, som figurerer på vores 

respondenters venneliste. (Bilag D15 & B20) Profilbilledet er det element, der ifølge vores 

respondenter giver profilen mest personlighed. (Bilag F14) Profilbilledet fungerer sammen med de 

faktuelle oplysninger ved siden af billedet som et digital visitkort, som brugerne kan vise frem for 

netværket og besøgende på profilen. Vores observationer og empiridata viser, at især vores 

kvindelige respondenter skifter profilbillede hyppigt for at vise forskellige sider af sig selv.  

 

Med applikationen Grupper kan brugerne oprette og tilmelde sig forskellige grupper. Vores 

profilanalyser samt interviewdata viser, at vores respondenter er tilmeldt grupper, der enten er 

baseret på interessefællesskaber eller på uddannelsesmæssige tilhørsforhold samt regionale og 

lokale tilhørsforhold. Nogle af respondenterne har selv oprettet grupper for gamle klasser. (Bilag 

D33 & bilag K) Brugerne kan ligesom med venne-netværket invitere hinanden til at deltage i 

grupperne. På denne måde kan venskaber og skoleårgange kategoriseres, en 

kontaktvedligeholdende funktion, som vores respondenter gør brug af. (Bilag D33 & bilag I24) 

Kategoriseringen centrerer sig typisk om skoleklasser og skoleårgange, og grupperne er anvendelige 

som en samling af adresselister, når fx jubilæer skal afholdes. Grupperne kan også anvendes som 

diskussionsfora. Vores interviewdata og profilanalyser viser os, at det primært er de politiske 

grupper og sagsorienterede grupper, der fremmer diskussion, hvilket vi finder er deres primære 

funktion, ud over den signalværdi, de har. Statusfeltet fungerer som en kondenseret beskrivelse af 

brugernes sindstilstand eller tilværelse, som den aktuelt ser ud. Således spørges der ud for 

statusfeltet; What are you doing now? Jævnlig opdatering af statusfeltet er ud fra vores 

                                                
29 Vi vælger at skelne mellem vennelisten og venne-netværket. Vennelisten som beskrevet i det ovenstående betegner 

vi som den liste på siden Friends, hvor profilerne på personerne i venne-netværket bliver anskueliggjort. Således 

anvender vi kun denne betegnelse til dette formål, og anvender i stedet begrebet venne-netværket i alle andre 

sammenhænge. 
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observationer et typisk udtryk for, at brugerne er aktive. Statusfeltet fungerer som endnu et 

profilerende element til at give andre et indblik i ens liv, og det kan samtidig fungere 

kontaktskabende. 

De fleste af vores respondenter har en klar holdning til antallet og valget af applikationer, og deres 

profiler er enten minimalistiske og opryddelige eller spækket med applikationer. Vi registrerede i 

vores profilanalyser på profilernes Mini-Feed historik, at aktiviteten på de applikationsfyldige 

profiler centrerede sig omkring nyerhvervelse, deling og afprøvning af mange forskellige former for 

applikationer - flere af applikationerne uden noget andet formål end ren underholdning. På de 

opryddelige profiler, hvor det primært var standardapplikationerne der figurerede, centrerede 

aktiviteten sig alene omkring kontakt og informationsdeling med de sociale netværksrelationer. 

(Bilag K & bilag O)  

 

4.3.3.2 Muligheder for informationsdeling mellem brugerne 

Virksomhedsprofilen for Facebook kan beskrives således: Virksomheden udvikler teknologier, der 

faciliterer informationsdeling gennem digital kortlægning af folks offline sociale relationer30. I tråd 

med denne beskrivelse findes der talrige muligheder for informationsdeling på platformen. 

Informationsdelingen er baseret på konversationel interaktivitet, hvilket vil sige, at Facebook lader 

brugerne producere deres egne informationer på hjemmesiden via input, så de kommer til at stå til 

rådighed for andre. (Jensen 1998: 232) Fogh Jensen skelner mellem forskellige grader af og former 

for input fra bruger til mediesystem. Vi skelner mellem de personlige informationer, som vores 

respondenter og deres netværk selv oploader, som jvf. vores definition af personlig information 

henfører til brugeren, og den information, som de mange bruger-udviklede applikationer udgør, 

produceret via The Facebook Platform. Omdrejningspunktet for aktiviteten på Facebook er 

brugernes distribution af begge slags information samt upload og publicering af personlig 

information. På denne måde finder en brugerkultur sted, hvor kommercielt indhold blandes med 

brugergenereret personlig information fra netværket, og det er ikke altid lige let at gennemskue, 

hvem ophavsmændene er.  

 

                                                
30 www.facebook.com 
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Bruger udviklede applikationer med et underholdende og kommercielt sigte er onlinespil, videoklip, 

tests, virtuelle kram og kys og karaktergivningssystemer. Især videoklips florerer meget i Facebook 

landskabet på undersøgelsestidspunktet. Applikationerne bliver af vores respondenter anvendt som 

en underholdende måde at sende målrettet indhold til hinanden og som ren tidsfordriv. (Bilag H20)  

Af relevant information produceret af brugerne i venne-netværket er billeder af dem selv, 

vennekredsen og familien. Billeddeling er den mest populære form for informationsdeling, som vi 

har observeret. Her oploader brugerne egne billeder enten til egen profil, til en gruppe, som 

enkeltfotos eller i et album. Når billederne er publiceret, dukker handlingen op som en nyhed på 

venne-netværkets News-Feed oversigt, som er brugernes egen personlige nyhedsoversigt. På denne 

måde udgør Facebook et effektivt billeddelingsforum, der gør det muligt for brugerne på en visuel 

måde at følge med i vennernes liv. Efterhånden rummer Facebook så mange billeder, at det er 

blevet et kæmpe billedarkiv. Vores profilanalyser viser, at alle vores respondenter har billeder af sig 

selv og vennerne liggende på profilen; her spænder antallet fra 16 billedalbums til to profilbilleder 

og ingen billedalbums. (Bilag K & bilag P) Det er populært at ’tagge’ folk på billederne, hvilket vil 

sige, at vedkommende der uploader et billede navngiver den afbillede, og med denne navngivning 

linker billedet til den afbillede persons profil. Tagging er et værktøj, der gør det lettere at finde folk 

og identificere dem. En anden funktion der er forbundet til billeddelingen, er muligheden for at 

skrive en kommentartekst til billederne – en social handling som en del af vores respondenter gør 

brug af, og som har et selskabeligt formål. (Bilag D14) 

 

4.3.3.3 Muligheder for kommunikation 

På Facebook har brugerne forskellige muligheder for at skrive sammen. Der er mulighed for at 

chatte fx på Facebook Chat eller på diverse Instant Messaging tjenester, eller man kan via Facebook 

skrive sms til sine Facebook venners mobiltelefoner.31 Disse funktioner understøtter nærsynkron 

kommunikation. (Finnemann 2005:143) Ligeledes kan man skrive indlæg på gruppers debatforum, 

og man kan sende mails til hinanden fra Facebooks Inbox, og funktionen The Wall gør det muligt at 

poste beskeder på sine venners Wall. Disse funktioner understøtter asynkron kommunikation, der 

foregår over tid. Wall funktionen og debatforum funktionen skaber mulighed for nogle-til-nogle-

                                                
31 Dette kræver, at man opgiver sit mobiltelefonnummer, hvilket vores respondenter ikke ønsker. 
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kommunikation32, hvor der sker en informationsudveksling inden for et større fletværk af personer, 

mens chatfunktionerne og Inbox funktionen giver mulighed for en-til-en-kommunikation.  

I vores observationsfase har vi kun set meget få profiler, der ikke havde beskeder postet på The 

Wall, dog varierer aktiviteten en del. Blandt vores respondenter registrerede vi profiler med blot 10 

postede beskeder og profiler, der havde over 50 Wall beskeder. (Bilag L & bilag N) Wall samtalerne 

involverer konversationel interaktivitet, hvor brugerne får mulighed for at påvirke 

kommunikationen ved selv at være i stand til at producere tekst til samtalerne. (Jensen 1998: 232) 

Brugerne skriver en besked inde på hinandens profiler, hvorefter beskeden publiceres på profilen. 

Man kan se forløbet af samtalen, hvis man klikker sig ind på linket Wall-to-Wall. Ser man på 

indholdet af Wall samtalerne, har vi i vores indholdsanalyse registreret, hvordan Wall funktionen 

hovedsageligt benyttes til små korte hilsener og hverdagssnak. Fx: ”Tak for sidst”, ”Velkommen på 

Facebook”, ”Hvordan går det”, ”Lang tid siden” etc. (Bilag O) Vores registreringer viser os, at Wall 

beskederne og samtalerne har en fatisk funktion, hvor indholdet i sig selv ikke er så vigtigt, men 

hvor målet for samtalen nærmere er selskabelighed. En funktion man kender fra sms brugen. 

(Dronter et al. 1996: 179 og Stald 2007: 159) 

 

Wall funktionen understøtter kommunikation i en halv offentlig kontekst. Når en Wall besked er 

sendt, fremgår meddelelsens indhold både på den personlige forside og på modtagerens profil. 

Imidlertid er der sandsynlighed for, at samtaleparterne ikke altid opfatter samtalerummet som et 

halvoffentligt forum og samtalen som en en-til-flere-kommunikationsform, men nærmere som et 

privat rum hvori en privat samtale foregår. Vores interviewdata viser, at divergerende forestillinger 

om, hvilken kontekst, der kommunikeres i samt forskellige grænser for, hvad der kan siges indenfor 

denne kontekst, kan kollidere, når kommunikationen foregår på The Wall. Derfor er vores antagelse, 

at Wall funktionen kan simulere et privat rum.  

 

 

 

 

 

 

                                                
32 I det enkelte indlæg vil formen dog være en-til-flere. 
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4.3.3.4 Søgemuligheder 

Facebook har en masse søgemuligheder, der skal facilitere venskabsetablering. Funktionerne Search 

og Friend finder er søgefelter, hvor man kan indtaste sit søgeord eller navn. Disse funktioner lægger 

op til målrettet søgning. Man kan også finde folk og deres informationer gennem venne-netværket 

og gennem News-Feed featuren. News-Feed befinder sig på forsiden kaldet Facebook Home, som 

kan forstås som brugerens egen personlige forside, fordi det udelukkende er elementer vedrørende 

eget netværk, der fremgår her. På News-Feed oversigten publiceres alles handlinger, og på denne 

måde kan brugerne holde sig orienteret om, hvilke handlinger deres Facebook venner har foretaget 

på stedet den seneste tid. Funktionen har hermed en push effekt, der ansporer brugerne til at klikke 

sig ind og kigge på de seneste opdateringer. Vi har fundet flere eksempler på, at vores respondenters 

navigering på stedet involverer at browse de publicerede nyheder igennem, for derefter at kigge 

nærmere på de mest interessante nyheder. (Bilag G5 & bilag C5) På brugernes venneliste 

anskueliggøres de personer af deres sociale netværk, som de linker til, og som linker tilbage til dem. 

I venne-netværket foregår et synligt flow af informationer qua de registrerede handlinger, der 

foregår i venne-netværket. Udvider man sit venne-netværk, udvides den sociale berøringsflade 

automatisk, og mængden af informationsflow forøges, hvilket kan komme synligt til udtryk på 

News-Feed oversigten i form af endnu flere publiceringer.  

 

Ser man på Facebooks sociale netværksstruktur, opstiller den muligheder for på en forsimplet måde 

at mime den fysiske verdens sociale relationer, der består af stærke og svage relationer mellem folk. 

Linkene mellem personerne i Facebook netværket er unuancerede, hvilket vil sige, at de reducerer 

nuancerne i brugernes svage og stærke sociale relationer ved at fastholde relationerne i en binær 

struktur, hvor der blot skelnes mellem ven eller ikke ven. Mark Granovetter definerer stærke 

relationer som tætte venner, der ofte er i kontakt med hinanden, og som kan siges at bestå af et tæt 

forbundet net af sociale strukturer. (Granovetter 1983: 202) Svage relationer defineres som 

bekendte, som man kan have mange af, men som man blot kender perifert. Granovetters 

netværkssteori forklarer styrken ved ’weak ties’, det vil sige svage relationer. Styrken ved svage 

relationer ligger i, at de bygger bro mellem tæt forbundne net af sociale strukturer, der udgør de 

stærke relationer. På denne måde giver de svage relationer adgang til de ressourcer, der ligger i nye 

bekendtskaber; det være sig informationer, viden, synspunkter, nyheder etc. Hvis et individ har få 

svage relationer i sit sociale netværk, vil han mangle information fra fjerne parter af det sociale 

system, idet han blot modtager og deler information, nyheder og synsvinkler med sine tætte venner. 
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På Facebook kan man via de offentlige links bevæge sig igennem både sine stærke relationer og 

svage relationer, der bliver fastholdt på den synlige venneliste, og via denne gennemtrængning kan 

man få kendskab til ny information om andre mennesker. Når man linker sig frem og tilbage 

mellem profilerne, fungerer nogle af dem som nodes eller knudepunkter i netværket, der giver 

brugerne adgang til andre profiler, der med Granovetters termer er ressourcegivende. Med hensyn 

til denne proces er Facebook systemet ikke så meget anderledes end den fysiske verden. Har man 

adgang til profiler på personer, der kan betragtes som svage relationer, giver det også adgang til 

profiler flere led ude, som er ressourcegivende – blot på grund af den tillidsrelation som 

forbindelsen skaber. De mange muligheder for søgehandlinger som vi her har beskrevet, behøver 

ikke nødvendigvis at resultere i en venskabstilføjelse. Adgang til viden og information er værdifuldt 

i sig selv, og adgang fås let og hurtigt gennem et kig på News-Feed oversigten, eller via et kig i 

venners profiler og deres venners profiler flere led ude. Imidlertid kan ønsket om at få adgang til 

viden og information anspore til overvågningshandlinger, hvor selve interaktionen med de sociale 

relationer kan udeblive. Dette vil vi behandle nærmere i opgavens analysedel. 
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Figur 2 Eksempel på forside d. 04.06.08 
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Figur 3 Tina Mikkelsens Facebook profil d. 06.06.08 
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Figur 4 Eksempel på vennelisten og på statusopdateringer 06.06.08 

       

Figur 5 Eksempel på Wall beskeder på profilen 06.06.08 
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4.3.4 Facebooks præstrukturer  

Ovenfor har vi beskrevet, hvordan funktionerne på Facebook opstiller muligheder for forskellige 

former for kommunikation og interaktion. I dette afsnit vil vi se på, hvilket system interaktionen 

kan foregå indenfor, samt systemets åbenhed og lukkethed. Dette vil vi kalde Facebooks 

præstrukturer. Vi har udvalgt de præstrukturer, som koncentrerer sig om håndteringen af personlig 

information, nemlig den personlige profilsides Privacy Settings, indstillinger for privatliv. Under 

menuen Privacy Settings finder man kategorierne Profile, Search, News Feed and Mini-Feed og 

Applications, der refererer til profilens synlighed og tilgængelighed, profilens søgbarhed og 

profilejerens kontrol over publicerede handlinger, herunder applikationer til publicering. 

Præstrukturerne der i sagens natur er ikke-redigerbare fastsættes af indstillingerne for privatliv og 

afgrænser det publikum, profilejeren agerer i forhold til, det vil sige hvem profilen er tilgængelig 

for, og hvem man vil dele information med og publicere handlinger overfor. Vi har valgt at 

illustrere præstrukturerne med en akse, der går fra størst mulig åbenhed ned til mindst mulig 

åbenhed. Præstrukturerne afgrænser profilens publikum således: 

 

 

 

 

 

 

 

I henhold til aksen kan man tale om, at en Facebook profil opererer med fire grænser for åbenhed. 

Vi har valgt at fokusere primært på de to vigtigste afgrænsninger, nemlig indstillingerne My 

Networks and Friends og Only Friends, der gør sig gældende for alle 4 kategorier (Profile, Search, 

News Feed and Mini-Feed og Applications), men vi vil også kort berøre præstrukturerne Everyone 

og No one. 33 My Networks refererer til de Networks, som man er medlem af på Facebook; fx 

videregående uddannelser (Aarhus Universitet), ungdomsuddannelser, virksomheder og geografiske 

regioner (Denmark Network), mens betegnelsen Friends refererer til venne-netværket. Betegnelsen 

                                                
33 Indstillingerne Everyone og No one gør sig ikke gældende for alle af de førnævnte kategorier. Indstillingen Everyone, 

der afgrænser publikum til at være alle Facebook medlemmer samt ikke-medlemmer gør sig kun gældende for Search 

kategorien (profilens søgbarhed). Indstillingen No one, der gør information utilgængelig for alle andre, gør sig kun 

gældende for følgende underkategorier; kontaktinformation, postede Wall beskeder og for alle tilføjede applikationer. 
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Everyone refererer til alle Facebook medlemmer men også ikke-medlemmer, og No one henviser til, 

at der ikke er noget publikum. Indstillingerne kan kombineres på flere måder. Således kan man godt 

have en profil, der er søgbar for My Networks and Friends, mens bestemte elementer på profilen 

kun er synlige for Only Friends. 

 

4.3.4.1 Åbenhed overfor My Networks and Friends 

Når man opretter en profil på Facebook, findes der nogle standardindstillinger, som brugeren aktivt 

skal ændre og regulere for at opnå den ønskede grad af tilgængelighed, hovedsageligt indenfor 

Facebook platformen men også uden for Facebook. Standardindstillingerne for kategorien Profile er 

sat til præstrukturen ’åbenhed overfor My Networks and Friends’, hvilket vil sige, at profilen samt 

postede informationer herpå er synlige for alle de netværk, man er en del af og alle i venne-

netværket. Regulerer man ikke på Profile indstillingerne, betyder det i praksis,  at alle de 

informationer man har på profilen, potentielt vil være tilgængelige for en hel del mennesker. Er man 

medlem af Denmark Network, hvilket vores observationer og registreringer viser at rigtig mange er, 

kan 251.35134 personer altså få adgang til ens profil. Dette vil sige adgang til profilen som helhed 

samt dens indhold, der udgøres af en masse personlige informationer; kontaktinformationer 

(mobiltelefonnummer, adresse og mailadresse), postede og nedskrevne personlige informationer så 

som personlige interesser, uddannelsesforløb og information om arbejde, statusopdateringer, fotos, 

billedalbum, videoer, Taggs, Wall beskeder og venne-netværk. 

Standardindstillingerne for kategorien Search er sat til præstrukturen ’åbenhed overfor Everyone’, 

hvilket vil sige, at profilen er søgbar for alle, både medlemmer og ikke-medlemmer. Regulerer man 

ikke på Search indstillingerne, betyder det i praksis, at alle medlemmer på Facebook kan finde ens 

profil og kontakte en, og folk som ikke er medlem af Facebook netværket har mulighed for at få 

begrænset adgang til profilen. Begrænset adgang er adgang til et minimeret profilbillede samt et 

lille udsnit af de folk, som indgår i venne-netværket. En profil, der er søgbar for ikke-medlemmer af 

Facebook kan findes på Google, hvis man søger på en persons navn. Facebooks 

standardindstillinger for privatliv er med andre ord kendetegnet ved synlighed, tilgængelighed og 

åbenhed.  

                                                
34 http://www.dseneste.dk/index.php/sociale-medier/nu-kan-man-se-det-korrekte-antal-danskere-paa-facebook/ 
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4.3.4.2 Åbenhed overfor Only Friends 

Ændrer man sine Profile og Search indstillinger til præstrukturen ’åbenhed overfor Only Friends’, 

afgrænser man sin profils tilgængelighed til kun at gælde venne-netværket, og det er også kun 

venne-netværket, der kan søge på en og kontakte en. På dette plan skal der en gensidig konfirmation 

til for at få adgang til hinandens profiler, hvilket lægger op til, at tilgængelighed overfor venne-

netværket bygger på en vis tillidsrelation. Selvom denne grad af åbenhed giver brugerne mulighed 

for at afgrænse profilen til kun at linke til venne-netværket, vil linkene der binder profilerne på 

venne-netværket sammen stadig være dekontekstualiserede, hvilket vil sige, at det ikke er muligt at 

vise kun en lille del af ens venneliste til nogle parter på venne-netværket. Facebooks formål er, at 

man kan vedligeholde og opbygge venskaber på stedet, og vælger man denne grad af åbenhed, hvor 

det kun er venne-netværket, som kan se og få forbindelse til ens profil, må man formode, at 

vedligeholdelse af relationer er det primære motiv for brug.  

 

Modsat kategorierne Profile og Search er standardindstillingerne for kategorien News Feed and 

Mini-Feed, der som nævnt dækker over muligheden for kontrol over publicering af de aktive 

handlinger, man foretager sig på Facebook er sat til præstrukturen ’åbenhed overfor Only Friends’. 

Det vil sige, at det udelukkende er venne-netværket, som bliver informeret om de handlinger, man 

foretager sig – uafhængig af at man har en fuldt ud tilgængelig profil, hvor de forskellige Networks 

man er medlem af også kan se ens profil. Når man redigerer i indstillingerne for Profile, indgår i 

nye venskabsrelationer og redigerer i statusfeltet, bliver det publiceret på både Mini-Feed 

nyhedsoversigten og News-Feed nyhedsoversigten, der begge er synlige og tilgængelige for venne-

netværket. Alle de personer man har i sit venne-netværk bliver dermed orienteret om handlingerne. 

Standardindstillingerne er sat til, at størstedelen af alle aktive handlinger, som man foretager sig, 

bliver publiceret. Dog kan man vælge en række handlinger fra, som så ikke bliver publiceret på 

egen profil eller på vennernes nyhedsoversigt. Blandt andet kan man fravælge, at det bliver 

publiceret, når man kommenterer billeder, skriver på andres Wall eller indgår i diskussionsfora, når 

man indgår i en venskabsrelation, ændrer civilstand eller melder sig ud af en gruppe eller et 

Network. Nogle handlinger kan ikke publiceres på Facebook fx når man afviser en venne-

forespørgsel, fjerner en ven fra listen eller afviser en gruppe-invitation. Således beskytter 

præstrukturerne de mere prekære handlinger. På samme måde forholder det sig med de handlinger, 

der er knyttet til overvågningsaktiviteter; fx at kigge på andres profiler, billeder og noter. Dette kan 

heller ikke ses af andre personer. Dermed har strukturen på Facebook allerede fastsat, hvilke 
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handlinger, der kan anskues som anstødelige eller akavede, og som ikke skal blæses op på 

vennernes nyhedsoversigter. På trods af at disse handlinger ikke bliver publiceret, så er Facebooks 

standardindstillinger grundlæggende centreret omkring en høj grad af synlighed og tilgængelighed 

af den enkelte brugers aktiviteter overfor venne-netværket. Det særlige er således, at brugeren ikke 

skal vælge de handlinger til, som vedkommende ønsker skal publiceres for vennerne, men derimod 

aktivt skal vælge de handlinger fra, som ikke skal publiceres. Det er således brugerens eget ansvar 

at være opmærksom på, at Facebook er struktureret på denne måde. Har man som bruger et ønske 

om at begrænse synlighed og tilgængelighed i forhold til specifikke handlinger på Facebook, skal 

man selv opsøge indstillingerne for privatliv og aktivt regulere dem.   

   

4.3.4.3 Manglende kontrol over venne-netværkets handlinger 

På Facebook kan man ikke kontrollere andres handlinger. Brugerne kan frit oploade og dele 

materiale om hinanden uden nogen form for tilladelse. Ligeledes bliver informationsdelingen som 

handling publiceret på News-Feed oversigten til skue for alle på venne-netværket, igen uden nogen 

form for tilladelse eller kontrol. Således opstiller Facebook ingen muligheder for brugerne for at 

kunne redigere og kontrollere, hvad der bliver lagt ud af information om dem selv. Den eneste 

fremgangsmåde er at forsøge at skabe sig et overblik over delingsprocesserne ved at holde øje med 

opdateringer på News-Feed oversigten. Således afhænger en hel del af andres indstillinger for 

privatliv, hvilket er udenfor ens egen kontrol. I delingsprocessen bliver den afgivne information 

først og fremmest lagt ud på den persons profil, som deler informationen og ikke på den persons 

profil som informationen omhandler. Dette giver venne-netværket mulighed for at få adgang til 

information, der kan omhandle tredjeparter. Vores interviewdata viser, at der er rig mulighed for 

dette, idet de fleste af respondenternes profiler indeholder store mængder information om 

tredjeparter. (Bilag C5)  

Man kan her tale om, at andre får adgang til ens personlige information uden tilladelse. Petronio 

forklarer det ved hjælp af begrebet om Co-owned Information. (Petronio 2002) Hun beskriver, 

hvordan personlig information35 kan anskues som noget, vi har delt med andre, eller de har delt med 

os. Ved at dele personlig information bliver vi inkluderet i samme sfære. Men hvis der er forskellige 

opfattelser af denne sfære, kan der opstå problemer. Idet vi føler ejerskab over personlig 

                                                
35 Petronio bruger betegnelsen privat information. Vi vælger at oversætte dette til personlig information, når vi 

anvender hendes teoretiske synsvinkel i opgaven. Jvf vores definition af personlige information.  
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information vil vi helst være i stand til at kontrollere, hvad folk ved om os, og vi føler os 

intimideret, når vi finder ud af, at nogen ved noget om os uden vores tilladelse. 

Vi har i vores interviewdata fundet eksempler på, at informationsafgivelse om andre i form af 

processer med upload, deling og Facebooks automatiske publicering af dette, foregår uden tilladelse 

fra de personer, der føler, de har medejerskab over informationen. Dette vil vi behandle i 

analysedelen. Risikoen for manglende kontrol over egne personlige informationer gælder også i 

relation til virksomheden Facebook, som har rettighederne over alt, hvad der placeres på profilen. 

Facebooks rettigheder over fx billedmateriale vil vi beskrive i det følgende, hvor vi kigger på 

Facebooks politik for privatliv og Anvendelsesvilkår.  

 

4.3.5 Facebooks Politik for privatliv og Anvendelsesvilkår  

I Facebooks Politik for privatliv (Privacy Policy) fremgår det, at man i virksomheden arbejder ud 

fra principperne om, at det skal være let for brugerne at anskaffe sig den information, som de finder 

relevant, hvorfor brugerne bør have adgang til alle de informationer, som de kunne have interesse i 

at dele. Facebook virksomheden lægger samtidig vægt på, at brugerne bør have kontrol over egne 

personlige informationer, som de ønsker at dele.36 Dette princip udmøntes konkret i en opstilling af 

indstillingerne for privatliv. Standardindstillingerne der er sat til størst mulig åbenhed, ligger 

således forlængelse af tjenestens formål; at facilitere informationsdeling mellem brugerne. Dog kan 

man sætte spørgsmålstegn ved, hvorvidt tjenesten faciliterer brugerkontrol. Indstillingerne fungerer 

ikke desto mindre som en art rygdækning fra Facebooks side, idet de kan forstås som en måde at 

kompensere for tjenestens manglende redigering og kontrol af den informationsstrøm, der foregår. 

Brugerne anspores til selv at indstille, hvor tilgængelige de vil være og til at kontrollere deres egen 

informationsdeling, men fælden klapper, når brugere, der er knap så vante med mediet, lægger 

indhold ud, som de fortryder. Da er indholdet og handlingen allerede publiceret og indsamlet, 

hvorfor risikoen er manglende kontrol, og konsekvensen kan være misbrug.  

 

 

 

 

 
                                                
36 http://www.facebook.com/policy.php 
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I politikken for privatliv gør Facebook opmærksom på, at tjenesten ikke kan være ansvarlig for den 

misbrug, der er risiko for. I politikken står der, at det er op til brugeren at gennemlæse de privacy 

politikker og vilkår, der gør sig gældende for de enkelte applikationer, som tredjepartsudviklere har 

ansvar for. Brugernes egne personlige informationer der lægges ud og deles kan Facebook heller 

ikke være ansvarlig for. Således lægges der, både i politikken for privatliv og punkterne om 

anvendelsesvilkår, vægt på brugernes eget ansvar og egne muligheder for kontrol i form af 

regulering af indstillingerne. Derfor knyttes der til de fleste punkter en kommentar vedrørende 

Facebooks fralæggelse af ansvar.37  

I tråd med princippet om at lade brugerne interagere frit på stedet med hensyn til at uploade og dele 

information, lægges der op til, at det er brugerne selv, der har ansvaret for at sikre, at adfærden lever 

op til, hvad man kan kalde socialt passende, således at kulturen kan fungere. Dog angives der, at det 

indhold der uploades ikke må være stødende, ulovligt eller overtræde andre brugeres rettigheder, 

skade dem eller true deres sikkerhed. Således gøres også opmærksom på, at brugerne har 

rettighederne over det brugerindhold, de selv har lagt ud. Det er heller ikke tilladt at fremvise, poste, 

modificere, kopiere, distribuere, reproducere, republicere, downloade eller sælge indhold uden 

virksomhedens tilladelse med undtagelse af ens eget indhold, som man uploader. Hermed gælder 

reglerne om Trademark og copyright38, og hermed forsøges reduceret den ulovlige udveksling og 

brug, der kan finde sted.  

 

4.3.5.1 Indsamling af informationer 

I politikken bliver det pointeret, at Facebook virksomheden indsamler information om brugerne, 

både den information brugerne bevidst afgiver og som de indvilliger i afgive; heriblandt navn, e-

mail-adresse, telefonnummer, adresse, køn, uddannelse, arbejdsinfo, men også de informationer 

brugerne ubevidst afgiver, dvs. de adfærdsmønstre brugerne har på stedet. Hermed bliver enhver 

handling man foretager på stedet arkiveret og registreret. Det fremgår endvidere, at Facebook har 

retten til medejerskab over de indsamlede informationer, hvilket gør dette punkt meget 

omdiskuteret. Som bruger indvilliger man altså i at overdrage rettighederne over egne informationer 

til Facebook virksomheden.39 I politikken gøres det derfor eksplicit, at indsamling og koordinering 
                                                
37 http://www.facebook.com/home.php#/policy.php 
38 http://www.facebook.com/policy.php#/codeofconduct.php 
39 http://www.facebook.com/home.php#/terms.php 
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af information er nødvendig er flere årsager. For det første for at den enkelte bruger kan få leveret 

målrettede tjenester, som er relevante for denne; for det andet for at brugerne kan se og få adgang til 

sine egne og hinandens informationer og interaktioner, og endeligt for at brugerne har mulighed for 

at gå tilbage og se tidligere sendte beskeder og informationer. Ligeledes henvises til, at 

indsamlingen er i overensstemmelse med den amerikanske lovgivning.40  Indsamlingen har 

imidlertid et åbenlyst kommercielt formål, blandt andet anvendes den til targeted marketing, hvor 

annoncører kan målrette deres ’sociale’ annoncer og produkter til de bestemte sociale grupper, de 

ønsker at nå. Som virksomhed kan man købe sig indsigt i den omfattende demografi, som Facebook 

opstiller, idet tjenesten fører statistik over sine brugere. Beacon sagen som vi indledningsvist 

omtalte er et godt eksempel på, at indsamlingen foregår med et kommercielt sigte. 

 

4.4 Opsamling 

I vores gennemgang af Facebook, mediet og funktionerne kom vi frem til en række pointer, som 

knytter sig til funktionerne og de præstrukturer, som eksisterer på stedet. Facebooks funktioner og 

Facebook systemet faciliterer social interaktion via mange muligheder for at søge efter gamle 

venner og bekendte, og ved flere muligheder for kommunikation, men heri ligger også nogle 

potentielle privatlivsproblematikker. 

I forbindelse med funktioner til profilpræsentation kom vi frem til, at mulighederne for at udfolde 

sig og selv strukturere profilen er få, da man blot kan til- og fravælge nogle allerede fastsatte 

funktioner og applikationer i en fastlagt ramme. I forlængelse af dette fandt vi, at funktionerne til 

profilering på Facebook kan lægge op til nogle problematikker, der drejer sig om, at man fremstiller 

sig selv overfor et bredt og ukendt publikum. De signaler som fx applikationerne sender kan risikere 

at afvige fra profilejerens intentioner, hvorved andre kan skabe sig et indtryk af profilejeren, som 

ikke stemmer overens med det indtryk, vedkommende ønsker at give af sig selv. Mulighederne for 

informationsdeling på Facebook centrerer sig hovedsageligt om deling af personlige informationer. 

Facebooks struktur skaber potentiale for et frit flow af information, hvorfor brugernes afgivne 

informationer kan risikere at være uden for egen kontrol. Således kan fx billeddeling anspore til 

bred cirkulation og til søgehandlinger, fx smugkiggeri af andres billeder og profiler. Man kan med 

funktionerne for profilpræsentation og søgemulighederne få mange muligheder for at søge venner, 

                                                
40 http://www.facebook.com/terms.php#/policy.php 
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tilføje dem til sin profil og derved lære folk bedre at kende. De mange muligheder for 

søgehandlinger behøver ikke nødvendigvis at resultere i en venskabstilføjelse. Den adgang til viden 

og information man får gennem et kig på News-Feed oversigten eller et kig i venners profiler og 

deres venners profiler flere led ude, er i sig selv værdifuld.  Men den forholdsvis ubegrænsede 

adgang kan også anspore til overvågningshandlinger, dvs handlinger der ikke involverer nogen 

form for social interaktion. 

 

Ved opstilling af præstrukturerne og privatlivspolitikken gives brugerne muligheder for at 

kontrollere adgangen til egne personlige informationer som en kompensation for permanensen af de 

delte informationer. Standardindstillingerne er dog indstillet til størst mulig åbenhed, dvs. 

tilgængelighed synlighed og søgbarhed samt en lav grad af kontrol, og indstillingerne skal aktivt 

ændres for at opnå en større grad af kontrol over ens personlige information.  

Facebooks Politik for privatliv opstiller de vilkår, som brugerne agerer under, og den opstiller 

præmisserne for informationsdeling, og her er normen frihed under ansvar for den enkelte bruger, 

hvilket vil sige, at det er op til den enkelte bruger at være bevidst om konsekvenserne af 

informationsdeling samt at håndtere adgangen til egne personlige informationer og kontrollen over 

ens digitale fodspor. Spørgsmålet er imidlertid, om alle brugere kan håndtere de frie rammer og er 

bevidste om præmisserne? Dette vil vi undersøge nærmere i analysen, men forud for dette vil vi i 

det næste afsnit præsentere forskellige synspunkter på vores empiriske problemstillinger samt et sæt 

af begreber, som vi vil anvende i vores analyse. 
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5 Teori 

5.1 Teori optakt 

Vi har i det ovenstående afsnit beskrevet og analyseret rammen for interaktion, nemlig det sociale 

netværkssted Facebook. I teoriafsnittet vil vi behandle dimensionerne selvfremstilling og 

overvågning, som vi antager er præmisserne for interaktion på Facebook. I spændingsfeltet imellem 

de to kan en regulering af grænser for privatliv og personlige informationer finde sted, en proces vi 

ligeledes vil behandle teoretisk i dette teoriafsnit. 

 

Indledningsvis vil vi behandle selvfremstilling umedieret samt medieret. Derfor vil vi først med 

udgangspunkt i Goffmans teorier om hverdagens sociale rollespil se på, hvordan vi præsenterer os i 

hverdagen og kontrollerer vores afgivne indtryk for derefter at se på, hvorledes vi søger at definere 

situationen og kontrollere vores indtryk i medieret form. Vi vil anvende Joshua Meyrowitz til at 

forklare, hvordan de elektroniske medier har udvidet vores muligheder for at få adgang til og få 

informationer om hinandens sociale roller. Efterfølgende skitserer vi med udgangspunkt i Giddens 

og Jerslev, hvorledes det kan anses som en kulturel tendens, at vi ønsker at fortælle os selv, og 

hvorledes medierne kan ses som et redskab til at gøre dette, således at andre får adgang til denne 

selvfortælling.  

 

5.2 Hverdagens sociale rollespil  

Sociologen Erwing Goffman viste i sine hverdagsdramaturgiske analyser af menneskelig 

samhandling, at enhver social situation kræver udøvelse af bestemte roller. (Goffman 1992) 

Goffman hentede sine udtryk fra teatrets verden for at forstå, hvordan enhver situation kræver et 

bestemt repertoire af roller for at skabe mening og social sammenhæng. Således kan nogle typer 

adfærd kun bruges i én sammenhæng - i en anden situation vil udøvelse af samme rolle udgøre et 

normbrud. Som eksempel bruger Goffman tjeneren i restauranten, der hos gæsterne må opføre sig 

høfligt og serviceminded, mens han i køkkenets rum kan bagtale kundernes madvaner, rette på tøjet 

etc. Køkkenet kan således ses som en backstage, hvor tjeneren øver på sin rolle og forbereder sin 

restaurant-adfærd. Restauranten kan tilsvarende forstås som en frontstage, hvilket vil sige den 

scene, hvorpå han skal optræde i sin rolle som tjener. Forholdet mellem front- og backstage er hos 

Goffman relativt. Køkkenet skal således også forstås som en frontstage. Her må tjeneren agere som 
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en god arbejdskollega. Hos Goffman består den sociale realitet derfor af et netværk af sociale 

situationer, der på forskellig vis indgår som henholdsvis front og backstage.  

 

5.3 Middle region 

Goffmans forskningsfelt udgjordes af mikrosociologiske og situationelle studier af ansigt-til-ansigt 

interaktion, og han inddrog således ikke medierne. Dette gjorde Joshua Meyrowitz, da han i bogen 

No Sense of Place (1986) påviste, hvordan en af TV-mediets vigtigste sociale påvirkninger har 

bestået i dets ændring af forholdet mellem backstage og frontstage. Meyrowitz var interesseret i at 

undersøge, hvordan de elektroniske medier har forandret vores mulighed for at få adgang til eller få 

informationer om hinandens sociale optrædener. Således anskuer han sociale situationer som 

informationssystemer. 

Med elektroniske mediers fremkomst skabes en gennemsigtighed, hvor alle kan få adgang til at 

iagttage hinandens verdener på tværs af alder, køn og statusforhold, og dette ændrer forholdene 

mellem den private og offentlige sfære. Hvor der før var adskilte sociale verdener, adfærd ét sted 

kunne ikke iagttages et andet sted, gøres det private nu offentligt og omvendt, og alle kan få indblik 

i, hvilke roller der er til rådighed i samfundets forskellige rum. Derved bliver skellet mellem front- 

og backstage svært at opretholde, hvorfor det bliver sværere at opretholde facader, idet eventuelle 

uoverensstemmelser mellem roller bliver gjort synlige for andre end den optrædende.  

En ny sfære, som Meyrowitz (1986) kalder middle region opstår, og han betegner det som et sted, 

der er halvt privat, og hvor halvt offentlig adfærd gør sig gældende.  

 

5.4 Deep backstage og forefront region  

Som følge af mediernes øgede adgang til backstage områder og den deraf følgende forandring af 

dette område, er der opstået to nye regioner, som Meyrowitz kalder for deep backstage og forefront 

region. (Meyrowitz 1985: 47) Deep backstage og forefront region fungerer som erstatning for den 

gamle backstage og frontstage region, og deep backstage- og forefront adfærd kan betegnes som 

nye og tilpassede og mere ekstreme udgaver af backstage og frontstage adfærd, hvilket kan komme 

til udtryk i helt isolerede private felter eller udvikling af nye og meget formelle front koder. 

Forefront region betegner Meyrowitz som en ny sfære for offentlig og ceremoniel adfærd, så som 

mediebegivenheder og royale begivenheder, og deep backstage betegnes som det nye øverum, hvor 

folk kan øve på deres sociale optræden i middle region. I processen med, at en del af privatlivet 
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afgives, og intim information bliver gjort offentlig, må man således omdefinere sin rolle og skabe 

en ny bagscene, hvor man kan være sig selv.  

Når medierne i samfundet skaber grobund for udviklingen af mange informationssystemer, 

understøtter de ifølge Meyrowitz typisk forefront region og deep backstage adfærdsformer. Når folk 

får adgang til hinandens verdener; mænd og kvinder, børn og voksne, ansat og chef, bliver noget 

adfærd skubbet ind i mere isolerede og specifikke kontekster, der er usynlige for den anden part, og 

noget adfærd bliver gjort mere formelt. Medier, der medvirker til at adskille sociale 

informationssystemer eller sociale situationer, skaber muligheden for, at vi udvikler både ’deeper’ 

backstage og mere forward frontstage adfærd, og medier, der typisk medvirker til en 

sammensmeltning af sociale informationssystemer, skaber mulighed for, at vi udvikler mere middle 

region adfærd. Det er svært at få øje på dynamikken i processen med, at deep backstage og 

forefrontstage adfærd udvikles, fx når nye private situationer opstår. Det er ifølge Meyrowitz ikke 

så mærkeligt, for en adfærd der er isoleret og ikke længere kan ses, reflekterer vi heller ikke over til 

daglig. (Meyrowitz 1985: 49) Således tænker vi ikke over effekterne af den strukturelle ændring, 

der foregår, men mere over de ændringer man oplever, som følge af den nye adfærd. En af grundene 

til, at vi ikke tænker over ændringer, er at vi hurtigt tilpasser os nye definitioner af situationer.  

 

5.5  Situationsdefinition og Impression management  

Goffman har gjort opmærksom på, at det er vigtigt for os at kunne afgrænse de roller, som vi kan 

optræde i. (Goffman 1992) Når mennesker mødes, foregår der således en forhandling, om hvilken 

type af situation, de har med at gøre, og denne situationsdefinition etablerer deres forventninger for 

interaktionens forløb. Forhandlingen foregår ofte umærkeligt, men hvis der opstår misforståelser 

om situationen, fx hvis en henvendelse opfattes arbejdsrelateret, men er af privat karakter, opstår 

der et brud med de opstillede forventninger til passende adfærd for situationen – dette kan skabe 

pinlige situationer.  

 

Medierne og i vores tilfælde sociale netværkssteder som en internetmedieret platform kan benyttes 

som hjælpemiddel til at definere den sociale situation. Således signalerer valget af medie i sig selv, 

hvilken type situation, man ønsker at stille op for de interagerende parter. Der er således forskel på 

en e-mail, en besked postet på Facebooks Wall, en sms, et brev og en telefonsamtale. De lægger 

hver især op til hver sin sociale situation - fra hurtig hverdagslig kontakt, hvor man kan undgå 
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høflighedskonventioner, til en længere hyggelig samtale, hvor man har god tid. Når man genoptager 

kontakten med en gammel kammerat på Facebook via en Friend request, giver det nogle sociale 

vink om, at der er tale om et høfligt men uforpligtende gensyn, og den fatiske kommunikation, der 

ses på Wall’en, giver et vink om et venligt og høfligt møde, i lighed med et tilfældigt møde på 

gaden. Stig Hjarvard beskriver den udvikling, der har været fra dengang, da medierne som 

massekommunikationsmidler satte dagsordenen og definerede den sociale situation i hjemmet,41 til i 

dag hvor det nu er individet, der har magten til at definere situationen. Således ses medier i dag som 

sociale hjælpemidler, der er spredt rundt omkring i hjemmet og også har bredt sig til udenfor 

hjemmet, og han påpeger, at mediebrugen er blevet mere differentieret og individualiseret, idet den 

kan understøtte mange forskellige sociale situationer. Medier bliver således integreret i 

hverdagslivets praksisser, og alle kan definere den sociale situation, børn som voksne.  

 

Når vi indgår i en social interaktion, har vi ifølge Goffman behov for at kontrollere interaktionens 

forløb og karakter og foretage det, som Goffman kalder Impression Management. Det gælder 

således om at opretholde face, eller finde en passende grimasse, der matcher den sociale situation, 

og som tager hensyn til de andre interagerende. For at undgå skænderier eller pinlige situationer, 

der giver interaktionen et problematisk forløb, vil vi som deltagende derfor foretage en fortløbende 

justering af de andre deltagendes reaktioner, blandt andet gennem vores replikker, mimik og gestik. 

Således handler det hele tiden om at finde en passende adfærd og et passende face. Vi har ligeledes 

behov for at kontrollere de indtryk, vi giver, når vi mødes i social interaktion med andre. I den 

sammenhæng introducerer Goffman til begreberne expressions given og expressions given off. 

Begreberne dækker over, de indtryk vi giver og dem vi afgiver i et møde med andre mennesker. De 

indtryk vi giver, kommer til udtryk i ovenstående handlinger, hvor vi forhandler og justerer vores 

forventninger til situationen samt vores adfærd under interaktionens forløb. Men det er langt fra 

sikkert, at vores adfærd bliver tolket, som vi ønsker det. Således kan en bestemt adfærd, fx røde 

kinder eller påklædning, blive genstand for tolkning, uafhængig af om man har ønsket at afgive den 

betydning.  

 

 

 
                                                
41 Mediebrugen, fx TV sening var en selvstændig aktivitet i hjemmet iforhold til hjemmets øvrige aktiviteter. Typisk 

var der kun ét tv i hjemmet, og det var noget, man samledes om. 
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Mediernes udvidelse af mulighederne for kontrol af interaktionens forløb og karakter, giver 

mulighed for at manipulere med skellet mellem det offentlige og det private, hvilket kan være 

anvendeligt fx i dating øjemed. Online dating kan give afsenderen mulighed for at kontrollere sin 

egen fremtræden og dermed styrke sin egen selvfremstilling i mødet med andre. Således kan de 

generte typer ’aflastes’ ved at gemme de røde kinder og den hakkende stammen væk, ting som et 

ansigt-til-ansigt møde skaber stor risiko for. Ligeledes kan man gennemtænke sit svar og skifte sit 

profilbillede, og man kan afbryde samtalen, skifte emne eller få kolde fødder og melde afbud til et 

forestående møde uden at tabe ansigt. På den måde kan man være ’på’ i en chatsamtale, samtidig 

med at man forbereder sig backstage i privatsfæren. Hjarvard beskriver i den sammenhæng 

internettet som et medie, der giver mulighed for ”nye kombinationer af intim kommunikation med 

forskellige grader af anonymitet.” (Hjarvard 2005: 26) Tidlige internet teoretikere som Sherry 

Turkle (1995) argumenterede for, at man på nettet ligefrem har en online persona, en virtuel 

identitet som man kan lege med, som man vil, og som adskiller sig fra ens offline identitet. Her kan 

netop online dating scenen og online rollespil kulturen stadig ses som det bedste udtryk for denne 

betragtning. I det følgende afsnit vil vi videre se på hvilke muligheder, der er på internettet i relation 

til Impression management og situationsdefinition. 

 

5.6 Internettet som selskabelig teknologi 

Stig Hjarvard finder i sin bog Det selskabelige samfund (2005), at danskerne primært benytter 

internettet til sociale, hverdagslige formål og til at interagere med andre. Dette er en naturlig 

konsekvens af, at vi i dagligdagen omgiver os med flere og flere medieteknologier. Her præges 

vores samvær med andre mennesker unægteligt af de kontaktformer, som medierne åbner for os. 

Ifølge Hjarvard er der et stort behov for at anvende medieteknologier som internettet - ikke så 

meget fordi internettet er en kilde til information, men fordi det både skaber og udvider 

mulighederne for at være social med hinanden. De to store fordele ved medieret samvær er ifølge 

Hjarvard, at medieteknologier giver mulighed for aflastning og manipulation. Internettet som medie 

er underholdende og langt mere afslappende end ansigt-til-ansigt samvær, fordi det muliggør et 

langt mere uforpligtende samvær, hvor vi kan være sammen med andre mennesker, virkelige som 

fiktive uden at levere nogle større former for ydelser. Internetmediet giver os mulighed for at 

afbryde samværet, når vi ønsker det – vi kan blot logge os af eller sætte computerspillet på pause. 

Medierne giver os hermed mulighed for at manipulere med og kontrollere de sociale roller, som vi 
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har i forskellige situationer. Vi har således bedre muligheder for at kontrollere vores sociale roller 

via medierne, hvilket kan sammenlignes med den handling som Goffman kalder Impression 

management. I det følgende afsnit vil vi med udgangspunkt i Hjarvards betragtninger beskrive 

adfærden, som gør sig gældende i den sfære som Meyrowitz betegner som middle region. 

 

5.7 Selskabelighed, transparens og selvfortælling  

Stig Hjarvard forklarer, at man i TV-mediets middle region må mestre det, som han kalder 

selskabeligheden, der netop er karakteriseret ved halvt privat, halvt offentlig adfærd. Dette gælder 

både kendte, kongelige og almindelige mennesker, der ikke længere kan optræde formelt og styret 

af én bestemt rolle. Hjarvard gør således brug af en selskabsmetafor til at beskrive middle region 

adfærd. Ved middle region adfærd suspenderes de sociale roller på samme måde som i selskabelige 

sammenhænge, fx til en reception. Chefen og sekretæren, og børn og voksne kan blive bragt 

sammen, hvorfor man befinder sig i et halvt privat, halvt offentligt rum. Her skal man balancere 

mellem det personlige, arbejdsmæssige og offentlige, men uden at man bliver forpligtet på nogen af 

delene, ellers kan udfaldet blive pinligt. Ifølge Hjarvard har medierne på denne måde udvidet 

mulighederne for menneskelig kontakt, således at vi kan være selskabelig med andre mennesker i 

mange forskellige sociale sammenhænge uafhængig af tid og sted.  

 

Hjarvard taler om samfundets medialisering, hvorved han forstår, at alle samfundets institutioner er 

blevet afhængige af medierne i deres virke. Hjarvard påpeger hermed, at medierne ikke er neutrale 

kommunikationskanaler (Hjarvard 2005: 10). Mediernes egenskaber, de teknologiske og 

økonomiske og deres udtryksformer påvirker vores kommunikation med hinanden, hvilket er i tråd 

med Meyrowitz’ tilgang. Vi kan være selskabelige med flere på én gang via medierne og foretage 

social multitasking; vi kan være på flere forskellige platforme på nettet samtidig og interagere med 

folk, eller vi kan interagere på nettet, samtidig med at vi er fysisk tilstedeværende til et selskab.  

 

Mange af samfundets institutioner har ifølge Hjarvard måttet ændre adfærd som følge af 

fremkomsten af en middle region, og grænserne mellem det private og offentlige og arbejde og 

fritid bliver mindre markerede. På arbejdspladsen og ude i det offentlige rum, rum hvor man førhen 

var formel, udvikles adfærds- og samtalenormerne til at blive mere uformelle. På arbejdet kan man 

være på nettet og kommunikere med en arbejdsrelation, skrive sms til konen og holde sig opdateret 
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om sin venneliste på Messenger, samtidig med at man arbejder. Også i hjemmet, et rum der typisk 

betragtes som et privat rum i vores kultur må man ændre på kommunikationen. Her kan man via de 

mange medier, der befinder sig rundt omkring, stifte bekendtskab med mange sociale situationer, 

børn får eksempelvis adgang til vold og porno. På denne måde kan børn og unge tale med om de 

ting, der traditionelt var forbeholdt de voksnes verden, hvilket omvendt medfører, at forældrene må 

ændre deres måde at omgås yngre generationer på.  

Det bliver ligeledes vigtigt at kunne iscenesætte sig selv som virksomhed, kongehus, politiker eller 

familie. Familien der, i vores kultur opfattes som tilhørende den private sfære, træder ud af 

privatsfæren og ind på denne blandede scene, der er medieret af TV, radio og internet. Fx giver 

personlige hjemmesider og profiler på sociale netværkssteder familier og privatpersoner mulighed 

for at skabe en online præsentation af sig selv overfor omverdenen. Familiens intimsfære er således 

ikke længere lukket om sig selv, men åbner sig potentielt for hele verden, når afgivelse af 

personlige detaljer om sig selv, sine interesser og sine sociale relationer kommer ud på internettet. 

Det er i denne proces, at intimiteten omformes og tilpasses konventioner for personlig optræden i et 

halv offentligt rum, som bliver den foretrukne sociale arena. Således argumenterer Hjarvard for, at 

vi er i selskab med medier, og at mediernes mellemkomst ændrer vores adfærd og vores normer for 

omgang med hinanden. Medierne fremmer den selskabelige og formålsløse snak, hvor alle i 

princippet har frigjort sig fra deres sociale roller, og alle har ret til at snakke med. Hjarvards pointe 

er dog, at der findes forskellige former for selskabelighed, som har sine egne normer og regler.  

  

Anne Jerslev beskriver i lighed med Hjarvard, hvordan det intime og private er trukket i forgrunden 

i nutidens medielandskab, hvilket vil sige, at almindelige menneskers private omgivelser og intime 

liv bliver lagt ud til offentlig beskuelse i medierne. (Jerslev 2004: 14) Dette behov for at fortælle sig 

selv er ikke noget, der opstår med medierne, men er ifølge sociologen Anthony Giddens et 

grundvilkår for det senmoderne individ i forsøget på kontinuerligt og refleksivt at skabe 

selvidentitet. Selvidentitet er ifølge Giddens ikke et særligt træk eller en samling af træk, som 

individet besidder. Selvidentitet er selvet, som det refleksivt forstås af personen på baggrund af 

vedkommendes biografi. (Giddens 1991: 68) I det senmoderne samfund føler folk sig forpligtet til 

kontinuerligt at arbejde med sig selv, imens de konstruerer og fremstiller historien om deres 

identitet for sig selv og andre, og medierne bliver en måde hvorigennem dette kan foregå. 

Der er således tale om nogle intimiseringstendenser, der ses flere steder i TV-medierne, i form af 

strategier for programmer der handler om personlige ting, og i form af iscenesættelsen af et 
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personligt rum mellem mediet og modtageren. (Jerslev 2004: 16) Vi ser det ligeledes på Facebook, 

hvor intimiseringsstrategier bliver benyttet for at skabe et venskabeligt og personligt forum, hvor 

sociale interaktioner med privat og intimt indhold kan finde sted. Jerslev argumenterer for, at der er 

tale om andet og mere end ekshibitionistiske og voyeuristiske tendenser – det er et kulturelt 

kendetegn i det medialiserede samfund, hvor medierne bliver vævet ind i vores hverdag og vores 

liv. Hun ser således en tendens til, at det bliver selvfølgeligt at gøre sit liv tilgængeligt og 

transparent blandt andet gennem medierne. (Jerslev 2004: 229) Hun påpeger, at det er blevet en 

selvfølgelighed, at de barrierer, der engang forhindrede adgang til nogle af det sociale livs områder, 

bliver overskredet. På trods af dette er det alligevel grænseoverskridende at se nogle intime ting 

blive præsenteret på TV-skærmen eller computerskærmen. Ifølge Jerslev er kodeordene i vores 

samfund med andre ord tilgængelighed og adgang til alle sociale situationer. Det handler ikke kun 

om adgang til det private og intime, men om adgang generelt via medierne. 

 

5.8 Opsamling 

Vi har i dette afsnit forklaret Goffmans teorier, der danner baggrunden for de sociale scener, som 

Meyrowitz fremfører i forhold til TV-mediet, og som er vigtig at forstå for senere at kunne forstå 

den sociale interaktion, som foregår på internettet. Meyrowitz’ begreber om middle region, deep 

backstage og forefrontstage kan på flere måder kobles til de muligheder for social adfærd, som 

Facebook platformen opstiller og er medie for.  

Facebook platformen er medie for selskabelig middle region adfærd, idet platformen muliggør, at 

flere sociale kontekster smelter sammen. Som beskrevet i afsnittet Facebook, mediet og 

funktionerne kan profilerne og venskabslisterne stilles til skue for nogle eller mange, og Facebook 

bliver således et medie for en blandet scene, hvor adfærd der før var privat for de få, fx for nogle 

bestemte venskabsrelationer, kan blive integreret i en halv offentlig adfærd overfor de mange. 

Facebook opstiller således gode betingelser for, at venner og bekendte men også fremmede får 

indblik i hinandens privatsfærer og venskabssfærer. De mange funktioner til søgehandlinger, som 

skaber muligheder for snageri og overvågning, forstærker denne effekt. 
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Facebook platformen er også et medie for adskillelse af sociale informationssystemer grundet 

systemets indretning samt præstrukturernes allerede givne indstillingsmuligheder for profilens 

tilgængelighed og kontrol af informationer. Således giver Facebook også anledning til udvikling af 

deep backstage og forefront adfærd. På Facebook er der mulighed for selv at skabe sine egne 

isolerede kontekster via regulering af indstillingerne, hvilket relaterer til Goffmans begreber om 

frontstage og backstage i den fysiske verden, hvor vægge adskiller fysiske rum, om end væggene på 

Facebook er præstrukturerede og unuancerede. Den adfærd som Facebook lægger op til, er et 

eksempel på, hvordan privathedsbegrebet bliver mere komplekst, og på at grænserne mellem hvad 

der er personligt, privat og intim nuanceres.  

 

Med Goffmans begreb om Impression management forklarede vi, at vi altid har et behov for at 

indtryksstyre vores adfærd offline såvel som online. Med henvisning til Hjarvards refleksioner over 

det selskabeliges betydning i nutidig mediekultur er dette blevet lettere på internettet, da der her er 

mulighed for manipulation. Man kan med andre ord manipulere med sin selvfremstilling på 

internettet og på den måde eksperimentere med sin identitet. På den anden side er det blevet sværere 

at kontrollere sine indtryk, da internettet typisk er en arena for blandet optræden. På den måde kan 

man argumentere for, at behovet for at regulere sit privatliv på Facebook kommer af, at der kan 

være sammensmeltning af sfærer, og man dermed ikke altid ved, hvilke sfærer man befinder sig i. I 

dette perspektiv har privatlivstematikken nødvendigvis kun relevans, hvis man fremstiller sig selv, 

hvorfor vi har berørt Jerslevs analyse af intimiseringstendenser i medierne og Giddens’ 

identitetsteori. Facebook er netop et sted, hvor igennem tendensen til at fortælle sig selv, som 

Jerslev pointerer, kommer til udtryk, og som ifølge Giddens er et grundvilkår i det senmoderne 

samfund, hvor individet konstruerer sin selvidentitet i form af reviderede selvfortællinger.  
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5.9 Overvågning  

Vi har i det ovenstående afsnit med teoretisk udgangspunkt i blandt andre Goffmann og Giddens 

beskrevet, hvorledes individets selvfortælling og styring af indtryk foregår i forhold til andre 

personer i forbindelse med social interaktion. Vi pointerede med udgangspunkt i Jerslevs 

betragtning, at der eksisterer nogle intimiseringstendenser i medielandskabet og et behov for 

transparens. Facebook kan anses som et sted, hvorigennem tendensen til at ville fortælle sig selv 

kommer til udtryk. Vi vil i dette afsnit behandle forskellige nuancer og perspektiver på 

overvågningsbegrebet og det voyeuristiske led i samspillet mellem ønsket om at udstille sig og 

overvåge. 

 

5.10 Voyeurisme og ekshibitionisme 

En måde, hvorpå overvågningsaspektet kan anskues i forbindelse med deltagelse på et socialt 

netværkssted som Facebook, er ved at se på stedet som værende et mulighedsrum for voyeurisme. 

På Facebook kan man observere profiler på forskellige brugere, læse om deres interesser, læse deres 

venners kommentarer på deres Wall og se, hvem de er venner med. Man kan sågar også kigge de 

billeder igennem, som brugeren har lagt ud på deres profil. Alt i alt rummer Facebook store 

muligheder for at efterkomme en lyst til at kigge på andres personlige informationer i forskellige 

afarter. 

Brett A. Bumgarner ser voyeurisme som et vigtigt begreb for at forstå brugen af Facebook. I et 

studie af Facebook brugere på University of North Carolina undersøger Bumgarner, hvorfor de 

studerende bruger Facebook, og hvilke behov Facebook opfylder hos de studerende. I 

undersøgelsen kommer Bumgarner frem til, at brugen af Facebook er en social aktivitet, idet de 

studerende giver udtryk for, at de bruger Facebook sammen med venner til at kigge på og diskutere 

andre personers profiler. Det essentielle i den sammenhæng er, at Facebook i undersøgelsen synes 

at fungere som et værktøj til at facilitere sladder. Behovet for sladder bliver på Facebook indfriet, 

når man observerer andre folks profiler. Bumgarner påpeger, at Facebook faciliterer, hvad Calvert 

(2000) kalder mediated voyeurism. Ifølge Calvert defineres medieret voyeurisme som:  

“…the consumption of revealing images of and information about others’ apparently  real and unguarded lives, 

often yet not always for purposes of entertainment but frequently at the expense of privacy and discourse, 

through the means of mass media and Internet.” (In Bumgarner 2007) 
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Bumgarner argumenterer for, at motiverne for at benytte sig af medieret voyeurisme på Facebook 

bliver muliggjort ved, at vi finder andre mennesker, som vi kan relatere til, og som vi derefter 

forsøger at få en viden omkring. Denne indsigt eller viden om andre kan komme til udtryk i en 

hånlig tilgang til andres profiler, og dette kan ifølge Bumgarner til tider give os større selvtillid. 

(Bumgarner 2007)  

Ifølge Bumgarner kunne voyeurisme ikke være muligt på Facebook, hvis ikke der også eksisterede 

en grad af ekshibitionisme eller et behov for at udstille sig selv. Facebook ville med andre ord ikke 

eksistere, hvis ikke folk havde lyst til at udstille sig selv på profiler. Bumgarner nævner forskellige 

motiver for denne form for ekshibitionisme, blandt andet et behov for at udtrykke ens identitet, 

behovet for at fremstå troværdig i det sociale netværk eller et behov for at afgive personlig 

information i forsøget på at udvikle et forhold til sociale relationer på stedet og på denne måde 

udøve social kontrol. I praksis kommer den sociale kontrol til udtryk, når man vælger, hvem man 

vil tilføje som venner, eller hvornår man vil acceptere en Friend request. Hermed fungerer 

Facebook på mange måder som et marked for ekshibitionisme, hvor folk via deres profiler kan 

udtrykke deres valgte identitet. Ved at opbygge et stort netværk af venner kan brugerne ifølge 

Bumgarner fremvise deres sociale liv, og ved at have en åben profil gør brugerne det muligt for 

andre at indlede et forhold til dem, med muligheden for at udøve social kontrol. Derved bestemmer 

de selv, om de vil lade andre indgå i deres netværk eller ej.  

 

At Bumgarner i sin undersøgelse påviser, at et af motiverne for at benytte Facebook er en 

voyeuristisk tendens blandt brugerne, kan ses som en aktualisering af begrebet Participatory 

surveillance, som vi oversætter til deltagende overvågning. Begrebet er hentet fra Anders 

Albretchslund, der i sit teoretiske papir Online Social Networking Participatory Surveillance (2008) 

argumenterer for, at deltagende overvågning gør sig gældende på sociale netværkssteder. Dette 

begreb vil vi i det følgende afsnit tage fat på som endnu en dimension af begrebet overvågning i 

forbindelse med sociale netværkssteder, og vi vil ligeledes se på, hvilke syn på overvågning, 

Albretchslund positionerer sig op mod. 
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5.11 Deltagende overvågning  

Tanken om den overvågende Big Brother spøger stadig i kulisserne, når man taler om teknologi og 

personlig information. Ideen om ”Big Brother” stammer fra Orwells’ dystopiske visioner i bogen 

1984 og bliver ofte brugt til at referere til den konstante overvågning og registrering af al aktivitet, 

som oftest bliver udøvet af forskellige autoriteter. I den forbindelse er det vigtigt at fremhæve, at i 

1984 var den centrale pointe omkring overvågning, at man ikke havde den fjerneste idé om, hvornår 

man blev overvåget, og at der dermed hos den overvågende person blev skabt en ”følelse af usynlig 

alvidenhed”. Forståelsen og synet på overvågning var ud fra denne opfattelse udpræget negativ. 

 

Anders Albretchslund sporer samme tendens i diskursen i forbindelse med overvågning i kontekster 

relateret til sociale netværkssteder. Overvågning bliver associeret med, at man lurer på andre, 

udspionerer andre, og at overvågningen er en invasion af privatlivet. Således er opfattelsen den, at 

det at blive overvåget helst skal undgås. Karakteristisk for sociale netværkssteder er, at man deler 

forskellige informationer med hinanden som fx billeder, interesser og meninger som en måde at 

socialisere. Albretchslund argumenterer for, at måden hvorpå man udøver self–surveillance – dvs 

overvågning af sig selv og andre, ikke kan beskrives indenfor de rammer, der er konstrueret i 

forhold til en hierarkisk forståelse af overvågning. I stedet introducerer sociale netværkssteder 

ifølge Albretchslund en deltagende tilgang til begrebet overvågning. En tilgang som kan empower 

dvs berige og ikke nødvendigvis skade brugeren. I konteksten sociale netværkssteder er 

overvågning altså noget gensidigt, som kan være givtigt for brugeren og måske endda 

underholdende. Det er dette Albretchslund forstår ved participatory surveillance, deltagende 

overvågning. Albretchslund ser således bort fra den hierarkiske brug af overvågning, der 

repræsenterer en magtrelation, som er til klar fordel for den overvågende. Personen, som bliver 

overvåget, bliver reduceret til et magtesløst og passivt subjekt, som er underlagt kontrol af 

beskueren. Når Albretchslund ser på sociale netværkssteder ud fra tanken om, at der eksisterer en 

gensidighed, så kommer overvågning ikke til udtryk som en destruktiv handling overfor 

subjektiviteten eller livsverdenen, men i stedet kan overvågningen bidrage til forståelsen af 

livsverdenen. (Albretchslund 2008) Albretchslund refererer til Koskelas (2004) begreb om 

Empowering exhibitionism, som dækker over det at udstille og afsløre store dele af sit privatliv. Ved 

at udstille sit privatliv kan folk ifølge Koskela kræve ”copyright” over deres eget liv, i og med at de 

deltager aktivt i at konstruere deres egen identitet. På den måde bliver synlighed et værktøj til at gå 

imod den hierarkiske magtrelation mellem overvåger og den overvågede. Som tidligere nævnt så 
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har Bumgarner netop lokaliseret et behov for at agere ekshibitionistisk på Facebook, og et af 

motiverne for dette er, som Koskela også påpeger, et behov for at udtrykke sin identitet.  

 

I denne forbindelse er det ifølge Albretchslund vigtigt, at man ikke automatisk antager, at den 

personlige information og kommunikation på sociale netværkssteder er baseret på en 

forhandlingssituation, hvor gevinster og omkostninger ved informationsdeling opvejes. 

Albretchslund argumenterer for, at overvågning kan være uønsket, men at det at deltage på et 

socialt netværkssted handler om at ”dele” ud af sig selv eller dele den identitet, man har konstrueret 

sammen med andre. (Albretchslund 2008) Denne delingsmekanisme på sociale netværkssteder skal 

ifølge Albretchslund ikke undervurderes. Således repræsenterer de personlige informationer, som 

folk deler, som fx deres interesser, billeder, status etc, en form for information, der ikke er behov 

for at gøre opmærksom på, at fortælle om eller spørge efter. Informationen er blot tilstede ”derude” 

på profilen, som en del af den socialisering, der foregår i en medieret offentlighed. (Boyd 2007b)  

 Albretchslunds pointe er, at man ved studier af sociale netværkssteder ikke skal lade sig styre af  

den førende diskurs omkring overvågning, der har centreret sig omkring farer som identitetstyveri 

og invasion af privatlivet, men i stedet må man genoverveje overvågningsbegrebet, så det ikke kun 

er farerne ved sociale netværkssteder, som bliver fremhævet.  

 

 

Albretchslunds tilgang til overvågning på sociale netværkssteder er gennemsyret af et positivt syn 

på informationsdeling mellem brugerne på disse steder. Albretchslund tillægger med reference til 

Koskelas begreb om empowering exhibitionism brugerne nogle motiver og en refleksivitet i forhold 

til deres deltagelse på disse steder, som man kan stille spørgsmålstegn ved. Gør disse ting sig reelt 

gældende hos den enkelte bruger? Albretchslund ser med begrebet deltagende overvågning bort fra, 

at der i forbindelse med overvågning og informationsdeling i et velkendt netværk også kan opstå 

komplikationer, fx når en arbejdsgiver ser en af sine ansattes private feriebilleder, som blev taget i 

en periode, hvor den ansatte havde meldt sig syg. Man kan derfor kritisere Albretchslund for at 

anlægge et forherligende perspektiv på overvågning og informationsdeling på sociale 

netværkssteder, som ser bort fra de risici, der kan være i forbindelse med informationsdeling i et 

mere eller mindre velkendt netværk. I det følgende afsnit vil vi belyse endnu et begreb til at 

beskrive overvågningsforholdet i forbindelse med sociale netværkssteder, nemlig Mark 

Andrejevic’s begreb om Lateral surveillance, som vi oversætter til Gensidig overvågning. Dette 
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begreb skal forstås vertikalt, hvorimod Albretchslund fremsætter et horisontalt begreb, som ifølge 

hans tankegang gør det muligt at forstå nogle af de positive aspekter ved at være under 

overvågning. (Albretchslund 2008) 

 

5.12 Gensidig overvågning  

Andrejevic definerer begrebet Lateral surveillance på følgende måde: 

”not the top-down monitoring of employees by employers, citizens by the state, but rather the peer-to-peer 

surveillance of spouses, friends, and relatives.” (Andrejevic 2005: 488) 

Andrejevic gør det klart, at der ikke er noget revolutionerende nyt i, at folk udvikler strategier for at 

holde øje med hinanden. Ideen om at holde øje med hinanden, og vide hvad der sker hos naboen, er 

handlinger, man kender fra det traditionelle landsbysamfund, og som på trods af en anonymiseret 

urbanisering stadig ses i forbindelse med nye teknologier og medier. Lateral surveillance, gensidig 

overvågning, som bruges som overvågningsværktøj af enkeltpersoner i stedet for offentlige eller 

private institutioner til at holde øje med andre, dækker ifølge Andrejevic over tre hovedkategorier: 

Romantiske interesser, familie og venner og bekendte. Det dækker over flere forskellige niveauer af 

overvågning fra en helt almindelig Google søgning af en ny bekendt til at anskaffe sig 

overvågningssoftware og overvågningskameraer. (Andrejevic 2005: 488-489) En af de mest 

velkendte former for gensidig overvågning er den, som bruges i forbindelse med online dating, hvor 

man tjekker fremmede personers online baggrund.  

 

Andrejevic medbringer magtrelationen fra Panopticon-begrebet til begrebet lateral surveillance,  

idet han argumenterer for, at teknologier forstærker en top-down overvågning. Som en konsekvens 

af dette bliver sikkerhedsteknologier bragt ind i hverdagslivet, og sætter man det lidt på spidsen, 

bliver vi alle potentielle spioner i et disciplinært samfund. På den måde fremhæver Andrejevic en 

dimension af overvågning, som Albretchslund ikke belyser, nemlig at der også kan være nogle 

problematikker forbundet med overvågning og nye teknologier, som centrerer sig omkring, hvordan 

individets frihed opretholdes, samtidig med at ønsket om individets beskyttelse opnås, fx i form af 

overvågning.  
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5.13 Opsamling 

I vores gennemgang af forskellige perspektiver på begrebet overvågning i forbindelse med sociale 

netværkssteder fremførte vi Bumgarners pointe om, at motiverne for at benytte sig af medieret 

voyeurisme på Facebook bliver muliggjort ved at finde andre mennesker, som vi kan relatere til, og 

som vi derefter forsøger at få noget viden omkring. Albretchslund viderefører denne pointe om, at 

voyeurisme kan være givtig for brugeren og kalder denne form for overvågning deltagende 

overvågning. Albretchslund ser på de positive aspekter ved at overvåge og ser bort fra den 

hierarkiske brug af overvågning, som repræsenterer en magtrelation, som er til klar fordel for den, 

som overvåger. På den måde kan man argumentere for, at Albretchslunds teori matcher Hjarvards 

selskabelighedsteori, da de begge ser på de sociale muligheder, som medierne bibringer, ud fra et 

positivt og ubekymret syn på informationsdeling. Albretchslunds begreb om deltagende 

overvågning er et udpræget positivt syn på overvågning, og man kan anfægte, at Albretchslund 

mangler de proportioner, som Andrejevic fremfører i forhold til begrebet gensidig overvågning.  

Begrebet gensidig overvågning styres af et vertikalt syn på overvågning, da ny teknologi ifølge 

Andrejevic forstærker en top-down overvågning. På den måde peger Andrejevic på et væsentligt 

element i overvågningsdiskursen i dag, som centrerer sig om balancen mellem statens 

kontrolmuligheder og individets privatliv i forhold til, at samfundet er blevet mere ”elektronisk”. I 

takt med teknologiens udbredelse i samfundet lever vi som borgere en stadig større del af vores liv 

”elektronisk”, og det muliggør en stigende overvågning. Samtidig er de indbyggede 

kontrolmuligheder i teknologien blevet stadigt mere præcise42. Her behøver man blot at tænkte på 

terrorlovgivningen og den såkaldte terrorpakke, hvori en logningsbekendtgørelse, der trådte i kraft i 

2007, pålagde teleselskaber og internetudbydere at registrere og opbevare forskellige typer af 

brugernes oplysninger i 1 år, så de kan anvendes som led i politiets efterforskning og 

retsforfølgning.43   

Overvågningsbegrebet kan som beskrevet anskues positivt eller negativt afhængig af konteksten, 

men i spændingsfeltet mellem at skulle præsentere sig selv, overvåge og selv blive overvåget er det 

vores antagelse, at der opstår et behov for at regulere sine grænser for privatliv. Privatlivsregulering 

                                                
42 http://www.digitalrights.dk/documents/Folketinget-overv%C3%A5gning.doc 

 
43 Link: http://www.pet.dk/Arbejdsomraader/Lovgrundlaget/Terrorpakken.aspx 
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er nødvendig, blandt andet fordi Facebook afstedkommer en sammensmeltning af sociale sfærer.  I 

det følgende afsnit vil vi redegøre for vores teoretiske tilgang til begrebet privatliv samt præsentere 

forskellige teoretiske synspunkter på regulering af grænser for privatliv. 

 

5.14 Et teoretisk perspektiv på privatliv  

Vores teoretiske tilgang og forståelse af begrebet privatliv tager udgangspunkt i Irwin Altmans 

dialektisk funderede teori om privatliv. (1975) Denne teori er særligt interessant for os, da Altman 

opfatter begrebet privatliv som en social proces, der involverer det sociale miljø og folks sociale 

interaktion heri, og vores case det sociale netværkssted Facebook kan netop anskues som en arena 

for social interaktion. Vi vil efter en redegørelse for Altmans privatlivsteori med fokus på  

regulering af privatliv inddrage andre teoretiske perspektiver på regulering af grænser for privatliv, 

som begge er inspireret af Altmans definition af privatliv. Af partikulær betydning er Leysia Palen 

og Paul Dourish’s teori om privacy management, som belyser regulering af grænser for privatliv i 

forhold til informationsteknologiers og herunder internetmediets karakteristika og er relevant i og 

med, at vores empiriske felt udgøres af et socialt netværkssted.  

 

5.15  Regulering af privatliv 

Irwin Altman udvikler i årerne 1975-1977 teorien Privacy regulation theory, (Altman 1976) der 

bevæger sig på det social-psykologiske område. Altman placerer sig i opposition til traditionelle 

definitioner af privatliv; definitioner som lader privatliv dække over det at trække sig tilbage fra 

sociale sammenhænge for at undgå andre mennesker, og hvor forestillingen om privatliv er 

forbundet med, at noget er personligt.  

 

Altmans tilgang til begrebet privatliv støtter sig i høj grad til Alan Westins systematiske 

undersøgelser af begrebet privatliv. (1970) Westins undersøgelser argumenterer for, at folk søger en 

balance mellem åbenhed og lukkethed i forhold til at være sammen med andre personer og være 

væk fra andre personer på forskellige tidspunkter. Westin foreslår en nonmonotonic og dialektisk 

tilgang til begrebet forstået således, at for meget eller for lidt adskillelse fra andre mennesker kan 

være en uønsket tilstand, og dermed må tilgangen til privatliv ses som en dialektisk og dynamisk 

størrelse. (Westin in Altman 1976: 8) Både Altman og Westin trækker på sociologen Georg 

Simmels betragtninger og teorier omkring sociale interaktioner som værende af dialektisk karakter. 
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(1858 – 1918) Ifølge Simmel involverer alle sociale processer dialektiske handlinger i forhold til 

andre personer, som blandt andet indebærer vores åbenhed og lukkethed og vores intimitet og 

afstand til sociale relationer. Disse dialektiske handlinger er ifølge Simmel vigtige for at fungere 

socialt. (Altman 1976: 9). Simmels tidlige sociologiske teorier og Westins undersøgelser af 

privatliv blev således rammesættende for Altmans senere tilgang til begrebet i midten af 70’erne.  

 

Altman definerer privatliv som den selektive kontrol over adgang til egen person og personlige 

oplysninger eller den gruppe, man tilhører, og han opfatter begrebet som en social proces, der 

involverer folks sociale interaktion og det sociale miljø. Denne proces er både dynamisk og 

dialektisk, hvilket betyder, at privatlivsbegrebet både indkapsler det at søge kontakt og det at undgå 

kontakt med andre. Det dialektiske i processen refererer til en persons åbenhed og lukkethed i 

relationen til andre i forhold til at søge eller undgå social interaktion. Dynamisk indikerer, at det 

ønskede niveau af privatliv, som er den ideelle grad af kontakt på et givent tidspunkt, og som 

varierer i forhold til individuelle og kulturelle forskelle, kontinuerligt bevæger sig imellem et 

kontinuum af åbenhed og lukkethed i forhold til forskellige omstændigheder over tid. Således 

ændrer den ønskede grad af privatliv sig afhængigt af tid og kontekst. Det er derfor, at vi godt kan 

have brug for at undgå folk på et bestemt tidspunkt, men ønsker kontakt på et andet tidspunkt.  

 

Altmans tilgang til privatliv diskuterer, hvordan individer og grupper kontrollerer og regulerer 

adgang til sig selv. Behovet for privatliv ses som en kontinuerlig dynamisk proces, hvor vi ændrer 

de indre og ydre situationer, betingelser eller kontekster, som vi forholder os til, ved at regulere 

privatlivet for at opnå privatliv på et ønsket niveau. Altmans tilgang retter sig mod, at målet for 

regulering af privatliv er at opnå den optimale grad af privatliv, som er den ideelle grad af social 

interaktion. For at optimere denne proces stræber vi efter at matche det opnåede, den faktiske grad 

af privatliv med det ønskede, det ideelle. På det optimale niveau kan vi opleve den ønskede 

socialisering eller isolation, når vi søger det. Men hvis vores faktiske opnåede grad af privatliv er 

højere end det ønskede, kan vi føle os for isolerede og ensomme, og omvendt hvis graden er lavere, 

kan vi føle os forstyrrede, stressede eller føle klaustrofobi. Således mener Altman, at vi fungerer 

bedre i samfundet ved at kontrollere vores grad af åbenhed og lukkethed, dvs gøre os selv mere eller 

mindre tilgængelige.  
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Altman fremhæver, at reguleringen af privatliv foregår effektivt med bestemte adfærdsmekanismer, 

som er ”verbal, paraverbal and non-verbal behavior, environmental mechanisms of territoriality 

and personal space”. (Altman, 1976:17) Ved at kombinere disse mekanismer succesfuldt kan vi 

udtrykke vores ønskede grad af privatliv overfor omverdenen og os selv og derved opnå den 

optimale grad af privatliv. Adfærdsmekanismerne fungerer som et integreret system, hvor fx verbal 

og nonverbal opførsel kan fungere som substitut for hinanden eller komplementere hinanden. Et 

eksempel på dette kan være, når vi nikker og på den måde signalerer, at vi er enige, eller når vi 

nikker, smiler og samtidig siger, at vi er enige og på den måde forstærker vores signal om enighed. 

Vores verbale og nonverbale opførsel kan selvfølgelig også være modstridende, når vi fx siger, at vi 

er enige, men har et fjendtligt kropssprog, som gør vores ytring utroværdig. Altman påpeger, at 

disse adfærdsmekanismer i forbindelse med regulering af privatliv er dynamiske og dermed 

reaktionære i forhold til igangværende situationer. (Altman 1976) Hvis et individ er forhindret i at 

opnå den ønskede grad af privatliv ud fra de grænser, som vedkommende har givet udtryk for, så er 

det nødvendigt at give ekstra meget udtryk for disse grænser. Dette kan fx være, hvis man har 

lukket døren for ikke at blive forstyrret, og dette bliver ignoreret. Den forstyrrende person kan enten 

direkte få at vide, at han skal forlade lokalet, eller man kan via nonverbal opførsel signalere, at man 

misbilliger vedkommendes tilstedeværelse. Endeligt kan man vælge fysisk at skubbe personen ud af 

lokalet for at opnå privatliv. Altmans strategi omkring privatliv involverer altså nogle helt konkrete 

reguleringer af adfærdsmekanismer, som bliver tilpasset den konkrete situation, hvor individet skal 

forholde sig til andre personer.  

Altman fokuserer på individets ageren i forhold til sociale relationer frem for de magtrelationer og 

påvirkninger af privatlivet, der kan finde sted i forhold til individet og samfundet i et bredere 

perspektiv. På den måde får Altman ikke de dimensioner med, som omfatter individets strategier for 

at regulere og kontrollere sin åbenhed i forhold til fx staten og medierne, hvor ønsket om en mere 

eller mindre grad af privatliv kan gøre sig gældende. I det følgende afsnit vil vi belyse et andet 

teoretisk perspektiv på privatliv, som knytter sig til Altmans definition af privatliv. 
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5.16 Ejerskab og kontrol over personlige informationer 

I bogen Boundaries of Privacy: Dialectics of Disclosure (2002) fokuserer Sandra Sporbert Petronio 

på personlig information og benytter en grænse-metafor for at illustrere opdelingen mellem 

personlig information og offentlige forhold. Petronio er inspireret af Altmans definition af privatliv, 

og fælles for Altman og Petronio er, at de sammenkæder privatliv med det at kontrollere personlige 

informationer i forskellige sammenhænge. Petronio fokuserer på behovet for kontrol, idet hun for 

det første argumenterer for, at vi anskuer personlig information som noget, vi selv ejer eller noget, 

der er co-owned med andre, altså medejet. Derfor ønsker vi at kontrollere grænserne for dette. For 

det andet argumenterer hun for, at når vi afgiver eller tilbageholder information, kan vi føle os 

skrøbelige eller udsatte. Derfor er kontrol nødvendigt for at fjerne den potentielle følelse af 

skrøbelighed. 

Petronio påpeger, at grænsen for hvor meget man vil afgive af personlig information, kan være 

meget høj eller lav. Dette kan blandt andet afhænge af, hvilken alder man har. Er man voksen, er 

grænsen høj, idet man har behov for at kontrollere en masse information, fx er man ansvarlig for 

ens børns information eller privatsfære, da de ikke selv kan kontrollere dette. I barndommen er 

grænsen lav, da andre behov fx behovet for sikkerhed overskygger behovet for kontrol.  

Når nogen forsøger at gøre krav på vores personlige informationer, oplever vi det ifølge Petronio 

som en privatlivsberøvelse. Således er ejerskab og kontrol forbundet. Da information er noget, der 

tilhører os, føler vi os berettiget til at bestemme, hvem der skal have adgang til det, og hvem det 

skal synliggøres overfor.  

 

Et forsøg på at opnå kontrol over information bliver ifølge Petronio ved at afsløre og tilbageholde 

information, hvilket Petronio kalder Communication Privacy Management. Vi vil ifølge Petronio 

kontrollere, hvad folk ved om os, og vi føler os intimideret, når vi finder ud af, at nogen ved noget 

om os uden vores tilladelse. Således vil vi gerne have, at information om os selv bliver indenfor 

vores domæne. Ejerskab af personlig information kan ifølge Petronio ses som personligt eller 

kollektivt. Co-owned information er information, som vi har delt med andre, eller som de har delt 

med os. Vi bliver dermed inkluderet i den kollektivt opstillede grænse eller privatsfære. Petronio 

gør det klart, at jo flere risici der er forbundet med at afgive eller tilbageholde information, jo større 

behov for kontrol har individet. Petronios strategi til kontrol og ejerskab over personlig information 

stemmer overens med, at hun er inspireret af Altmans definition af privatliv. Petronio bidrager dog 

med et vigtigt aspekt i forhold til Altmans strategi om regulering af privatliv, som udelukkende 
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fokuserer på individets adfærdsmekanismer. Hvor Altman mener, at det er den enkelte, som 

kontrollerer og ejer sine personlige informationer, så fremdrager Petronio altså begrebet co-owned 

information som et kollektivt aspekt i forhold til regulering af privatliv.  

 

Hvor Altman og Petronio fokuserer på, hvorledes individet kan regulere og kontrollere sine 

personlige informationer i forhold til et offline miljø, så vil vi i det følgende afsnit rette blikket mod 

regulering af privatliv på internettet med udgangspunkt i Palen og Dourish’s teori om privacy 

management  i relation til informationsteknologier. Deres teori er anvendelig, da et virtuelt miljø 

skaber en ny kontekst for håndtering af privatliv. 

 

5.17 Regulering af grænser for privatliv på internettet  

Med nye teknologiers fremkomst og internettets stadig stigende rolle i flere menneskers hverdag, så 

bliver mulighederne for at få adgang til informationer også større, og man kan dermed argumentere 

for, at behovet for at beskytte sit privatliv også bliver større. Håndtering af privatliv bliver dermed 

nødvendigt for mange mennesker, når de stifter bekendtskab med nye teknologier. Leysia Palen & 

Paul Dourish argumenterer i ”Unpacking Privacy of a Networked World” (herefter benævnt 

UPNW) for, at nye informationsteknologier opstiller nogle grænser i forhold til privatliv, men at 

teknologierne lige så vel kan forstyrre eller destabilisere reguleringen af grænserne. 

Begrebsapparatet som Palen og Dourish fremfører i forhold til at håndtere privatliv på internettet er 

relevant at inddrage, da vi er interesseret i at undersøge håndtering af privatliv på et socialt 

netværkssted samt de problematikker, der knytter sig til regulering af grænser i en kontekst, hvor 

aktivitet efterlader spor, som efterfølgende bliver indsamlet og arkiveret. Palen & Dourish tager 

udgangspunkt i Altmans definition af privatliv og argumenterer for, at informationsteknologier er 

med til at udvide begrebet om privatliv fra at være forbundet med fysiske steder til også at være 

forbundet til virtuelle steder. Når vi skal afgøre, om noget skal holdes indenfor privatsfæren eller ej, 

er vi offline afhængige af, hvordan den spatiale verden ser ud, dvs vores omgivelser og de personer 

omkring os. Her kan man med henvisning til Altman tale om, at adgang er medieret af de spatiale 

omgivelser. Når privatlivet medieres gennem TV, radio, trykte medier og internettet benytter vi 

andre mekanismer til at regulere vores faktiske privatlivsniveau i forhold til det ønskede. Privacy 

management, som oversat til dansk betyder håndtering af privatliv, er ifølge Palen og Dourish en 

dynamisk balanceproces mellem grænser og sfærer, som konteksten ændrer sig. Virtuelle steder 
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skaber en ny kontekst for håndtering af privatliv. Meyrowitz fokuserer på håndteringen af privatliv 

medieret gennem TV-mediet. Igennem TV-mediet skabes en gennemsigtighed, hvor alle kan få 

adgang til at iagttage hinandens verdener på tværs af faktorer som alder og køn, hvilket ændrer 

forholdene mellem den private og offentlige sfære. Det interessante i forbindelse med håndtering af 

privatliv på TV er, at man ikke er i stand til at kontrollere cues som fx rødmen. I den virtuelle 

verden er dette ikke tilfældet, da der her er tale om en tekstualiseret verden. (Finnemann 2005)  

 

Palen og Dourish’s teori om Privacy management, behandler, hvordan forhandling af grænser 

foregår i forbindelse med afgivelse og tilbageholdelse af personlig information på blandt andet 

internettet. Palen og Dourish beskriver et begrebsapparat med tre overordnede grænser, som man 

benytter, når man forhandler grænsedragninger for, hvad der er privat. Disse tre grænser er:  

 

1. The disclosure Boundary: Privacy and publicity  

2. The Identity Boundary: Self and other  

3. The Temporal Boundary  

 

 

Grænse nr. 1 ser på, hvilke oplysninger individet afgiver, og hvilke der tilbageholdes.  

Grænse nr. 2 ser på, hvordan individet forholder sig til og kategoriserer sine medmennesker i 

forhold til at bestemme, hvilke informationer der bør gøres tilgængelige for disse. (jf. grænse nr. 1)  

Grænse nr. 3 ser på den tidslige sammenhæng mellem de enkelte hændelser, hvor der afgives eller 

tilbageholdes information. (Palen & Dourish 2003: 131-133) Begrebsapparatet som Palen og 

Dourish redegør for er dialektisk funderet, da privatliv er en konstant varierende størrelse, som er 

kontekstspecifik. (Palen & Dourish 2003: 130) Dette skal ses i lyset af, at Palen og Dourish opstiller 

grænserne på baggrund af Altmans definition af privatliv. De tre grænser for forhandling af, hvad 

der er privat, bliver benyttet i forhold til, at der er risiko eller mulighed for overvågning ved 

afgivelse af personlige informationer. Overvågning kan dermed anses for at være et vilkår, som 

Palen og Dourish finder uløseligt forbundet til forhandlingssituationen. I forhandlingssituationen 

medregnes med andre ord forestillingen om, at andre personer såvel fremmede som velkendte kan 

se fx personlige billeder eller oplysninger, og det er dette overvågningspotentiale, som 

reguleringerne af, hvornår information skal afgives eller tilbageholdes, bliver sat op imod. 

Grænserne som Palen og Dourish opstiller skal ikke ses som knivskarpe grænser, som kan 
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fremdrages for at kategorisere individets grænser for privatliv, men nærmere som et sæt af grænser 

som fungerer som en art forhandling eller regulering af grænser afhængig af konteksten. Dermed 

kan man anse Palen og Dourish’s tre grænser som et begrebsapparat, der medtænker, hvordan 

individet indgår i forhold til sociale grupper, institutioner etc, i forhold til individets kontinuerlige 

grænseregulering for, hvor meget eller lidt personlig information, som skal afgives for at opnå den 

ønskede grad af privatliv.  

Grænserne, som Palen og Dourish fremfører, er vigtige at få med, da de centrerer sig omkring 

internetmediets egenskaber. Internetmediet baserer sig på det binære alfabet, som består af to 

bogstaver;’et’ og ’nul’. Det binære alfabet fungerer som et alfabet til repræsentation af både tekst og 

billeder. Således foregår der en tekstualisering af indholdet. (Finnemann 2005:28) Internetmediet 

kan på denne måde siges at benytte sig af skriftkoder forbundet med en interaktiv dimension. 

Således benyttes nogle andre mekanismer til privatlivshåndtering på internettet. Boyd opstiller fire 

egenskaber, der har indflydelse på privatlivshåndteringen. (Boyd 2007b) Hun skelner mellem 

medierede og fysiske rum:  

  

1. Persistence/ vedvarende 

I modsætning til talen, der i det fysiske rum er flygtig, er kommunikation registreret og arkiveret i 

medierede omgivelser, så man for eftertiden kan se det sagte. Det giver mulighed for asynkron 

kommunikation, men det udvider også perioden for, hvor lang tid en samtale eller et udsagn kan 

eksistere.  

 

2. Searchability/ søgemuligheder 

Man kan endnu ikke søge på folk i fysiske rum og få fat i deres geografiske koordinater, men på 

internettet kan vi få fat i hinandens digitale fodspor. I medierede rum er vores udsagn registreret og 

arkiveret, og identitet er etableret gennem tekst, og på den måde kan søge- og browse funktioner 

hjælpe os til at finde hinanden.  

 

3. Replicability/ muligheder for gentagelse 

Vores udsagn kan blive fejlfortolket og kan blive videreformidlet som et fejlfortolket udsagn, når 

det foregår i den fysiske verden, men udsagn og udtryk i et medieret rum kan kopieres fra et sted til 

et andet, fordi de består af digitale enheder. På den måde bliver det umuligt at skelne originalen fra 

kopien. 
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4. Invisible audiences/ usynligt publikum 

Vi kan typisk se, hvis nogen overhører vores samtale i den fysiske verden. I medierede rum er det 

umuligt at få overblik over, hvem der tilfældigvis browser os og læser vores samtale. De tre andre 

egenskaber gør det yderligere kompliceret, idet de introducerer til et publikum, der ikke var tilstede, 

da vi udtrykte os. Derfor opleves vores udsagn måske på forskellige tidspunkter og forskellige 

steder i forhold til den kontekst, hvori vi faktisk talte. 

 

Disse egenskaber er relevante for privatlivshåndteringen, idet de både kan besværliggøre og lette 

vores håndtering. I deres begrebsapparat indoptager Palen & Dourish teknologien og brugen heraf 

som et aspekt, der både betinger, begrænser og muliggør reguleringen af grænser for privatliv. 

“Technologies and the forms of their use set conditions, constraints, and expectations for the information 

disclosures that they enable or limit.” (Palen & Dourish 2003: 131) 

Problemer i reguleringsprocessen kan opstå, hvis vi mister kontrollen over vores tilstedeværelse på 

nettet, eksempelvis hvis tredjeparter afgiver information om os uden vores viden eller samtykke. 

Hermed mister vi kontrollen over, hvem vi ønsker at afgive information i forhold til, hvilket skaber 

problemer med regulering af Palen & Dourish’s grænse nr. 2. Den afgivne information kan på 

denne måde bruges af et andet publikum end det intenderede. Samtidig kan interaktioner gå galt, 

hvis den afgivne information misforstås af den intenderede modtager, hvilket let kan forekomme på 

internetmediet. På den anden side er det internetmediets styrke, at vi her kan benytte os af 

kontrollerbare verbale og lingvistiske cues, hvilket kan medføre en mere selektiv og 

gennemredigeret afgivelse af information. Samtidig kan vi gennem muligheden for asynkron 

kommunikation være mere medbestemmende i forhold til at definere situationen og 

interaktionsforløbet. (Walther 1996) Vores informationers permanens er ligeledes en faktor, der 

spiller ind på vores overvejelser omkring det tidslige forløb i informationsafgivelsen, grænse nr. 3. 

Vores behov for at afgive og tilbageholde information i daglige interaktioner afhænger af vores 

tidligere interaktioner og vores forventninger til fremtidige. Således indgår den information vi 

afgiver, i et tidsligt interaktionsforløb, hvor vi skal tage stilling til de indtryk, vi giver og til 

definitionen af situationen. Dette forløb ligner de ansigt-til-ansigt interaktioner, som Goffman taler 

om. Men modsat ansigt-til-ansigt interaktioner, sætter vi spor fra vores daglige interaktioner og 

adfærd på nettet, og disse spor afslører os. Således må vi regulere karakteren af den afgivne 

information ud fra forventningen om permanens. Dette kan fx foregå ved, at vi formaterer en tekst 
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til en pdf version, som er svær at redigere i. Således har vi skitseret, hvordan internetmediet kan 

destabilisere de regulerede grænser, være et redskab til regulering, eller det kan være del af den 

kontekst, som reguleringen foretages indenfor. 

 

5.18  Opsamling   

Set ud fra de forskellige teoretiske betragtninger på begrebet privatliv, så er det tydeligt, at de 

forskellige strategier for håndtering af privatliv i høj grad omhandler kontrol af oplysninger, men i 

lige så høj grad om en regulering af kontrollen i forskellige sammenhænge alt efter, hvor 

interesseret man er i at være tilgængelig, synlig og åben overfor andre. I afsnittet om de gældende 

præstrukturer på Facebook påviste vi, at standardindstillingerne bygger på, at man som bruger i 

udgangspunktet er tilgængelig, synlig og åben overfor andre brugere på stedet. Der er imidlertid 

mulighed for, at brugerne kan skabe sine egne isolerede kontekster via regulering af indstillingerne, 

hvilket relaterer til Goffmans frontstage og backstage regioner i den fysiske verden, om end 

væggene på Facebook er unuancerede og præstrukturerede.  

 

Altmans tilgang retter sig mod, at målet for at regulere sit privatliv er at opnå den optimale grad af 

privatliv, som i sidste ende er den ideelle grad af social interaktion. Derfor forsøger vi konstant at 

regulere vores faktiske grad af privatliv i forhold til det ideelle. På det optimale niveau kan vi 

dermed opleve den ønskede socialisering eller isolation, når vi søger det og dermed fungere bedst i 

samfundet.  Petronio ser på samme måde som Altman privatliv som dialektisk funderet i og med, at 

individet i forskellige sammenhænge kan have et større eller mindre behov for at kontrollere 

personlig information, men behovet for at kontrollere og eje informationen er konstant til stede hos 

individet. Til forskel fra Altman ser Petronio ejerskab af personlig information som noget, der også 

kan være kollektivt, og  co-owned information kan give anledning til problemer med, hvem der 

kontrollerer hvis information. Palen og Dourish mener på samme måde som Altman, at regulering 

af grænser for privatliv foretages ud fra hvor åben og lukket, man ønsker at være. Palen og Dourish 

ser på regulering i forhold til internetmediets karakteristika og påpeger, at man er nødt til at tage en 

række forbehold i processen med at regulere, da præmisserne for privatliv er nogle andre på 

internettet end i den fysiske verden, mens behovet for privatliv kan være det samme. De 

karakteristika ved internettet, som kan skabe manglende kontrol over personlig information og som 

ifølge Palen og Dourish lægger op til de største problematikker, er sammenfaldende med de fire 



 69 

egenskaber, som Boyd opstiller, der har indflydelse på privatlivshåndtering. Palen og Dourish’s 

grænse nr. 3 fokuserer på tidsaspektet på internettet og det faktum, at internettet har en arkiverende 

funktion, hvilket falder sammen med Boyds betragtninger om, at man på internettet præsenterer sig 

for et ukendt publikum, og at søgemulighederne på stedet gør, at folk kan finde informationer og 

bruge det i ny sammenhæng. Grænse nr. 2 hos Palen og Dourish fokuserer på Self and other og 

relaterer til, at man på internettet henvender sig til et ukendt publikum i sammensmeltede 

kontekster. Endelig fokuserer grænse nr. 1 på karakteren af informationer, der afgives og 

tilbageholdes, og som bliver vurderet ud fra de øvrige skitserede forbehold.  

 

Vi har i teoriafsnittet præsenteret forskellige teoretiske betragtninger på dimensionerne 

selvfremstilling og overvågning, som vi antager er præmisser for interaktion på Facebook, hvor der 

i spændingsfeltet imellem disse to kan opstå et behov for en regulering af grænserne for privatliv.  

Vi har præsenteret forskellige synspunkter på regulering af grænser for privatliv, hvor individet er i 

fokus, men har valgt ikke at medtage de tilgange til privatlivsbegrebet, som fokuserer på at udvikle 

metoder til at begrænse og kontrollere de institutioner – staten og medierne – der står som 

potentielle informationsindsamlere, informationsforbrugere eller instanser som invaderer 

privatlivet. Dette er naturligvis et aspekt af påvirkning af privatlivet, som er interessant i forhold til 

Facebook i og med, at sagerne omkring, for eksempel kommerciel udnyttelse af personlige 

informationer til direkte markedsføring, har optaget såvel medier samt akademiske kredse. Det er et 

væsentligt aspekt at inddrage for at se den større sammenhæng og påvirkning af privatlivet, men det 

er derudover ikke vores mål at medtage en større diskussion omkring de institutionelle relationers 

påvirkning af privatliv på Facebook. 
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6 Metode 

6.1 Metodisk tilgang til empiriindsamling 

Vi har i dette speciale valgt at benytte den kvalitative forskningsmetode. Den kvalitative metode har 

rødder indenfor hermeneutikken, og det er den mellemmenneskelige interaktion og 

forskningsinterviewet som redskab, der er de vigtigste aspekter heri. Den kvalitative metodes styrke 

er, at den holder sig på det fortolkningsmæssige plan, og at den lægger stor vægt på menneskelig 

interaktion. Som metodisk tilgang har vi valgt at lade os inspirere af en ud af mange kvalitative 

forskningstraditioner, nemlig Grounded Theory metoden. Grounded Theory placerer sig forenklet 

fremstillet midt i mellem to forskellige videnskabsteoretiske traditioner – den positivistiske og den 

hermeneutiske. Det er en induktiv metode, der anvender deduktive elementer eller sagt med andre 

ord: Metoden anvender en dynamisk vekselvirkning mellem induktion og deduktion, hvilket 

betyder, at der foregår en kontinuerlig interaktion mellem data og dataanalyser undervejs. (Hartman 

2001:20-26) Denne interaktionsproces styres af klare metodiske procedurer og regler, der følges 

gennem hele forskningsprocessen, indtil teorien er fremkommet.  

 

 

Ifølge Strauss og Corbin skal forskeren indlede sin undersøgelse med nogle almene spørgsmål, som 

siden vil blive mere fokuseret, efterhånden som forskningsprocessen skrider frem. (Strauss & 

Corbin 1990:38) Man skal som forsker stille spørgsmål til respondenterne om det fænomen, man 

undersøger, og som sit udgangspunkt har forskeren en given etableret teori og definitions-ramme på 

det fænomen, hun ønsker at undersøge. (Hartman 2001:58-60) Strauss & Corbin opfordrer 

forskeren til at anvende koncepter fra allerede eksisterende litteratur. Litteraturen anvendes 

undervejs i kodningsprocessen som inspiration. (Straus & Corbin 1990: 48-54) Vi har forud for 

dette speciale erhvervet os et forhåndskendskab til eksisterende litteratur samt undersøgelser på 

området sociale netværkssteder, og vi har som Strauss & Corbin anbefaler anvendt denne viden i 

vores analysearbejde. Vores fokus i dette speciale er nogle af de problemer, der er blevet belyst i 

andre amerikanske undersøgelser indenfor området sociale netværkssteder. Metodisk eksisterer der 

med andre ord en dialektik mellem empiri og teori i denne opgave. 

En kvalitativ metode er i vores undersøgelse mere passende end en kvantitativ metode, eftersom 

vores formål ikke er at give definitive svar på definitive spørgsmål, men i stedet ønsker vi, at 

metoden skal være åben og dermed lade spørgsmålene udspringe af empirien. Vi ønsker at opnå en 
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forståelse for brugerens oplevelse af egen og andres adfærd på Facebook snarere end at kunne 

dokumentere deres adfærd på stedet. Derudover ønsker vi at få et indblik i, hvorledes brugerne 

opfatter, erfarer og håndterer deres privatliv på Facebook. Disse undersøgelsesmål opnår vi bedst 

ved at lave dybdeinterviews med et fåtal af brugere, hvor vi er i stand til at få flere detaljer og 

nuancer med end ved en statistisk undersøgelse med et stort antal Facebook brugere. Vores mål er 

netop ikke at kvantificere brugeradfærd på Facebook, men i stedet at karakterisere og forstå denne 

adfærd. I en undersøgelse som vores er de kvalitative metoder, som nævnt, brugbare. Alligevel 

stiller brugen af kvalitativ metode krav til feltforskeren, når man observerer feltet. Særligt må vi 

forholde os til videnskabeligheden af de data, som vi indsamler inden disse gøres til genstand for 

efterfølgende behandling og analyse. Vi skal med andre ord sørge for at etablere en relation mellem 

empirien og kriterierne for reliabilitet og validitet. Vi vil i et senere afsnit i metodedelen behandle 

reliabilitet og validitet i denne opgave, men vil først i det følgende beskrive vores adgang til empiri.  

 

6.1.1 Adgang til empiri   

Inden vi redegør for, hvorledes vi udvalgte vores respondenter, og hvordan interviewene blev 

gennemført, vil vi belyse vores indledende metodiske greb, nemlig observation af vores empiriske 

felt Facebook. 

Vi havde begge en profil på Facebook, hvilket gjorde det muligt for os at sondere terrænet og kigge 

på profiler i vores eget netværk, men også at kigge på fremmede personers profiler, som var ”åbne”. 

Indledningsvis var vores observationer ikke præget af en systematik, men vi ville blot danne os et 

indtryk af forskellige danskeres profiler, hvordan de agerede på disse profiler i forhold til 

kommunikation med andre brugere og indholdet på profilen. Når man undersøger internetsteder, 

som ikke er forudsigelige, kan det ifølge Schneider og Foot (Hine 2008: 163) kræve en mere søge-

orienteret strategi for at finde særlige elementer eller oplysninger på stedet. Dertil kan man benytte 

emnemæssige søgeord systematisk i søgefeltet. Derved kan man muligvis finde det materiale, som 

man søger, men det er samtidig ikke en præcis metode i forhold til, at det søgte indhold kan dukke 

op på stedet senere, uden man får det med i undersøgelsen. Vi fastsatte dog nogle overordnede 

sociodemografiske søgekriterier at forsøge at kortlægge danskerne på Facebook ud fra og på den 

måde spore os ind på, hvilke typer danskere der var på Facebook. De sociodemografiske 

søgekriterier vi udvalgte var alder, køn, stillingsbetegnelser og uddannelsesbetegnelser. Metoden til 

at undersøge disse søgekriterier fastsatte vi ud fra Facebooks rammer i form af de søgemuligheder, 
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der her gør sig gældende44. Vi konstaterede dog hurtigt to klare barrierer i forbindelse med forsøget 

på at kortlægge danskerne på Facebook. Den ene var, at ikke alle danskere på Facebook er oprettet i 

Denmark Network, derfor gav vores søgninger ikke et præcist billede. Søgte vi så i stedet for under 

All Networks på fx enkelte stillingsbetegnelser for at undersøge den erhvervsmæssige spredning på 

Facebook, så kom der et sløret resultat frem, da alt hvad der indeholder søgeordet fx læge kom frem 

i form af navne på personer, hvori ordet læge indgår etc. Den anden barriere var, at det kun var 

muligt at få oplyst tallet 500+, når vi søgte via Facebooks søgemuligheder. Det betød, at vi fx i 

forbindelse med stillingsbetegnelserne sygeplejerske, lærer og journalist fik et resultat på over 500 

personer inden for dette erhverv på Facebook, hvilket var for upræcise tal til, at vi kunne 

konkludere noget.  

Søgningen på stillingsbetegnelser på Facebook giver os dog en indikation af hvilke erhverv, der 

markerer sig på Facebook. Vi fandt senere i processen ud af, at vi kunne rekvirere statistiske tal om 

de enkelte landes Facebook medlemmer via et annonceringsredskab på Facebook.45 Observation af 

utallige danskeres Facebook profiler – forskellige aldersgrupper, uddannelsesniveauer og 

faggrupper – gav os dog et vigtigt fundament til at få indblik i brugen af Facebook. Vi så mange 

forskellige profilkonstruktioner med forskelligt indhold i forhold til fx Wall-samtaler, profilbilleder, 

præsentation af interesser og holdninger. Fx kunne Wall-samtalerne på profilkonstruktionerne 

fortælle os noget om hvilken form for venskabsstruktur, der var tale om, da venne-netværket 

ingenting siger om relationerne. Grupperne på Facebook viste sig at være centralt for aktiviteten på 

Facebook og et sted for debatter af forskellige art, som handlede om noget andet end den 

persondynamik, der var på profilerne. Disse observationer skabte en grundig indsigt i forskellige 

aktivitetsniveauer og dermed brug af Facebook. Dette vi kunne bruge i vores videre arbejde med at 

finde respondenter, hvor vi fastsatte en række udvælgelseskriterier på baggrund af de statistiske tal 

omkring danskerne på Facebook, men også ud fra vores observationer.  

                                                
44 Et eksempel på disse søgemuligheder er, når man søger efter uddannelsesbetegnelser på Facebook og tydeligt kan se, 

at Facebook oprindeligt er designet for og af universitetsstuderende, hvilket i høj grad præger søgemulighederne. Søger 

man under Advanced search og derefter Education Info, bliver såvel folkeskoleniveau samt gymnasieniveau sorteret fra, 

idet man under School Status kun har mulighed for at vælge mellem traditionelle betegnelser indenfor videregående 

uddannelser; Undergrad, Alumnus/Alumna, Grad Student, Faculty, Staff og Summer student. 
45 http://www.dseneste.dk/index.php/sociale-medier/nu-kan-man-se-det-korrekte-antal-danskere-paa-facebook/ 
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6.2 Indsamling af data praktisk metode 

6.2.1 Udvælgelseskriterier 

I dette afsnit vil vi beskrive designet for vores udvælgelseskriterier samt begrunde dette design.  Vi 

valgte nogle udvælgelseskriterier, som var struktureret omkring faktorerne aktiv bruger, alder, køn, 

beskæftigelse og civilstand, og dermed så vores design for udvælgelseskriterier således ud:  

 

Design for udvælgelseskriterier: 

1. Aktiv Facebook bruger 

2. Alder: To grupper: 18 – 25år + 31 - 40år.  

3. Køn: Mænd/ Kvinder repræsenteret ligeligt i hver aldersgruppe 

4. Beskæftigelse: Studieaktiv/ Erhvervsaktiv46  

5. Civilstand: Single/ Parforhold, Gift eller Familie 

 

6.2.1.1    Begrundelse for udvælgelsesdesign 

Vi var overordnet set interesseret i at undersøge, hvilken betydning forskellige livsformers 

betydning havde for brug af Facebook. Dette motiv gjorde, at vi først og fremmest havde det 

kriterium, at vi skulle have fat i aktive Facebook brugere, hvilket var en forudsætning for at kunne 

undersøge brug og adfærd på Facebook. Det andet udvælgelseskriterium – alder – valgte vi, da vi 

var interesseret i, om der var et skel mellem aldersgrupperne 18-25 år og 31-40 år i forhold til deres 

erfaring med brug af sociale netværkssteder, og hvad de to forskellige aldersgrupper brugte 

Facebook til. Gruppen 18-25 år blev udvalgt, da den udgør den største gruppe på Facebook og 

dermed kunne anses for at være mere bekendt med brug af sociale netværkssteder end den ældre 

generation mellem 31-40 år, som udgør den tredje største gruppe på Facebook. Kriteriet køn blev 

valgt for at se på kønsrollerne i forbindelse med brug af Facebook, og vi ønskede en lige 

repræsentation af kønnene i de to aldersgrupper. 

                                                
46 Studieaktiv dækker over studerende på erhvervsuddannelse, kort- mellemlang-lang videregående uddannelse med 

spredning mellem naturvidenskabelig retning og humaniora.  

Erhvervsaktiv dækker over folk i arbejde i forskellige faggrupper og med forskellig uddannelsesmæssig baggrund. 
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Indenfor aldersgruppen 18-25 år valgte vi udvælgelseskriteriet, studieaktiv. Vi var interesseret i så 

stor en spredning som muligt af forskellige studieretninger og uddannelsesniveauer. Derfor var vi 

interesseret i studerende på erhvervsuddannelser, korte-mellemlange og lange videregående 

uddannelser, og ønskede her en spredning mellem de humanistiske og naturvidenskabelige 

retninger. Udvælgelseskriteriet studieaktiv anser vi for en særlig livsform. Over for dette kriterium 

valgte vi erhvervsaktiv, som var udvælgelseskriteriet for aldersgruppen 31-40 år, dvs. folk som vi 

formodede havde afsluttet uddannelse og var erhvervsaktive. På den måde bliver livsformerne 

studieaktiv og erhvervsaktiv belyst ud fra de to aldersgrupper og kan være med til at klarlægge, om 

man benytter Facebook på forskellig vis, afhængig af om man er studieaktiv eller erhvervsaktiv.  

På samme måde som vi ønskede en stor spredning inden for uddannelsesretninger, så var vi også 

interesseret i en stor spredning inden for faggrupper ved de erhvervsaktive mellem 31-40 år. Det vil 

sige, at vi både var interesseret i respondenter med såvel korte som længerevarende 

uddannelsesbaggrunde, som repræsenterer forskellige faggrupper. Vi valgte dog i løbet af 

respondentsøgningsprocessen at justere vores udvælgelseskriterier, således at det kun var 

respondenter i gang med en mellemlang videregående uddannelse samt erhvervsaktive med en 

mellemlang videregående uddannelsesmæssig baggrund, som vi søgte med det formål, at det med 

denne uddannelsesmæssige fælles faktor, kunne blive lettere at sammenligne respondenternes 

udsagn på sigt og reducere usikkerheden. 

 

Sidste udvælgelseskriterium var singleliv overfor familieliv og personer i parforhold. Her var vi 

interesseret i, hvilken rolle civilstand spillede for brugen af Facebook; om man som en del af en 

singlekultur benyttede Facebook på en særlig måde i forhold til folk, hvis livsform var præget af 

familieliv eller det at være i et parforhold. Man kan problematisere, at vi kun valgte de fem 

forskellige udvælgelseskriterier aktiv bruger, alder, køn, beskæftigelse og civilstand, som skulle 

belyse forskellige livsformers betydning for brug af Facebook. Vi kunne have udvidet med 

demografiske og sociale faktorer som fx geografi og indkomst, men vi vurderede, at det ville være 

for omfangsrigt med disse faktorer.  
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6.2.2 Respondentsøgning  

I og med at vores første udvælgelseskriterium var ”aktiv Facebook bruger” valgte vi at indlede 

søgeprocessen via mediet. Ud fra Facebooks søgemuligheder fandt vi en række respondenter med 

”åbne” profiler, som matchede vores kriterier – aldersmæssigt, uddannelsesmæssigt, 

aktivitetsmæssigt og i forhold til civilstand. Vi havde allerede inden respondentsøgningen besluttet 

os for ikke at vælge respondenter indenfor vores egen omgangskreds, da langt det meste litteratur 

indenfor genren fraråder det47. 

 

 Vi kontaktede omkring 10-15 personer direkte på deres profil, hvor vi skrev en besked til deres 

Inbox, hvor vi præsenterede projektet. (Bilag T) Ingen af de personer vi henvendte os til på profilen 

svarede tilbage. Da vi kontaktede personerne på deres profil havde vi en forhåbning om, at 

Facebooks åbne struktur gjorde det legitimt at kontakte dem og det faktum, at de havde en åben 

profil gjorde, at de ikke havde noget i mod at blive kontaktet af fremmede personer. Da denne 

metode ikke bar frugt, valgte vi efterfølgende at benytte ”snowball sampling” til at finde egnede 

respondenter. Snowball sampling går ud på, at man gennem sit eget netværk tager kontakt til mulige 

respondenter, som undersøgeren ikke kender. (Halkier 2002:36-37) Altså søgte vi via vores eget 

netværk mulige respondenter, som passede til vores udvælgelseskriterier. I og med at vores 

udvælgelseskriterier klargjorde, at vi skulle bruge respondenter i forskellige aldersgrupper og med 

forskellige livsformer, valgte vi en bred henvendelsesform for på den måde at gøre mulighederne 

større for at finde de rette respondenter.  

Vi sendte fællesmails (Bilag V) rundt til begge vores netværk – i alt omkring 250- 300 mennesker48. 

Vi redegjorde kort for projektet, tydeliggjorde udvælgelseskriterierne og påpegede, at vi både var 

interesseret i at høre, om den pågældende mailmodtager kunne/ville deltage i undersøgelsen, og 

hvis dette ikke var tilfældet, om mailen kunne blive videresendt til modtagerens netværk.  

I mailen refererede vi til en blog (Bilag U) vi havde oprettet på vores Facebook profiler, som 

beskrev projektet yderligere, og hvor der var mulighed for at kommentere og spørge nærmere ind til 

projektet. Denne blog skulle derudover fungere som en måde at skabe lidt opmærksomhed om 

                                                
47 Halkier, Bente: ”Fokusgrupper”, side 36: ”Det kan være svært, at interviewe folk, man kender. Når man har en 

personlig relation til nogen, så er der store dele af kommunikationen som er underforstået, og det er upassende at stille 

”dumme” spørgsmål om ”indlysende” ting, Halkier, Bente: ”Fokusgrupper”, side 55. 
48

Vi sendte mails til forskellige foreninger som Radikal Ungdom, Studenterhus Århus, Unge Kommunikatører og 

sportsforeninger. 



 76 

projektet på Facebook, da information om blog-indlægget kom ud til samtlige i vores netværk under 

News-Feed. Her kunne de læse om vores projekt og henvende sig, hvis de var interesserede i at lade 

sig interviewe. Bloggen gav dog ingen resultater, og der var ikke nogen, der kommenterede på den. 

Dette kunne indikere, at emnet ikke var interessant nok og dermed ikke tiltrak sig opmærksomhed, 

at folk var påpasselige med at udlevere deres Facebook brug til andre eller, at der ikke er den største 

blogkultur på Facebook i vores netværk. Resultatet på fælles-mailen blev til 10-15 tilbagemeldinger 

fra folk, som enten gerne selv ville deltage eller måske kendte nogen, som ville. På det pågældende 

tidspunkt var vi interesseret i så stor en spredning som muligt inden for både uddannelse og 

erhverv, hvilket betød, at vi kunne sige nej til mange henvendelser fra folk fra lange videregående 

uddannelser. Vi fik flest positive tilbagemeldinger fra folk, som enten havde afsluttet eller var i 

gang med en lang videregående uddannelse. Dette kan ses som en eventuel indikator på, at vores 

netværk er en meget lukket og homogen kreds. 

 

Hvor det i den ene aldersgruppe 18-25 år (studerende) synes at lykkes med at finde respondenter, så 

gik det mindre godt i aldersgruppen 31-40 år (erhvervsaktive) på trods af, at vi sendte rigtig mange 

mails ud, forhørte os og ringede til folk i den aldersgruppe for at høre, om de kendte folk, der ville 

deltage. Med hensyn til denne aldersgruppe besluttede vi os for at gå på kompromis med kriteriet – 

en mellemlang videregående uddannelsesmæssig baggrund – som konstant spændte ben for os. I 

aldersgruppen 18-25 år lykkedes det os kun at finde én respondent i et parforhold i stedet for to, 

som var den oprindelige plan. De respondenter, som vi rekrutterede, var ikke personer, som vi 

kendte, da de alle var venners venner eller bekendte. (Bilag R) I stedet for i så stort et omgang at 

benytte snowball-sampling, så kunne vi i stedet have været mere opsøgende i forhold til 

institutioner som lærer- og pædagogseminariet og hænge opslag op på disse steder og på den måde 

skabe større opmærksomhed omkring vores respondentsøgning. På trods af at vi tidligt i processen 

sendte mails ud til omkring 300 personer, så viste vores forsøg på snowball-sampling sig at være en 

langsommelig proces, hvilket kunne vidne om, at vores netværk består af en homogen og 

forholdsvis lukket gruppe, primært bestående af unge mennesker i færd med en lang videregående 

uddannelse, hvilket ikke harmonerede med vores forskellige udvælgelseskriterier. Det var dog 

alligevel denne metode, som sikrede os vores respondenter, efter vi gik en smule på kompromis 

med kriterierne.  
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6.2.3 Respondentkontakt  

Inden vi gik i gang med at søge efter potentielle respondenter overvejede vi nøje vores 

henvendelsesformer. Hine påpeger, at man som forsker nøje skal overveje, hvordan man 

præsenterer sig selv i forhold til at etablere et tillidsforhold til respondenten, særligt i forhold til at 

skulle mødes ansigt-til-ansigt. (Hine 2008:20) Vi valgte at henvende os direkte via Inbox-

funktionen til 10 brugere, som ud fra vores observation at dømme opfyldte vores 

udvælgelseskriterier. (Bilag T) For at disse personer skulle få tillid til os og vores ærinde henviste vi 

til en blog på vores profil, som forklarede om projektet. (Bilag U)  Vi måtte erfare at denne 

henvendelsesform ikke gav resultater, hvilket kan skyldes, at den enten var for direkte og 

grænseoverskridende, og at brugerne ikke følte sig trygge nok til at svare på vores henvendelse, 

eller at vores henvendelse muligvis røg i kategorien ”spam”, og at de derfor ikke fandt det 

nødvendigt/interessant at svare tilbage. Vores efterfølgende henvendelsesform via mail (Bilag V) til 

vores netværk baserede sig på en uformel tone, men havde alligevel til hensigt at sætte modtageren 

ind i projektet, således at de vidste, hvad de gik ind til eller sendte videre til deres netværk. Denne 

henvendelsesform anviste os til potentielle respondenter, som blev kontaktet pr. mail, men også 

telefonisk (Bilag W), da vi anså denne henvendelsesform som den hurtigste løsning og en chance 

for os til at forklare mere uddybende om interviewformen. Vi fik positiv respons på såvel mail som 

telefonisk kontakt. Vi kendte ikke disse respondenter i forvejen, og derfor kunne man forestille sig 

at vores telefoniske kontakt kunne virke for anmassende, men det faktum, at vi kunne referere til 

navngivne personer i deres netværk, gjorde, at vi fik et ”troværdigheds-stempel” og kunne aftale 

ansigt-til-ansigt møder med disse personer.  

 

6.2.4 Metode til profilanalyse  

Vi valgte at lave profilanalyser af vores respondenters profiler for at få et billede af deres brug og 

aktiviteter på Facebook, inden vi skulle interviewe dem. Vi mente, at et offline møde med 

respondenterne var nødvendigt for at forstå respondenternes erfaringer og oplevelser med deres 

online handlinger. (Hine 2008) Med profilanalyserne kunne vi til interviewet referere til elementer 

og handlinger på deres profil og dermed forsøge at få respondenterne til at fortælle mere uddybende 

om disse områder, end hvad vi allerede kunne se på profilen. Profilanalyserne blev struktureret via 

indholdsanalyse. Vi udførte en optælling og en registrering af alt indholdet på profilen, antal 

billeder, profilbilleder, Wall post etc. Derefter så vi på respondentens aktivitetsniveau, som var 
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registreret for den seneste måned under funktioner Mini-Feed. Aktivitetsniveauet gav et indblik i, 

hvor ofte respondenterne i gennemsnit var aktive på Facebook, og hvad disse aktiviteter dækkede 

over. Dog er der mange handlinger, som ikke registreres på Mini-Feed oversigten, så indblikket var 

ikke fyldestgørende for deres aktivitet og brugsmønster. Vi fremhævede derefter fremtrædende 

elementer på de enkelte profiler, som fx kunne være mange billedalbums eller mange applikationer 

omhandlende dyr. Aktivitetsniveau og fremtrædende elementer kædede vi derefter sammen til et 

bud på et brugsmønster, hvor vi fx så en tendens til, at en respondent brugte profilen som 

elektronisk fotoalbum. Afslutningsvis i profilanalysen betegnede vi stilen ud fra ovenstående 

elementer og kunne dermed vurdere, at nogle havde mere fyldige profiler end andre, som ikke 

havde mange applikationer på deres profil. Efter denne gennemgang af vores adgang til empiri, vil 

vi i det følgende afsnit præsentere vores interviewmetode.  

 

6.3 Interviewmetode 

6.3.1 Kvalitative interviews  

Vores empiriindsamling tager primært udgangspunkt i kvalitative individuelle interviews med de 

udvalgte Facebook brugere. Vi vurderede, at kvalitative individuelle interviews med respondenterne 

var den bedste metode til at tilegne os viden om, hvordan brugerne opfatter og anskuer verden ud 

fra deres egne perspektiver. Med det kvalitative interview kan vi opnå en dybere forståelse for deres 

livsverden og den kontekst, der er omkring deres brug og få direkte adgang til kvalificeret viden om 

deres syn på og oplevelser med brug af Facebook. (Kvale 1997: 40-42) 

 

Vi har valgt at foretage otte kvalitative interviews. Fire interviews med unge voksne i aldersgruppen 

20-25 år, og fire med unge voksne i aldersgruppen 30-35 år. (Bilag R) Interviewene er individuelle, 

og formålet er at åbne op for respondenternes motiver for at bruge Facebook, samt at gå i dybden 

med problemstillingen; hvordan håndterer respondenterne deres privatliv på Facebook?  
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6.3.2 Semistruktureret interviewguide 

Vores undersøgelse indeholder en del interviews, som tilsammen er af flere timers varighed. 

Risikoen er, at man kan ende ud med et meget omfangsrigt og forskelligartet datamateriale, som vil 

være uoverskueligt at bearbejde og analysere på, hvis man ikke forud for interviewet tager hensyn 

til de senere stadier og foretager en eller anden form for strukturering.  

Her er en semistruktureret interviewguide en god fremgangsmåde, fordi den opstiller en tematisk 

struktur, som sikrer et sammenligneligt datamateriale, når man foretager flere interviews. Den 

struktur, der udstikkes er dog ikke slavisk. Spørgsmålene behøver ikke følge en bestemt rækkefølge 

og behøver ikke have en standardformulering. (Kvale 1997: 133) Dermed tager en semistruktureret 

interviewguide også højde for interaktionen og det naturlige samtaleforløb i interviewet. 

Fremgangsmåden for en semistruktureret interviewguide er, at man på forhånd inddeler interviewet 

i relevante emner, der skal dækkes, og indenfor disse rammer kan man løst strukturere sine 

spørgsmål, hvilket også åbner op for muligheden for ændringer af spørgsmålenes rækkefølge og 

form. (Kvale 1997: 129) Vores emner og spørgsmål var centreret omkring brug, adfærd og 

holdninger, der knyttede sig til selvfremstillings- og privatlivstematikker - tematikker vi på 

baggrund af observation af landskabet for sociale netværkssteder og registrering af profiler 

(Profilanalyser) identificerede som de mest centrale.   

  

6.3.3 Opdeling af tematikker 

Grundtanken med vores tematiske opdeling har været at inddele interviewguiden i tre dele. En 

indledende del med spørgsmål omhandlende emner centreret omkring aktivitet, brugsmønstre, 

brugssituation, frekvens for brug og udvikling i brug. De indledende spørgsmål skulle åbne op og 

give respondenterne mulighed for selv at komme frem med, hvad de oplever som de væsentlige 

dimensioner i relation til brug af og holdning til Facebook. Dette ville kunne give os spontane, 

righoldige svar, som ville give os et indblik i konteksten omkring brugen samt informationer om 

respondenternes reelle adfærd; hvor aktive de er, på hvilke områder, og hvorvidt de har ændret 

deres brug. Midterste del af interviewguiden indeholder emner, der knytter sig til de forskellige 

funktioner og deres anvendelse for respondenterne. Denne strukturering er foretaget ud fra ønsket 

om at få adgang til svar, der omhandler tilgang til og indtryk af anvendelsesmuligheder af 

netværkssiden. Sidste del af interviewguiden indeholder direkte spørgsmål, hvor emner, der 

centrerer sig omkring opfattelser af selvfremstilling, opfattelser af Facebooks indstillinger for 
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privatliv, opfattelser af personlig information og problematikker omkring privatliv, præsenteres 

direkte for respondenterne. Med denne fremgangsmåde har vi forsøgt at omgå det aspekt ved 

interviewet, hvor forskeren går i interaktion med sit interviewobjekt. Her er intervieweren med til at 

ændre respondentens opfattelse igennem interviewet. Derfor har det været vigtigt for os 

indledningsvist at indfange data, der afspejler karakteristiske træk for respondenternes adfærd, idet 

dette bliver sværere, jo længere hen i interviewforløbet man kommer. Vores forhåbning var, at disse 

data i lavere grad er blevet påvirket af spørgsmål, der lægger op til holdningsprægede svar og stor 

refleksion omkring egen adfærd. Vi har således været opmærksomme på, at der var stor 

sandsynlighed for et bias mellem respondenternes adfærd, deres holdning samt deres italesættelse 

heraf. Vi har efterfølgende været opmærksomme på at sammenholde dataene og søge efter 

konsistens og inkonsistens mellem adfærd, holdninger og italesættelse heraf.  

 

Vi har formuleret spørgsmålene som åbne hv-spørgsmål, som motiverer respondenterne til at åbne 

op og tale om sine umiddelbare oplevelser og indtryk af netværkssiden. Ligeledes har vi med vores 

interviewspørgsmål oversat de akademiske forskningsspørgsmål til dagligdagssprogform, som er 

lette at forstå og svare på. I henhold til vores overordnede tilgang sørgede vi for at være åbne for de 

nye perspektiver, som uventede svar og retninger kan tilføre undersøgelsen. Dette aspekt var 

ligeledes vigtigt af hensyn til respondenternes ønske om at uddybe ting, der var meget 

betydningsfulde for dem, selvom det faldt udenfor strukturen. Vi har dog været opmærksomme på 

altid at få styret samtalen hen imod interviewguidens forudbestemte struktur, så vi kunne sikre os, at 

svar og oplevelser relevante for vores problembeskrivelse blev forfulgt. 

 

6.3.4 Interviewform: Individuelle ansigt-til-ansigt interview  

Vi har valgt at foretage individuelle interviews, idet vi har fundet, at vores tematikker lægger op til 

en en-til-en interaktion, hvor formålet er at få indblik i den enkeltes livsverden, nærmere end den 

sociale interaktion og dynamik mellem individer, der forekommer i fokusgrupper. Når man 

foretager en kvalitativ undersøgelse af internetbrug og holdninger hertil, opstår spørgsmålet om, 

hvorvidt man skal foretage online interview eller ansigt-til-ansigt interview. Vi har valgt at foretage 

interviewet ansigt-til-ansigt, idet vi var interesserede i respondenternes adfærd bag skærmen, altså 

hvordan de brugte Facebook, når de ikke bidrog med indholdsgenerering på stedet, og derfor var et 
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ansigt-til-ansigt interview nødvendigt med respondenterne. Christine Hine påpeger i forbindelse 

med undersøgelser af internetbrug at,   

“The aim should be to capture the multifaceted nature of Internet use and account also for the kind of work 

users do ”behind the screen”, such as lurking, for example.” (Hine 2008: 58) 

Det har været vigtigt for os at åbne op for muligheden for at tilføre undersøgelsen nye temaer. Her 

er ansigt-til-ansigt interviewet anvendeligt, idet den manglende kontrol for både interviewer og 

respondent skaber mulighed for, at der fremkommer nye temaer.49 Med ansigt-til-ansigt 

interviewformen vil vi bedre kunne indsamle svar, der ikke er gennemredigerede eller kalkulerede 

efter, hvad respondenterne tror, vi som forskere ønsker af svar for vores undersøgelse. Hine 

påpeger, at der både er fordele og ulemper ved begge interviewformer, individuelle online interview 

og individuelle ansigt-til-ansigt interview. Nogle er villige til at afsløre mere på nettet, blandt andet 

fordi de har bedre tid til at gennemtænke deres svar og på grund af den anonyme og tekstuelle 

kontekst, mens andre opnår større tillid til intervieweren og til formålet med undersøgelsen ved at 

sidde ansigt-til-ansigt med intervieweren på grund af den kropslighed som ansigt-til-ansigt 

interaktion, i modsætning til online interaktioner, besidder. Således mister man som forsker nogle 

ting og opnår andre med begge metoder. Hine foreslår begge dele, hvilket omfanget af vores 

undersøgelse ikke har kunnet favne. (Hine 2005:63) For at kompensere for vores manglende online-

interview spurgte vi både ind til oplevelser med at benytte Facebook som et socialt værktøj i 

hverdagen, altså den sociale kontekst, som brugen er vævet ind i, og Facebook i sig selv. Således fik 

vi både indsigt i fortællinger om respondenterne selv og i platformens potentiale set ud fra deres 

perspektiv.  

 

6.3.5 Interviewsituationen 

Til selve interviewsituationen fandt vi et for begge parter neutralt sted, og i nogle tilfælde 

interviewede vi respondenterne i deres hjem, således at respondenterne kunne få oplevelsen af, at 

interviewet foregik i trygge og naturlige omgivelser. Vi har begge været til stede ved hvert 

interview, hvor den ene har været interviewer og den anden bisidder. Under interviewene erfarede 

                                                
49 Dette understøttes af en semi struktureret interviewguide, der som nævnt overlader plads til, at nye perspektiver kan 

fremkomme. 
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vi, som ventet, at respondenternes fortolkning af deres egen adfærd på Facebook og holdninger til 

interviewets tematikker, løbende ændrede sig, og således oplevede vi, at indbyrdes modsigelser og 

forskelle mellem de forskellige italesættelser tegnede sig. Dette kan skyldes, at vi som interviewere 

er med til at påvirke respondenternes svar med vores formuleringer af interviewspørgsmål. 

 

Anthony Giddens’ metodiske udgangspunkt er, at ved fortolkning af sociologiske 

fænomener opstår der er en dobbelt hermeneutik. Som forskere iagttager vi ikke bare 

virkeligheden, vi iagttager en social virkelighed, som allerede er fortolket af aktørerne 

selv. (Gilje & Grimen 1995: 146) Derfor er det nødvendigt at tage aktørernes egen fortolkning i 

betragtning, men samtidig hæve sig op over den, og tolke dette ud fra et teoretisk helhedsperspektiv. 

Denne meningsfortolkning er karakteriseret ved det, der kaldes den hermeneutiske cirkel. (Kvale 

1997: 57) Det ligger implicit i den hermeneutiske metode, at man som forsker ikke er 

forudsætningsløs, fordi fortolkning altid baserer sig på andre fortolkninger. (Gilje & Grimen 1995: 

154)  

 

Vores forudsætninger er blandt andet blevet formet af følgende: Vi har registreret respondenternes 

profiler og foretaget en indholdsanalyse af dem, hvilket har skabt vores forforståelse af 

respondenternes livsverden og deres motiver for adfærd. Analysen af signaler baserer sig også på 

forforståelser, idet den fokuserer på, hvordan respondenterne fremstår for andre. Da vi selv har gjort 

os en del erfaringer med brugen af Facebook og indblik i kulturen, har vi været i stand til at 

forberede os på at forstå den kultur, som respondenterne beskrev ud fra deres forforståelser. Vi 

havde således bedre forudsætninger for at kunne sætte os ind i respondenternes livsverden og gå i 

interaktion med dem under interviewet. Imidlertid måtte vi være opmærksomme på vores 

forskerrolle, der var påvirket af en kritisk tilgang, som igen var forårsaget af den brede viden, vi 

nødvendigvis har oparbejdet om feltet, teoretisk og via ovennævnte forberedelser ude i feltet.  

 

Vi har således været bevidste om, at vi uundgåeligt har påvirket respondenterne under interviewet 

med vores forforståelser, der fremkommer i vores emner i interviewguiden og i vores 

interviewspørgsmål. Dette kan have været medvirkende til, at respondenterne ændrede opfattelse. 

Vi har forsøgt at tage højde for dette ved at være åbne overfor respondenternes subjektive 

fortolkninger, hvilket vi har været i stand til på baggrund af vores brede viden om emnet før 

interviewet. Vi har forsøgt at åbne spørgsmålene så vidt muligt op, så de af vores forforståelser, der 
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kan opfattes som en fordomsfuld tilgang til at forstå deres livsverden, ikke præsenteres som en 

forudindtaget indstilling til emnet, men som en åben og nysgerrig tilgang til og dialog med deres 

fortolkning af den sociale verden.   

 

6.3.6 Etiske overvejelser  

Når man foretager et kvalitativt forskningsinterview som vores, hvor vi på én gang behandler nogle 

følsomme emner og gør det på en følsom måde ved at spørge respondenten ind til nogle følsomme 

emner, kan risikoen være, at respondenten i situationen kan føle sig presset til at afsløre følsomme 

oplysninger, hvorved interviewforløbet opleves som en overskridelse af respondentens privatsfære. 

Som Petronio (2002) påpeger, kan manglende kontrol over afgivelsen af sin private information 

føre til en ubehagelig oplevelse, idet man erkender, at informationen ikke længere er privat.  

Således kan ønsket om at skaffe sig viden om det undersøgte emneområde kollidere med 

respondentens grænser for, hvilken personlig information denne vil udlevere. Dette skal man som 

forsker være opmærksom på at kunne håndtere, blandt andet ved at vide, hvor langt man skal gå i 

sin udspørgen og ikke gøre interviewet til et terapeutisk projekt.  

Vi er som nævnt opmærksomme på, at vi uundgåeligt påvirkede respondenterne med vores 

teoretiske forforståelse, vores forskerrolle, der i sagens natur er kritisk, med vores 

interviewspørgsmål og gennem den sociale interaktion, der fandt sted. Et eksempel på dette er, at 

respondenten under interviewet bliver opmærksom på sin egen profils tilgængelighed for fremmede, 

hvilket kan føre til en ubehagelig oplevelse med overskridelse af egen privatsfære, men det kan 

også skabe større refleksion over egen adfærd på Facebook og sociale netværkssteder generelt.  

 

Vi brugte derfor lang tid på at forberede interviewspørgsmålene, hvor vi bestræbte os på, at 

interviewspørgsmålene skulle være åbne, ikke have en terapeutisk karakter og ikke være 

intimiderende. Samtidig forsøgte vi at nærme os respondenternes livsverden og forstå deres 

synsvinkler ud fra vores egne erfaringer med brug, dette kom konkret til udtryk i tilkendegivelser af 

fælles erfaringer, dog med bevidstheden om, at vi måtte holde en professionel afstand og bevæge os 

op over respondenternes fortolkninger. 
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I en interviewundersøgelse er det vigtigt at værne om respondenternes ret til privatliv. Således blev 

respondenterne garanteret, at interviewet bliver behandlet fortroligt. Fortrolighed vil i forskning 

sige, at personlig information, der kan identificere respondenterne ikke bliver rapporteret, 

medmindre respondenterne er indforstået med dette. Dette sker typisk gennem respondenternes 

informerede samtykke. (Kvale 1997: 120)  

Med hensyn til vores undersøgelse der fokuserer på håndtering af privatliv, skaber dette en potentiel 

konflikt på et metaplan. Hvis nævnte forholdsregler ikke tages, kan respondenterne risikere at gå fra 

interviewet med en følelse af at blive sat i et dårligt lys, eller de kan sågar få oplevelsen af, at deres 

personlige information er blevet offentliggjort og videregivet til et projekt, som de ikke kan stå ved. 

Denne konflikt afspejler nogle af de problematikker, som vi identificerer i vores empirianalyse. 

Således kan man tale om, at undersøgelsens tema opererer på flere niveauer. Derfor ville det være 

fatalt for undersøgelsen, hvis den ikke lever op til de krav, den selv undersøger, hvorfor vi har 

bestræbt os på at tage alle ønskelige forholdsregler, der forhindrer dette i at ske. Vi har således 

anonymiseret alle personlige informationer, det vil sige navne, billedidentifikation og 

kontaktoplysninger, der kan identificere vores respondenter og deres nærmeste. 

  

Som nævnt beskrev vi i en skriftlig briefing undersøgelsens generelle formål samt designet for 

undersøgelsen, herunder at vi havde foretaget en registrering af respondenternes profil, som vi 

ønskede at tale ud fra. Således gjorde vi undersøgelsen og respondenternes deltagelse heri så 

transparent som muligt. Vi forsikrede ligeledes respondenterne om, at deres personlige information 

ville blive behandlet fortroligt, samt at de oplysninger, der kunne identificere dem, ville blive sløret, 

således at de ville blive anonymiseret. Til disse punkter gav vores respondenter deres samtykke med 

muligheden for at trække sig tilbage fra undersøgelsen, når som helst. Dette var der dog ingen, der 

gjorde. Inden interviewet gentog vi de nævnte punkter fra briefingen for respondenterne, der her 

gav deres mundtlige samtykke. Ligeledes tilbød vi dem en kopi af undersøgelsen. Efter interviewet 

lavede vi en debriefing, hvor vi talte om interviewets forløb. Her udtrykte ingen af respondenterne 

tegn på ubehag. 
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6.3.7 Diskrepans mellem adfærd og holdningsudsagn 

 

Vi ønsker i dette afsnit at fremhæve de emner, som vores interviewdata viser, at vores respondenter 

fandt en anelse prekære at tale om, og hvor det var tydeligt, at respondenterne var påvirket af 

interviewsituationen. Dette kom til udtryk i, at der gentagne gange var diskrepans mellem 

respondenternes italesættelse af deres adfærd og de holdningsudsagn, som dukkede op i interviewet. 

Respondenterne kan i løbet af vores interview og op til det have reflekteret mere end sædvanligt 

over deres egen præsentation og adfærd på Facebook. Dette kan skyldes, at vi implicit via en 

briefing sendt til dem pr. e-mail mindede dem om, at deres adfærd er offentlig for alle, også for 

akademiske undersøgelser. På den måde anbragte vi respondenterne i en situation allerede før 

mødet ansigt-til-ansigt, der kunne give anledning til selvrefleksion, hvilket vi nødvendigvis måtte 

tage med i vores metodiske overvejelser. 

 

I forbindelse med vores dybde interviews med de forskellige respondenter var der særligt tre 

forskellige tematikker, hvor respondenternes adfærd ikke stemte helt overens med de 

holdningsudsagn, som de kom med under interviewet. Det var med andre ord tydeligt, at 

respondenterne enten i selve interviewsituationen eller i dagene op til interviewet havde reflekteret 

over disse temaer eller følte, det var prekært og pinligt at snakke om disse temaer i selve 

interviewsituationen. De tre tematikker omhandlede respondenternes overvågningsadfærd på 

Facebook, Facebooks funktion som et datingredskab og endelig respondenternes forfængelighed i 

forhold til egne profilbilleder. Disse tre tematikker vil vi tage mere uddybende op i analysen. 

 

Vi havde dog som interviewere in mente under interviewet, at vi skulle være forsigtige, når vi 

konfronterede respondenterne med specifikke elementer og personlige informationer fra deres 

profiler, som vi ønskede at få nogle uddybede svar omkring. For det første var der risiko for at 

reproducere den samme information, som respondenterne havde angivet på deres profil i stedet for 

at få ny indsigt. For det andet var vi klar over, at respondenterne kunne føle ubehag, når vi spurgte 

ind til nogle personlige informationer eller applikationer på deres profil. Debriefingen af interviewet 

klargjorde, at respondenterne ikke følte ubehag, men den efterfølgende databehandling afslørede, at 

respondenterne var en anelse prekære over at tale om ovenstående tematikker. I det følgende afsnit 

vil vi præsentere vores metode for databearbejdning. 
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6.4 Databearbejdning 

6.4.1 Transkriberingsmetode  

Transskriberingen er ikke udført efter strenge regler, men vi har for oversigtens skyld ladet os 

inspirere af Bente Halkiers transskriberingsmetode. (Halkier 2002: 76-79) Overordnet har vi valgt 

at udelade ting fra samtalen, som kunne påvirke forståelsen af sammenhængen. Der foreligger ikke 

nogen decideret kodningsstrategi bag læsningen af transskriberingen. Vi har valgt at udvælge de 

områder i interviewene, der som minimum korresponderer med spørgeguidens emneopdeling. 

 

6.4.2 Kategorisering af data 

Efter at have gjort rede for vores datagenerering vil vi gøre rede for vores databearbejdning. Vi har 

transkriberet vores interview med henblik på at benytte meningskategorisering som analysemetode. 

Ved meningskategorisering forstås, at interviewene kodes i kategorier, således at lange udsagn 

reduceres til kategorier. Herved skaber man sig et overblik over forekomsten af fænomener og får 

struktureret omfattende tekster i tabeller eller skemaer. Denne metode har været særdeles 

hensigtsmæssig for vores undersøgelse, da vi har en relativ stor mængde data, som vi skal have 

overblik over og trække mening ud af. 

 

Vi specificerede nogle perspektiver, som knytter sig til brugen af Facebook og opstillede nogle 

underkategorier, der knytter sig til de fremkomne perspektiver. Kategorierne blev sorteret under ni 

overblikskabende overskrifter i et skema. Interviewene blev derefter kodet med hensyn til hver af 

kategorierne af holdninger og adfærd i forhold til Facebook brug. Vi har begge foretaget 

kategoriseringerne, først uafhængigt af hinanden, derefter sammen, hvor vi via dialog søgte at løse 

divergenser. Rent praktisk har vi indført hver enkelt interview i skemaet (Bilag S) og har ud for 

hver kategori registreret, hvorvidt den pågældende adfærd eller holdning er til stede eller ej.  

Med kategoriseringen af betydningerne af respondenternes udsagn kunne vi skabe os overblik over 

forekomsten af forskellig adfærd og holdningsudsagn og derved finde mønstre af forskelle og 

ligheder mellem respondenternes interviewudsagn. Vi har således været i stand til at finde de største 

forskelle i holdninger og i praksis. Dette har givet os mulighed for at tegne nogle karakteristika for 

respondenterne. 

 



 87 

Vi har ligeledes gjort brug af meningsfortolkning som analysemetode, som knytter sig til den 

hermeneutiske metode. Her foretages en dybdegående meningsfortolkning af temaer i 

respondenternes livsverden, og betydningsbærende information trækkes ud. Forskerens perspektiv 

på undersøgelsesområdet udgør hendes forforståelse, og hun fortolker interviewene ud fra dette 

perspektiv. Forskeren skal kunne sætte sig ud over, hvad der siges direkte og således have en kritisk 

distance til det sagte. Herved kan der udarbejdes betydningsstrukturer og –relationer, der ikke 

umiddelbart fremgår af teksten. Det sagte bliver således rekontekstualiseret i en specifik 

begrebskontekst, hvor forskerens forudsætninger samt den sociale interaktion med 

interviewobjektet spiller ind på fortolkningen. 

 

Kvale påpeger, at hermeneutikken er dobbelt relevant for interviewforskningen. Interviewet er en 

samtale om den menneskelige livsverden, hvor den mundtlige diskurs er transformeret til tekster, 

der skal fortolkes. Hermeneutikken belyser både den dialog, der producerer de interviewtekster, der 

skal fortolkes, og den afklarer også den efterfølgende fortolkning af de producerede 

interviewtekster, der igen kan opfattes som en dialog eller samtale med teksten. (Kvale 1997: 56) 

Således er metoden dybt integreret i både indsamlings- og bearbejdningsprocessen. 

Denne metode har vi fundet relevant, da det har været nødvendigt at lave en dybdegående 

fortolkning af interviewdataene, hvor vi kunne skabe en vis afstand til det, respondenterne havde 

sagt, for derigennem at finde den intenderede mening. Således har vi i databearbejdningen været 

opmærksomme på at hæve os op over respondenternes fortolkning, og derved har vi været i stand til 

at finde frem til mønstre, hvor der både eksplicit og implicit optrådte uoverensstemmelser mellem 

respondenternes fortolkninger af egen adfærd og holdninger, og vi har i overensstemmelse med den 

hermeneutiske cirkels fortolkningsregler bestemt enkeltdelene ud fra helheden i interviewudsagnene 

og har således bestræbt os på at finde frem til betydningen af de indre modsigelser for igen at 

komme med et nyt bud på en fornuftig helhedsbetydning, hvor delene kan spille sammen. (Kvale 

1997: 57) Derved bliver vores fortolkning nødvendigvis en rekontekstualisering af det sagte. 

Hvor vi i kategoriseringen af data kodede interviewene for at skabe struktur og overblik over 

forekomsten af forskellig adfærd og holdningsudsagn i forhold til Facebook brug generelt og i 

forhold til de specificerede perspektiver, trak vi i meningsfortolkningen de intenderede meninger ud 

af materialet. Her kunne vi trække på det overblik, som vores opstillede kategorier havde givet os.  
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6.5 Validitet og reliabilitet  

Ligesom validitet spiller reliabilitet en central rolle i den kvalitative forskning. Vi har igennem hele 

vores arbejdsproces søgt at verificere vores materiale og vores data løbende. I følgende afsnit vil vi 

undersøge, om dette - gennem løbende reliabilitet og validitet - er lykkedes os i tilstrækkeligt 

omfang og komme med eksempler på situationer, hvor processen er slået fejl. 

 

Reliabilitet betyder reelt pålidelig og handler om at gøre sine måder at producere og bearbejde data 

på, så disse bliver gennemskuelige og lette at forstå for en udefrakommende, at denne kan vurdere 

arbejdet uden at skulle gøre sig alt for store anstrengelser. (Halkier 2002:111) Man kan opretholde 

reliabiliteten i et projekt gennem flere tiltag:  

- ved at tænke sammenhænge gennem hele processen fra start til slut for derved at 

skabe en rød tråd og gøre det nemmere at nedfælde diverse data på forståelig og 

gennemskuelig vis, 

- ved konstant at afprøve kategorierne, der er i spil - eksempelvis ved at lade en 

anden foretage samme bearbejdning med samme resultater til følge,  

- ved at benytte metodetriangulering, hvor man med forskellige metoder belyser 

samme emne  

- eller ved at gentage undersøgelsen over tid 

 

Vi har i vores tilfælde så vidt muligt forsøgt at følge en eller flere af ovenstående tiltag. Blandt 

andet ved at bruge lang tid på at forberede interviewspørgsmålene, hvor vi bestræbte os på, at 

interviewspørgsmålene skulle være åbne, ikke have en terapeutisk karakter og ikke være 

intimiderende. Vi forsøgte derudover ikke at stille ledende spørgsmål til vores respondenter50, som 

uforvarende kunne påvirke deres svar. Ydermere var vi opmærksomme på, at vi begge skulle være 

til stede under interviewene samt gennemlæse alle transskriptionerne. Vi konstruerede samtlige 

kategoriseringer sammen, for at resultatet blev så troværdigt som muligt. (Kvale 1997: 231) Vi har 

forsøgt at opnå reliabilitet ved fra begyndelsen at nedskrive udviklingen i vores arbejdsproces samt 

lave observationsnoter. På den måde har vi kunnet gennemføre dybere inspektion af vores data.  

 

                                                
50 Forklaring følger i afsnittet om validitet 
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Reliabilitetsprocessen fungerer som en del af forudsætningen for validitet, der reelt betyder 

gyldighed. Validitet går i det store hele ud på, at sikre at man helt konkret undersøger det, man har 

sat sig for at undersøge, og at de anvendte begreber og kategorier hænger sammen med det, man vil 

med projektet. (Halkier 2002: 109) Man kan kalde validitetsprocessen for en form for 

kvalitetskontrol, hvor man for det første laver et systematisk stykke arbejde og dermed skaber 

sammenhæng mellem de forskellige dele af processen og gør dette gennemskueligt for andre, for så 

afslutningsvis at fremlægge materialet og argumentere så analytisk overbevisende, at ens resultat 

godkendes. (Halkier 2002: 231) Det betyder blandt andet, at det er vigtigt, at kunne argumentere for 

samtlige af de enkelte valg, der er blevet truffet i løbet af arbejdsprocessen, og at det er en god idé 

at indarbejde små validitetsprocesser hele arbejdet igennem, da dette gør verificeringen nemmere 

end at skulle inspicere hele projektet til slut. (Kvale 1997: 230) At argumentere for hvilke 

metodiske valg, vi foretog, er noget vi har lagt stor vægt på i vores arbejde. Det sammen med 

overvejelser vedrørende de forskellige processer op til og i løbet af interviewet har gjort, at vi 

mener godt, at kunne forsvare validiteten i denne proces. (Kvale 1997: 225)  

 

Under udarbejdelsen af vores interviewguide satte vi konstant spørgsmål til det skrevne. Ved selve 

interviewet søgte vi at validere rent spørgeteknisk og af hensyn til validiteten af de indsamlede data 

at være opmærksomme på, at respondenterne løbende kunne ændre deres fortolkning af emnet, idet 

vores interview kunne sætte en refleksiv proces i gang hos dem. De indsamlede data kunne således 

risikere at mangle en dybdegående beskrivelse af respondenternes livsverden, hvis ikke der blev 

taget højde for dette niveau i undersøgelsen. Således skulle vi under selve interviewet og 

efterfølgende forsøge at være i stand til at skelne mellem udsagnenes eksplicitte mening på 

overfladen og deres implicitte mening, der fandtes mellem linjerne, og som kunne verificeres eller 

falsificeres ved at kigge på andre og især foregående udsagn om lignende emner.  

Ved selve interviewet søgte vi også at validere i form af opfølgende spørgsmål, hvis noget, 

respondenterne sagde, var uklart, og vi mener, at det var med til at sikre troværdigheden af det 

sagte. Ydermere mener vi, at vi endte op med en udmærket transskription, der i sig selv er med til at 

validere processen, og som lagde grundlaget for vores næste skridt, kategorisering. Også her tog vi 

en beslutning om, at vi begge skulle deltage i kategoriseringsdelen, for at vi kunne ende op med en 

så objektiv som mulig kategorisering. 
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Det lykkedes desværre ikke i alle henseender at gennemføre den ønskede validitet - specielt i 

forhold til interviewet og databehandlingen, hvor vores anstrengelser på visse punkter viste sig ikke 

at kunne leve op til de forventninger, vi havde til verificeringen af processen. Helt konkret lyder 

vores selvkritik på følgende: 

 

- Vi forsøgte under interviewet at nærme os respondenternes livsverden og forstå 

deres synsvinkler ud fra vores egne erfaringer med brug, dette kom konkret til udtryk 

i tilkendegivelser af fælles erfaringer, dog med bevidstheden om at holde en 

professionel afstand og bevæge os op over respondenternes fortolkninger. Denne 

strategi kunne alligevel give implikationer i forhold til validiteten, idet vores 

interview kunne sætte en refleksiv proces i gang hos dem, hvilket kunne betyde at 

respondenterne løbende kunne ændre deres fortolkning af emnet. Dermed kunne vi 

risikere at mangle en dybdegående beskrivelse af respondenternes livsverden. 

 

- Det forekom også et par gange, at intervieweren stillede ledende spørgsmål til 

respondenterne. Dette skete oftest i sammenhæng med, at intervieweren vævede en 

smule og ikke kunne ”få det rigtige spørgsmål” frem.  

 

- I forhold til transskriptionen af vores interview må vi erkende, at vi ikke havde 

opstillet tilstrækkeligt mange regler for arbejdet. Overordnet valgte vi at udelade ting 

fra interviewet, som kunne påvirke forståelse af sammenhængen, og på den måde tog 

vi ikke højde for pauser med mere. Rent valideringsmæssigt kan transskriptionen 

dog stadig forsvares, da vi begge udvalgte de centrale dele fra interviewet, som blev 

transkriberet til en forståelig sammenhæng 

 

- De otte interview vi har lavet kan ikke anvendes til at sige noget kvantitativt om brug 

af Facebook i Danmark, da de ikke kan siges at være tilfældige eller udgøre et 

repræsentativt udsnit af danske Facebook brugere, men udelukkende inkluderer de 

personer, som vi har kunnet rekvirere til undersøgelsen efter de fastsatte 

udvælgelseskriterier. Respondenterne kommer dog med forskellige holdninger, 

erfaringer og oplevelser med brug af Facebook, så vi mener derfor, at vi kan anvende 

deres svar til at opnå en forståelse for brug af Facebook. 
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Vi har igennem hele processen holdt os kritiske og reflekterende overfor vores egne antagelser og 

fortolkninger, og er af den holdning, at det er lykkedes os det meste af vejen. 
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7 Analyse 

7.1 Analyseoptakt 

I empirianalysen vil vi besvare spørgsmålene; hvad motiverer brugen af Facebook, og hvordan 

håndteres privatliv på Facebook. Vi har valgt at strukturere vores empirianalyse efter vores model 

for social interaktion på Facebook, som illustrerer vores opfattelse af, hvilken adfærd der kommer i 

spil på Facebook, samt betydningen af denne adfærd. Vi vil i empirianalysen anvende de teoretiske 

synsvinkler fra teoridelen til at belyse vores empiri, og de problemstillinger og resultater, som vi 

finder frem til. Den overordnede struktur i empirianalysen er derfor opbygget af en analytisk 

tredeling. Vores empiridata viser, at der mellem overvejelserne om profilpræsentation, hvor 

personlige informationer afgives og konsumeringen af personlige informationer, hvor behovet for 

søge- og lureadfærd opfyldes, opstår nogle spændinger, som giver anledning til regulering af 

grænser for privatliv på Facebook. De to spændingsfyldte dimensioner af adfærden, betegner vi som 

selvfremstilling og overvågning. Tredelingen i analysen vil derfor første behandle dimensionerne 

selvfremstilling og overvågning adskilt, for derefter at behandle respondenternes regulering af 

grænserne for privatliv. De to dimensioner selvfremstilling og overvågning udspringer af vores 

fundne brugsmotiver hos respondenterne. Derfor tager analysen først udgangspunkt i at undersøge 

respondenternes motiver for at deltage på Facebook. Her er vi nået frem til 5 motiver, der retter sig 

mod Facebook som fænomen, som aktivitet og som socialiseringsform: 1) Inklusion i fællesskabet. 

2) Socialt tidsfordriv. 3) Personlig branding og opmærksomhed. 4) Kontakt til gamle kammerater. 

5) At Facebooke folk. Motiverne vil vi behandle i afsnittet Motiver for brug 7.3. 

 

Selvfremstilling og overvågning er to forbundne dimensioner af deltagelsen på Facebook. Det er to 

både nødvendige og problematiske præmisser for deltagelsen, som giver anledning til 

privatlivsproblematikker, og det er to motiver for brug, der hænger uløseligt sammen med et behov 

for at se (voyeurisme) og et behov for at blive set på (ekshibitionisme). Vi vælger alligevel at 

foretage en analytisk sondring og behandle dimensionerne adskilt for at anskueliggøre aspekterne 

af dem. Det vil vi gøre i afsnittene Selvfremstilling 7.4 og Overvågningsadfærd 7.5. I analysedelen 

Strategier for regulering af grænser for privatliv afsnit 7.6 vil vi undersøge, hvordan 

respondenternes regulering af grænser for privatliv på Facebook foregår, hvilke parametre der 

spiller ind på reguleringen, og hvilke problematikker respondenterne oplever i spændingsfeltet 

mellem at afgive og konsumere personlig information. 
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7.2 Karakteristik af respondenterne 

Vi vil indledningsvis præsentere vores respondenter og beskrive deres erfaring med og tilgang til 

brug af sociale netværkssteder, herunder aktivitet og brugssituation. Vi ønsker at se på 

respondenternes karakteristika ud fra vores udvælgelseskriterier alder, køn, beskæftigelse og 

civilstand. Indledningsvis vil vi se på hvilke karaktertræk, der gør sig gældende for respondenterne i 

aldersgruppen 18-25 år og derefter for gruppen 31-40 år. 

 

7.2.1 Gruppen 18- 25år  

Helle 23 år. Single. Studie: Sundhed og Ernæring - Louise 24 år. Single. Studie: Lærerseminarium 

Mark 25 år. Single. Studie: Økonomi ASB - Tue 24 år. I et parforhold. Studie: Lærerseminarium   

 

Et grundlæggende træk hos samtlige respondenter i tyverne er, at de også benytter andre sociale 

netværkssteder end Facebook. Tre ud af de fire respondenter (Louise, Helle og Tue) har oprettet en 

profil på MySpace, inden de kom på Facebook og har derfor en indsigt i, hvorledes man håndterer 

en profil på et socialt netværkssted. Mark har en profil på det sociale netværkssted Bebo, men har 

også kendskab til MySpace. Erfaring fra brug af øvrige sociale netværkssteder, især MySpace, har 

medvirket til, at respondenterne opfatter det som betydeligt lettere at gebærde sig på Facebook. Et 

argument samtlige respondenter fremfører er, at funktionerne er meget mere brugervenlige end på 

MySpace. (Bilag G28 Eva & bilag B52 Helle)  

 

Ser man på tidsintervallet for respondenterne i tyvernes brug, så viser det sig, at to af 

respondenterne (Louise og Mark (Bilag S)) bruger omkring 60 min dagligt på Facebook. De øvrige 

to respondenter bruger ikke nær så lang tid pr. dag, men den ene respondent (Bilag E8 Tue) gør det 

dog klart, at den tid han bruger på Facebook er stigende. Tues tidsforbrug afviger ikke fra de andres, 

hvilket tyder på at civilstanden, det vil sige om man er i et parforhold eller er single, ikke har nogen 

indflydelse på, hvor lang tid respondenterne i denne aldersgruppe bruger på Facebook. Ifølge 

respondenterne hænger den tid og frekvens, hvormed de benytter Facebook sammen med deres 

nuværende livsførelse som studerende, hvor de ofte sidder hjemme og opholder sig foran 

computeren og derfor benytter Facebook som en måde at koble fra og holde en pause fra studierne. 

Vi sporede hos dem alle et behov for at begrunde og legitimere deres tidsforbrug. Flere af de yngre 

respondenter omtaler Facebook som en tidsrøver, hvor der let kan gå flere timer med at browse på 
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sitet. De yngre respondenters studieliv, deres vaner og rutiner præger altså den frekvens, hvormed 

de er på Facebook samt brugssituationen. Dette billede understøttes af undersøgelsen om 

danskernes internetbrug 2007, der viser, at stort set alle studerende (95%) er online derhjemme.  

 

7.2.2 Gruppen 31- 40år 

Eva 32 år. Single. TV-tilrettelægger - Dan 32 år. Gift. 2 børn. ISS  

Jonas 31 år. Single. Brandvæsenet - Susanne 33 år. Gift. 2 børn. Sygeplejerske  

 

Når det kommer til gruppen i tredivernes grundlæggende kendskab til sociale netværkssteder, så er 

det karakteristisk, at der i denne gruppe er forskel på deres kendskab og erfaring. Den kvindelige 

respondent på 33 år med familie (Susanne) har ikke profiler på øvrige sociale netværkssteder. 

Hendes profil på Facebook blev oprettet med assistance fra hendes mand, da hun ikke har den store 

erfaring med brug af IT og derfor fandt processen med oprettelse besværlig. Den anden kvindelige 

respondent (Eva) har stor erfaring med at benytte sociale netværkssteder, da hun har profiler 

oprettet på fire forskellige steder, men har i lighed med gruppen af respondenter i tyverne, haft 

besvær med at oprette en MySpace profil. Mændene i gruppen i trediverne har begge kendskab til 

og erfaring med brug af sociale netværkssteder, da de begge har profiler andre steder. Den ene af de 

mandlige respondenter (Jonas) har oprettet en profil på MySpace, og den anden mandlige 

respondent (Dan) har foruden en Facebook profil også profiler på LinkedIn, Plaxo og Orkut. 

Karakteristisk for respondenterne i trediverne er altså, at de alle har et grundlæggende kendskab til 

sociale netværkssteder, men at deres erfaring med og kvalifikationer i forhold til brug varierer 

meget. En række kvantitative amerikanske undersøgelser understøtter dette billede, idet de peger på, 

at brug af sociale netværkssteder ikke kun er for unge, men at personer over 30 år også benytter 

disse steder. En amerikansk undersøgelse fra 2006 (CA/NCSA Social Networking Study Report 

september 2006) viste, at sociale netværkssteder ikke kun benyttedes af teenagere og 

gymnasieelever, men også af voksne. Halvdelen (48%) af undersøgelsens voksne internetbrugere 

benyttede sig af sociale netværkssteder omkring to timer om ugen. Ud af alle de voksne, der var 

brugere af sociale netværkssteder, var 53% over 35 år.  
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Karakteristisk for gruppen af respondenter i trediverne er, at det er de to singler, som bruger absolut 

mest tid på Facebook. Den ene single kvindelige respondent (Eva) logger på mere end tre gange 

dagligt og er på Facebook i omkring 10 min af gangen, og den mandlige single respondent (Jonas) 

logger på én gang dagligt, men kan sagtens være på i over 60 min. Anderledes ser det ud for 

respondenterne med familie. Her logger den kvindelige respondent med familie (Susanne) kun på 

en enkelt gang om dagen og er på omkring 5-10 min af gangen, hvor den mandlige respondent med 

familie (Dan) dagligt er på Facebook 3 gange i 5-10 min af gangen. Som det kunne forventes, så er 

der altså en forskel imellem singlerne og familiemenneskernes tidsmæssige brug. Respondenterne 

med familie synes at økonomisere mere med deres tid på Facebook i forhold til singlerne, som ikke 

fører nøje regnskab med, hvor ofte de logger på eller i hvor lang tid af gangen, de er på Facebook. 

Denne forskel kan skyldes forskellige rutiner og vaner i dagligdagen mellem singler og 

familiemennesker. Modsat de studerendes hverdag, som er præget af en vis grad af frihed i forhold 

til hvor og hvornår, de vil bruge Facebook, så er gruppen af respondenter i trediverne 

erhvervsaktive og dermed underlagt nogle fastere rammer for deres daglige adgang til Facebook. 

Karakteristisk for respondenterne i trediverne er, at de alle er på Facebook, når de er hjemme. Tre 

ud af de fire er imidlertid også på Facebook i arbejdstiden. Fælles for disse respondenter er, at de 

har let adgang til nettet i arbejdstiden.51 For alle tre respondenter, som benytter Facebook i 

arbejdstiden, er det karakteristisk, at de opfatter deres brug af Facebook i arbejdstiden som en legal 

pause-aktivitet, på trods af at formålet er privat. Opsummerende afhænger brugssituationen for 

gruppen i trediverne af barrierer for daglig adgang til nettet på arbejdspladsen samt af jobtypen og 

holdningen, både den officielle og uofficielle, til private onlineaktiviteter på arbejdspladsen. 

 

7.2.3 Sammenfatning 

Vores interviewdata afslører, at der ikke er nogen store forskelle på de to aldersgruppers erfaring 

med at benytte sociale netværkssteder. Kun Susanne, som befinder sig i gruppen af respondenter i 

trediverne har ingen erfaring fra øvrige sociale netværkssteder.  

                                                
51 En af respondenterne (Eva) producerer tv og radio, og hun fortæller, at hun har en masse ventetid, som fordrives på 

Facebook. En anden respondent (Dan) arbejder på en vagtcentral indenfor skadeservice og er på Facebook imellem 

opkaldene, og den sidste respondent (Susanne) arbejder som sygeplejerske og kan i løbet af en stille nattevagt være på 

Facebook. Den sidste respondent (Jonas) er brandmand, og er ikke på Facebook i arbejdstiden.  
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Det ser ikke ud til at spille nogen rolle for tidsforbruget af Facebook, hvorvidt respondenterne er i et 

parforhold eller er single. Det afgørende for den tid, respondenterne bruger på Facebook, er, 

hvorvidt de har børn og familie eller ej, og dermed hvorledes de prioriterer deres tid i forhold til at 

være på Facebook. Vores interviewdata viser, at de studieaktive respondenter har et højere 

aktivitetsniveau end de erhvervsaktive, hvilket peger på, at man som erhvervsaktiv har mindre tid til 

at benytte sociale netværkssteder som Facebook og ikke har samme frihed til at administrere 

brugssituationen, som de studieaktive.  

 

 

7.3 Motiver for brug 

Vores analyse tager udgangspunkt i spørgsmålet, hvad motiverer brugen af Facebook. Således vil vi 

undersøge, hvilke behov Facebook brug stiller for vores respondenter; hvorfor vores respondenter 

er på Facebook, og hvad de får ud af det. Ved at undersøge vores respondenters svar er vi nået frem 

til fem motiver.  

7.3.1 Inklusion i fællesskabet  

”Jeg tror det, der gjorde, at jeg kom ind, det er jeg helt sikker på det er. Det var, jeg er medlem af konservativ 

Ungdom, og der var der blevet lavet et opslag om, at der var lavet den her gruppe inde på Facebook for 

Konservativ Ungdom, og det var helt fantastisk, stod der med networking. Det blev hypet der, og det var helt 

fantastisk i USA, og så tænkte jeg gruppepres, og når alle de andre gør det.” (Bilag H2 Dan) 

Alle vores respondenter har hørt om Facebook via word of mouth metoden. Venner og kolleger har 

oprettet sig og har fortalt om de nyeste features på platformen, og det faktum at der hver eneste dag 

er kommet en mail fra en ven eller bekendt, der ønsker at tilføje dem til deres venne-netværk, har 

givet vores respondenter en fornemmelse af et hastigt stigende antal venners tilstedeværelse på 

netværksstedet. En motivation for at oprette sig på Facebook er at være med på moden og blive 

inkluderet i det fællesskab, som Facebook for vores respondenter udgør. Den konfirmation, det 

kræver at blive optaget i en anden persons venne-netværk er inkluderende, og manglende 

medlemskab bliver ligesom en afvisning af en venne-anmodning, ekskluderende. For vores 

respondenter udgør Facebook, som den nye hotte dille en social aktivitet, der fungerer inkluderende, 

ligesom den udgør et godt samtaleemne i hverdagen. Derfor kan man blive ekskluderet fra snakken 

ved frokostbordet på arbejdet, hvis man ikke er medlem. Susannes oplevelser med at være 

ekskluderet fra snakken på arbejdet, har været en af de primære årsager til, at hun blev medlem og 
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er stadig et stærkt motiv for at deltage. Nu kan hun snakke med om fælles bekendte i venne-

netværket og deltage i kollegernes sociale aktiviteter i dagligdagen, hvor de deltager i quizzer 

sammen og sender virtuelle gaver til hinanden. (Bilag F2 & F8 Susanne) 

 

7.3.2 Socialt tidsfordriv 

”Jeg synes, det tilbringer noget kvalitativt ekstra. Jeg synes, jeg får noget ud af at være på Facebook, det der 

med at holde nogle netværk ved lige. Så jeg får noget ud af det socialt og fagligt, og derfor er det måske en lille 

bitte smule mere legitimt end så mange andre overspringshandlinger, man kan bruge sin tid på.” (Bilag I28 

Jonas) 

Et fælles motiv for at benytte Facebook er for vores respondenter, at Facebook er godt tidsfordriv. 

Men Facebook er også legitimt tidsfordriv, idet respondenterne oplever, at de får ny og brugbar 

viden ud af handlingen. Den opdatering, de modtager om deres sociale netværk, giver dem 

udvidede muligheder for at få indblik i venner og bekendtes liv. Et indblik de ellers ikke ville have 

mulighed for at få på en så let måde så hurtigt. Således er der ingen andre medier end 

internetmediet, der kan samle alle ens venner og bekendte i et stort personarkiv og løbende bringe 

opdateringer om deres gøren og laden. Facebook fungerer på linje med andet underholdning og 

adspredelse i hverdagen som en måde at koble fra, for de studerendes vedkommende fra 

lektielæsningen, (Bilag D48 Mark) og for de erhvervsaktive fra arbejdsopgaverne i pauserne på 

arbejdspladsen. Helle fortæller, at Facebook fungerer som et godt alternativ til TV seningen, når 

hun skal underholdes og slappe af.  

”Så sidder jeg ved køkkenbordet og i stedet for at se fjernsyn faktisk, så bruger jeg det for at koble lidt af. Så 

ordner jeg alle de ting der, tjekker mail og tjekker Facebook.” (Bilag B6 Helle) 

For Helle er et log ind på Facebook således blevet et hverdagsligt ritual. Ligesom mailkontoen skal 

Facebook kontoen tjekkes. Vores respondenter fordriver tiden på Facebook med at opdatere 

statusfeltet, skrive beskeder på venne-netværkets Wall, og som vi skal se, på at kigge på egen og 

især andres profil. Mændene, samt Eva bruger især tid på at spille spil og tage quizzer og tests, og 

Louise Helle og Susanne bruger tid på at uploade billeder. Således bibringer Facebook relevante 

nyheder og god underholdning for vores respondenter, og stedets tiltrækning kan på mange måder 

sammenlignes med sladderbladenes, på Facebook handler det blot om vennerne i stedet for de 

kendte og kongelige.          
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7.3.3 Personlig branding og opmærksomhed 

Personlig branding og skabelse af opmærksomhed gennem profilen viser sig som et stærkt 

brugsmotiv for alle respondenter. Vores interviewdata viser, at dette motiv tydeligst fremkommer i 

Mark, Eva og Jonas udsagn og adfærd. Respondenterne Eva, Mark og Jonas er kendetegnet ved, at 

de på forskellig vis søger opmærksomhed fra deres venne-netværk på Facebook og er meget 

udtryksfulde både tekstuelt og visuelt på stedet. For at kunne gøre dette er de aktive enten flere 

gange dagligt eller i op til 60 min dagligt.  

”Jeg beholder ikke billedet så lang tid. Jeg plejer at skifte ud i hvert fald et par gange om ugen, eller sådan 

noget. Det kommer an på hvilket humør, som jeg er i tror jeg. Det billede hvor jeg sad og skreg, det var fordi jeg 

var så træt inde på arbejde og havde bare lyst til at tage hjem og så skulle jeg prøve at illustrere det gennem 

billedet, arghhhh. Det var fedt. Det er sådan en måde, som jeg godt kan lide at illustrere mig på sådan visuelt. 

Så behøver folk ikke spørge hvordan det går, bare se på billedet.” (Bilag G10 Eva) 

At gøre meget ud af at have et udtryksfuldt og eksperimenterende profilbillede er vigtigt for denne 

gruppe respondenter. Det kan være for at udtrykke en konkret her-og-nu følelse, som ovenstående 

citat illustrerer. Mark har valgt et useriøst billede, der fortæller noget om hans humoristiske 

personlighed, og Jonas’ billede fortæller noget om ham selv og hans interesse og job. Det centrale 

for Jonas, Mark og Eva er, at profilbilledet naturligt skaber opmærksomhed i netværket og giver 

anledning til kommentarer fra venne-netværket på profilen. Mark og Eva tillægger deres profil 

samme værdi som en hjemmeside, og derfor skal den også løbende opdateres, således at de kan 

brande sig på Facebook via deres profil.  

”Det er jo en del af min identitet på nettet, kan man sige. Altså i stedet for at have en hjemmeside, så har jeg den 

her. Den kan jeg jo også henvise til, hvis folk vil vide noget, så kan de jo også gå derind og kigge, og hvis de vil 

se nogle billeder og sådan noget” (Bilag G27 Eva) 

Eva og Mark fører an med flest applikationer på profilen. Derudover er Eva, Mark og Jonas meget 

engagerede i de grupper, de er meldt ind i på Facebook. Mark ynder at deltage i useriøse grupper, 

hvor han aktivt bidrager med indlæg eller kommer med satiriske kommentarer til andre folks 

billeder. Således handler motivet også om underholdning og egopleje. Bag motivet ligger også 

ønsket om at modtage opmærksomhed fra det modsatte køn og flirte. Eva, Mark og Jonas er alle 

single og fælles for dem er, at de i mere eller mindre grad benytter Facebook som et dating-redskab. 

Dette kommer frem i interviewet, når de fortæller om, hvordan de bruger Facebook til at holde 

kontakten med folk. 



 99 

”Jeg synes godt det (Facebook) kan bruges til at flirte og holde kontakt med nogen man kender i forvejen, som 

man har en romantisk interesse i. Det kan det godt bruges til, men ikke det der med at skrive det hen over 

forsiden, men det kan bruges til at holde gryden i kog.” (Bilag I 29 Jonas) 

At Facebook bruges som et dating-redskab for disse respondenter bliver ikke direkte italesat, da de 

er bevidste om, at Facebook tjenesten ikke profilerer sig som et decideret dating-site. Som 

ovenstående citat er udtryk for, så er Jonas, Mark og Eva bevidste om, at deres venne-netværk på 

Facebook vil være vidne til, at de flirter, og derfor skal det helst foregå på et forholdsvist 

ubemærket plan, men alligevel skal deres egen profil være interessant og personlig, således at en 

potentiel date kunne blive interesseret. 

”På en måde der synes jeg også, det er meget sjovt, at folk de får et indblik i mit liv. Og så kunne det jo være, at 

hvis der var nogen, der synes, at jeg er sød at se på eller virker interessant, måske kunne de skrive til mig, og 

man kunne måske få nogle flere venner på den måde.” (Bilag G19 Eva) 

I en undersøgelse foretaget af PEW, Madden, Mary et. al. (2007), viser resultaterne, at internettet 

ser ud til at spille en stigende rolle i forhold til at etablere og vedligeholde romantiske forhold. 9 % 

af de adspurgte voksne brugere svarede i undersøgelsen, at de havde søgt online efter informationer 

omkring en person, som de datede eller var i et forhold med. Undersøgelsen viste også, at de yngre 

voksne i alderen 18 – 29 år, som deltog aktivt på datingscenen og hvis sociale liv havde tendens til 

at udspille sig på online medier, i højere grad end brugerne i alderen 30-49 år samt brugerne over 50 

år brugte internettet til at søge efter dates. Denne rolle finder vi også, at Facebook spiller for vores 

respondenter, særligt for single respondenterne. Således er et af deres motiver for at have en profil 

på Facebook muligheden for at flirte på stedet.  

 

7.3.4 Kontakt til gamle kammerater  

”(...) alle de her gamle højskolefolk og klassekammerater, synes jeg er meget sjovt, at man har fået kendskab til 

igen. Jeg tænker, det er lidt ærgerligt, at nogle af de andre ikke er på. Det kunne være sjovt at samle hele 

gruppen. Så bare for gammel kontakts skyldt uden egentlig at have kontakt, men bare via mailen.” (Bilag F49 

Susanne) 

”Der er da mange af dem, hvor jeg kendte dem for lang tid siden og ikke har set dem i nogle år, og det er da 

meget sjovt. Så skriver man lige hejsa, og jeg har da også mødtes med nogle af dem. Det er jo det, som 

Facebook har skabt, for ellers så tror jeg da aldrig nogensinde, at jeg havde mødt dem igen.” (Bilag E24 Tue) 
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Vores respondenter er alle blevet motiveret til at benytte Facebook, fordi det giver dem mulighed 

for at genfinde gamle kammerater. Vores respondenter er alle fascinerede af, hvor mange af deres 

gamle venner og bekendte fra fortiden, der finder dem på Facebook, og de oplever det som en 

værdifuld handling selv at lede efter gamle bekendte og på den måde udvide netværket. De 

tillægger også hver enkelt tilføjelse stor værdi. Således er det ikke kun kvantitet, altså antallet af 

tilføjede venner, der har betydning, men også kvaliteten af den relation man har haft til hinanden.  

For vores respondenter er Facebook således medie for et offline netværk, hvor det handler om at 

pleje de sociale relationer, man allerede har, og som rent geografisk er indenfor regional og lokal 

rækkevidde. Vores respondenters motiv om at skabe kontakt til gamle kammerater matcher deres 

beskrivelse af deres venne-netværk på Facebook. Det mønster, der tegner sig, viser, at de lukker 

både stærke og svage relationer ind, men ikke fremmede. En stor broget flok af perifere 

bekendtskaber og svage relationer, skabt gennem mange forskellige sammenhænge, bl.a. skole- og 

studiesammenhænge, arbejde og foreningsarbejde, udgør en betragtelig stor del af deres venne-

netværk. Nære venner er dog også at finde i alle respondenternes venne-netværk, og respondenterne 

betegner det som en selvfølge, at de er inkluderet. Familien er også en vigtig del af venne-netværket 

for gruppen af respondenter i trediverne. De nære venner og familien er to betydningsfulde grupper, 

men udgør ikke kvantitativt en stor del af venne-netværket.  

Som citaterne med Tor og Susanne viser, er det ikke entydigt, hvordan kontakten vedligeholdes. 

Susanne er ikke interesseret i regelmæssig kontakt, ej heller at mødes offline med sine gamle 

skolekammerater, men hun ærgrer sig over, at hele hendes hold ikke er blevet samlet på Facebook 

endnu. Tue har haft møder med sine nyfundne kontakter og er begejstret over, at Facebook har 

været det bindeled, der skulle til, for at han kunne finde sine gamle kammerater igen. Det er 

karakteristisk, at respondenterne i tyverne i højere grad mødes med de genfundne kontakter offline 

end respondenterne i trediverne.  
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7.3.5 At Facebooke andre 

”(...) nu Googler man ikke kun folk længere, man MySpacer dem og Facebooker dem også.” (Bilag B25 Helle) 

Helle forklarer i citatet, hvordan hun benytter Facebook som en søgemaskine på samme måde som 

Google, når hun søger informationer om en given person. Mark betegner Facebook som det bedste 

stalker materiale nogensinde. Her kigger han på folks forskellige billeder og browser profilernes 

venne-netværk igennem for at undersøge, om der er nogle potentielle ’varme’ emner, som han kan 

tilføje sit eget venne-netværk. (Bilag D20 Mark) 

Et stærkt motiv for at bruge Facebook er muligheden for at søge efter og lure på andre. Dette motiv 

viser sig tydeligt for samtlige respondenter, som alle gør rede for, hvordan de bruger en del tid på at 

kigge på andres profiler. Det er ikke overraskende billeder, der er mest efterspurgt blandt 

respondenterne, men også oplysninger om social status, arbejdsinfo og civilstand har interesse.  

Det er især svage relationer i det perifere netværk og udenfor venne-netværket, der bliver objekter 

for denne snage-handling. (Bilag C35 Louise & bilag B48 Helle) Dette korresponderer med 

Granovetters begreb om svage relationers styrke. Via Facebook kan respondenterne lære en masse 

om sit perifere netværk, som de i modsætning til det nære netværk ikke kender særlig godt, og de 

kan få adgang til information, som de ikke ville være i stand til at få fat i på andre måder, end hvis 

de mødtes med dem fysisk. Vores empiridata peger på, at vores respondenter benytter sig af deres 

frie adgang til det perifere netværk til at Facebooke dem og lure på dem.    

 

7.3.6 Tilfredsstillelse af sociale behov 

Vi finder, at Facebook opfylder nogle grundlæggende sociale behov for vores respondenter. Således 

er aktiviteten knyttet til afslapning og tidsfordriv, men på en måde der giver vores respondenter 

social merværdi. Ligeledes er brugsmotiverne karakteriseret ved et grundlæggende behov for at 

blive inkluderet i et fællesskab, for at være i kontakt med andre mennesker og for at vise sig frem 

overfor andre. Det er karakteristisk, at der er tale om kontaktvedligeholdelse eller genetablering af 

kontakter. Imidlertid peger vores empiridata på, at singlerne er motiverede af muligheden for 

etablering af nye kontakter herunder romantiske kontakter. 

Værdien i at få kontakt til gamle kammerater knytter sig ikke udelukkende til behovet for at 

kommunikere og mødes offline. For vores respondenter opfylder Facebook også et grundlæggende 

socialt behov for at kigge på og observere andres handlinger. Og derfor ligger det værdifulde i høj 

grad også i det overblik, vores respondenter får over deres sociale relationer på Facebook.  
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Den dynamik i menneskelige samhandlinger som der med reference til Goffman, foregår på 

interpersonelt ansigt-til-ansigt plan, foregår således også for vores respondenter på Facebook. Her 

handler den sociale kontakt om det tekstualiserede indtryk, man giver andre ved at konstruere og 

redigere sin profil, og de tekstualiserede indtryk man får af andre ved at kigge på deres profil og 

opdateringer. Vi finder således, at de brugsmotiver, vores respondenter har for at deltage på 

Facebook, er udtryk for behovet for selvfremstilling og behovet for at overvåge og blive overvåget. 

Det er også to præmisser, som mediet i sig selv stiller op for interaktion, og som vi har vist i teorien, 

ikke altid er lette at omgås. I de næste to analysedele Selvfremstilling og Overvågningsadfærd vil vi 

behandle disse to behov dybdegående ved at se på, hvordan respondenterne forholder sig til egen og 

andres selvfremstilling på Facebook, samt egen og andres overvågningsadfærd, og vi vil udpege 

problematikker herimellem. Dette vil vi gøre ved at se på respondenternes adfærd og italesættelse 

heraf og deres holdningsudsagn. De to dimensioner selvfremstilling og overvågning hænger 

uløseligt sammen, idet der i selvfremstilling ligger en grad af ekshibitionisme, som forudsætter en 

grad af voyeurisme, men vi finder det som nævnt relevant at foretage en analytisk sondring og 

behandle dem særskilt. 

 

7.4 Selvfremstilling 

Dette analyseafsnit behandler vores respondenters grundlæggende motiv for at være tilstede på 

Facebook, nemlig behovet for selvfremstilling, hvilket samtidig er en præmis for deltagelse. Selve 

udgangspunktet for at være til stede på Facebook er således at konstruere en profil med det for øje, 

at andre personer kan se den og få et indtryk af profilejeren. I det følgende vil vi derfor se på, 

hvordan vores respondenter fremstiller sig selv på Facebook, hvilke elementer på profilen der er 

vigtige i denne proces, og hvilke holdninger de har til egen og andres selvfremstilling på Facebook.  

Jerslev argumenterer for, at selvfremstilling er et kulturelt kendetegn i vores medialiserede 

samfund, og at der ikke blot er tale om ekshibitionistiske og voyeuristiske tendenser. Hun ser 

således en tendens til, at det bliver selvfølgeligt at gøre sit liv tilgængeligt og transparent blandt 

andet gennem medierne. (Jerslev 2004: 229) Man har med andre ord et behov for at kommunikere 

det, som Giddens kalder selvets refleksive projekt, som består i at opretholde sammenhængende, 

men konstant reviderede biografiske fortællinger. (Giddens 1991) Mulighederne for at konstruere 

en selvfortælling både tekstuelt og visuelt er til stede på Facebook, men det kan diskuteres, om der 

er en selvrefleksivitet på spil, når respondenterne konstruerer deres profil og fastsætter hvilke 
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personlige informationer, som skal udgøre deres selvfortælling på stedet. Goffmans begreb om 

Impression Management er anvendeligt som en tilgang til at anskue selvfremstillingsprojektet på 

Facebook, da vi som individer har et behov for at kontrollere de indtryk, vi giver, når vi mødes i 

social interaktion med andre, som det er tilfældet på Facebook, når respondenterne fremstiller sig 

selv og forsøger at skabe nogle bestemte indtryk af sig selv. 

 

7.4.1 Tilgange til selvfremstilling på Facebook 

Når Eva konstruerer sin profil, har hun mulighed for at manipulere med de informationer, der 

fremgår på hendes profil og skabe en utroværdig version af sig selv på Facebook. I interviewet 

kommer det dog frem, at Eva lægger vægt på, at man som aktiv Facebook bruger er nødt til at være 

ærlig, hvis man vil danne netværk. Profilen skal med andre ord matche det billede, som Evas offline 

netværk har af hende, og hendes strategi er, at en virkelighedsnær profil kan være med til at udvide 

hendes netværk. (Bilag G24 Eva)  

Judith Donaths undersøgelser (Donath 2007) af profiler på sociale netværkssteder viser på samme 

måde, at profilerne ofte er baseret på sandfærdige informationer, da profilejerens sociale relationer 

kan se disse informationer og verificere dem. Donath fremhæver derimod dating netsteder som 

steder, hvor manipulation konstant er en del af dagordenen. Konsekvensen af at konstruere en 

misledende profil på disse steder er forholdsvis lille, når man fx skriver, at man er en eftertænksom, 

kærlig og romantisk person af natur, men måske har pyntet lidt på realiteterne. På Facebook er det 

derimod centralt, at vores respondenter forsøger at honorere deres sociale relationers forventninger 

ved at konstruere deres profil og de signaler, de sender via denne, så den matcher det billede, deres 

sociale relationer har af dem. 

På internettet er næsten alle signaler dog ofte konventionelle, da man modsat ansigt-til-ansigt 

situationer ikke kan se, om man nu er så høj, som man udgiver sig for, som det er tilfældet, når man 

fremstiller sig på et dating netsted. I online fora kan man altså kun forholde sig til signaler så som 

billeder og tekstuelle ytringer for at afgøre, om noget er troværdigt eller ej. (Donath 2007) Lampe et 

al påpeger, at profilkonstruktionen, og dermed måden hvorpå man konstruerer sin selvfremstilling, 

er afgørende for adfærden på sociale netværkssteder som Facebook. (Lampe et.al 2006) For at 

undersøge profilpræsentationerne på sociale netværkssteder benytter Lampe et. al signalteori til at 

se på de personlige informationer, som placeres på profilen. Personlige informationer og elementer 

på profilen fungerer som signaler, som afslører noget om brugerens identitet. Ifølge Lampe et al. 
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kan profilerne på Facebook betragtes som værende mere troværdige end profilerne på andre online 

fora. Strukturen på Facebook lægger op til, at man konstruerer mere troværdige profiler eller 

profiler, som har en underholdende eller ironisk karakter frem for profiler, der ligefrem er falske.  

Mark har tydeligvis en ironisk distance til at skulle præsentere sig selv på profilen, og han har bl.a. 

angivet, at hans favoritmusik er tyske slagerhits, favoritfilmen er Me and My Kebab, og hans 

interesse er at lave og spise kebab.52 Mark gør det dog klart, at det er en del af hans personlighed 

ikke at tage sin profilpræsentation seriøst, så derfor mener han, at folk skal have et godt grin, når de 

kigger på hans profil. Man kan argumentere for, at Mark taler til en specifik gruppe i sit venne-

netværk, som kender til hans personlighed, og han forsøger dermed at honorere deres forventninger 

til hans personlighed. Marks forsøg på at distancere sig fra en ærlig og grundig præsentation af sig 

selv på profilen kan også ses som et forsøg på at minde sig selv og andre brugere om, at “none of 

this is real”, et statement Boyd benytter for at beskrive de såkaldte Fakesters’ motiver for at 

konstruere underholdende og eksperimenterende profiler på det sociale netværkssted Friendster. 

(Boyd 2008)  Mark er således den person blandt respondenterne, som har, hvad Boyd ville betegne 

som en playfull performance, som altså viser sig i hans ironiske distance til indholdet på profilen og 

vægten på de underholdende elementer. Mark positionerer sig ved at fremstille sig på en ironisk 

måde, og man kan argumentere for, at netop dette i højere grad er udtryk for en refleksiv tilgang end 

de øvrige respondenter, som blot beskriver sig selv. Mark prøver sig selv af og opstiller et art fiktivt 

univers, hvor der er gode vilkår for at spejle sig og reflektere over sin egen profilpræsentation 

modsat de øvrige respondenter, som beskriver sig selv og baserer deres profil på sandfærdige 

personlige informationer.  

 

At signalerne på respondenternes profiler ikke udelukkende kan beskrives som ærlige og troværdige 

signaler, men også er præget af at være konventionelle signaler, hvor man kan fremhæve særlige 

personlige egenskaber, reflekterer især en af de mandlige respondenter over, når han udtrykker 

skismaet mellem at udnytte mediets mulighed for at skabe en bestemt selvfortælling via 

profilkonstruktionen og samtidig holde selvbiografien på profilen troværdig. 

”Jeg tror altid, når man formidler sig selv og især over internettet, så er det i høj grad storytelling, og det tror 

jeg, det er uanset, om jeg prøver at være reel og være mig selv. Så fremstiller jeg mig også, men fordi jeg netop 

har den tilgang til det, at det kun er folk, jeg kender, som jeg reelt har i mit eget netværk, så er det jo også folk, 

der kender mig i forvejen, og så skulle det gerne matche som et supplement” (Bilag I22 Jonas) 

                                                
52 Disse informationer kan ses under feltet personal info på Marks profil. (Bilag Z) 
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Jonas giver udtryk for en refleksiv tilgang til selvfremstilling på Facebook og hermed de signaler, 

som konteksten Facebook lægger op til, at man kan sende. Dermed reflekterer Jonas også over 

hvilke motiver, man som bruger kan have for at afgive personlige informationer på Facebook. Jonas 

beskriver det skisma der ligger mellem at konstruere en selvfortælling på Facebook, hvor man som 

Eva tilstræber at gøre samtlige personlige informationer på profilen så troværdige som muligt, eller 

som Mark udnytter mediets mulighed for at distancere sig og dreje de personlige informationer i en 

særlig retning. Jonas placerer sig imellem Eva og Marks tilgang til selvfremstilling på Facebook, da 

han ønsker at fremstille sig, så det matcher netværkets kendskab til ham, men samtidig er han 

bevidst om, at han har mulighed for at manipulere med sin selvfremstilling, og at han ikke er i stand 

til at lave en fyldestgørende og fuldstændig naturtro fremstilling af sig selv på Facebook. En 

naturtro fremstilling kan naturligvis ikke lade sig gøre, da profilen altid vil mangle forskellig cues, 

som kun kan ses i den fysiske verden. Fælles for Eva og Jonas er, at deres personlige informationer 

på profilen skal matche det billede, deres venne-netværk har af dem, og dermed bliver deres 

profilkonstruktioner ikke præget af vovede og nye personlige informationer om dem, da de på 

mange måder er låst fast i en særlig identitet konstitueret og fastsat af dem selv og deres venne-

netværk. Mark, Jonas og Eva giver udtryk for tre forskellige generelle tilgange til selvfremstilling 

på Facebook, som er præget af forskellige grader af seriøsitet i forhold til, hvor virkelighedsnære 

deres personlige informationer skal være. I det følgende afsnit vil vi tage fat på en række 

profilelementer, som vores interviewdata viser, er centrale for vores respondenters selvfremstilling. 

 

7.4.2 Profilelementernes betydning for selvfremstilling 

”Jeg er meget interesseret i, at folk får noget at vide om mig, når de går ind på den (profilen). Det er jo også 

derfor jeg har meldt mig ind i mange grupper. Jeg er jo ikke særlig aktiv i mange af de grupper, men det er også 

et signal udadtil om, hvad jeg interesserer mig for. Også det med vennelisten fx at jeg har taget Johanne Schmidt 

Nielsen på, så ved de godt, hvor jeg hører til politisk. Jeg går meget op i politik, så jeg vil heller ikke have folk, 

der stemmer på Dansk Folkeparti på min liste. De grupper der (grupperne på Evas profil) er jo meget 

humanistiske og er de mennesker jeg gerne vil have kontakt med. Det er meget signalværdien i de der grupper.” 

(Bilag G21 Eva)  

Vores interviewdata peger på, at respondenterne er bevidste om, hvilke signaler de udsender på 

deres profil. Nogle spekulerer mere i det end andre og tilpasser nøje, hvilke politiske budskaber 

deres profil udtrykker, og andre tager det mindre seriøst og vælger bevidst grupper, som har et klart 

useriøst sigte som fx foreningen Dobbelt DR-Licens til alle studerende (Marks profil), hvilket 
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naturligvis kan være en lige så bevidst strategi om at sende et særligt signal om, at man distancerer 

sig fra de personer, som spekulerer i at promovere deres politiske standpunkt på deres profil på 

Facebook.  

 

Eva adskiller sig fra de øvrige respondenter, da hun meget nøje udvælger hvilke grupper på 

Facebook, som hun vil være en del af, og hun finder det meget vigtigt, at disse harmonerer med 

hendes politiske overbevisning. Derudover vælger hun forskellige applikationer af mere 

underholdende karakter, men som også har et politisk klart budskab eller illustrerer Evas store 

passion for dyr som fx Baby Animals og Showing love for animals. Eva gør det i interviewet klart, 

at hun bevidst lægger informationer ud om sig selv på sin profil, så folk med samme politiske 

interesser kan kontakte hende og blive venner med hende. Eva ønsker derimod ikke venner på 

Facebook, som placerer sig politisk langt fra hende selv. Eva vælger en strategi, som drejer sig om 

at afgive personlige informationer om personlige interesser og mærkesager med det for øje, at 

informationerne skal tilfalde personer, som er af samme politiske overbevisning som Eva, og som 

dermed kan blive en del af Evas venne-netværk og understøtte signalerne på hendes profil. Eva har 

med andre ord en eksplicit strategi for, hvorledes hun vil strukturere sin selvfremstilling på 

Facebook og hvilke informationer, der skal afgives for at opbygge en særlig selvfortælling på 

Facebook profilen. Eva er den eneste af vores respondenter, som eksplicit giver udtryk for et stort 

behov for at blive set på Facebook, om end dette behov er iboende til stede hos samtlige 

respondenter i og med, at de fremstiller sig på deres profil. (Walter 2008: 29)  

Joseph B. Walther argumenterer for, at de venner man har tilføjet på et socialt netværkssted, indgår 

i den samlede bedømmelse af personen bag profilen, og at disse personer og det, de står for og 

signalerer, er medskabende til den selvfortælling, som vedkommende mere eller mindre refleksivt 

konstruerer via sin profil. Eva synes at være meget bevidst om venne-netværkets betydning for, 

hvordan hun vil blive opfattet af andre på Facebook og har derfor konkret valgt at udøve censur i 

forhold til, hvem der kan blive optaget i hendes venne-netværk, således at andre personer ikke har 

mulighed for at påvirke hendes udtryk, især det politiske på Facebook. Som vi senere vil vise, er 

Evas profil fuldt ud tilgængelig for fremmede personer, da hun ikke har ændret sine indstillinger for 

privatliv og dermed har tilladt, at fremmede kan se de personlige informationer, som hun afgiver på 

sin profil. Således er det af betydning, at det er de ”rigtige” personer Eva har i sit venne-netværk, 

idet hendes strategi er, at Facebook vennerne skal understøtte hendes corporate image på Facebook, 

som hun ønsker, at rigtig mange mennesker kan og skal se. 
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Profilelementerne indgår, som dette afsnit illustrerer, i respondenternes selvfortælling på deres 

profiler, hvor de forskellige elementer som fx venne-netværket og grupperne bliver anset som 

muligheder for at udtrykke særlige signaler på profilen. I de følgende afsnit vil vi mere 

dybdegående behandle de elementer på profilen, som vores interviewdata viser, er særligt relevante 

i forhold til vores respondenters selvfremstilling på Facebook. 

 

7.4.3 Gruppernes betydning 

”Så er der en række grupper, som typisk er for at komme i kontakt med eller holde kontakt ved lige med gamle 

venner, for det kan være lettere at skrive til dem alle sammen over en gruppe end individuelt. Så er der enkelte 

emne-grupper med nogle af de ting, som jeg er engageret i og synes er spændende, og det er typisk mange gange 

med nogle folk, som jeg ikke kender, eller hvor jeg ikke kender nogen overhovedet, og så har jeg fået en hel 

masse ind, som jeg kender, og lige som jeg interesserer sig for det.” ( Bilag I 24 Jonas) 

Grupperne bliver af respondenterne brugt til forskellige ting, men fælles for deltagelsen i grupperne 

er, at det er en måde at erklære sig enig i et budskab, at det bunder i ønske om at debattere eller et 

ønske om at vise et tilhørsforhold til en bestemt gruppe, som dermed indgår som et signal på 

profilen. Vores interviewdata viser, at grupperne er et centralt element på Facebook, som viser 

endnu et aspekt af respondenternes strategier for selvfremstilling på Facebook. Ovenstående citat 

illustrerer Jonas’ måde at opdele og håndtere de grupper, han er en del af på Facebook, og samtidig 

er det også en måde, hvorpå Jonas kategoriserer de sociale relationer, som han interagerer med i 

disse grupper. På den måde kan han afstemme de signaler og personlige informationer, som han 

afgiver i de forskellige sammenhænge. Som politisk aktiv ser Jonas det som en naturlig del af sin 

tilstedeværelse på Facebook at melde sig ind i grupper af politisk karakter, hvor der diskuteres 

forskellige mærkesager.  

 

Hvor Jonas har valgt at melde sig ind i et bredt udvalg af grupper, hvor han er en aktiv debattør, så 

har den 24 årige respondent Tue valgt at melde sig ind i nogle få grupper, hvor han ikke er aktiv 

som debattør, men fælles for de grupper, som Tue og Jonas har meldt sig ind i er, at der eksisterer 

en form for common ground i disse grupper, som skaber en fælles referenceramme, og som dermed 

mere eller mindre fastsætter normerne for diskursen i disse grupper. I Tues grupper er badminton 

primært omdrejningspunktet, så her diskuteres der forskellige badmintonrelaterede emner, og folk 

kan se, hvilken badmintonklub gruppemedlemmerne tilhører. I Jonas’ grupper er det forskellige 



 108 

emner som krigsfangers vilkår og civilkrig, som bliver diskuteret, men fælles for Tue og Jonas’ 

grupper er, at man i disse grupper på samme måde som ved en ansigt-til-ansigt præsentation finder 

ud af, at man har en fælles referenceramme og interesserer sig for de samme emner eller dyrker den 

samme sportsgren. På trods af at der eksisterer en fælles referenceramme, så har Tue valgt at 

tilbageholde personlige informationer fra gruppen ved ikke at ytre sig i denne. At dømme ud fra 

Tues udsagn i interviewet (Bilag E36 Tue) så skyldes denne tilbageholdelse af personlige 

informationer ikke, at Tue føler, at konteksten er for risikabel, men nærmere at Tue ikke tager 

grupperne særligt alvorligt og derfor ikke ser nogen grund til at ytre sig i disse. Jonas deltager i 

grupperne, da han med de øvrige medlemmer i gruppen har en fælles referenceramme i gruppens 

budskab eller debatemne og vælger at stå frem med en åben profil i disse grupper, således at de 

personer han møder i grupperne, kan blive tilføjet som venner i Jonas’ venne-netværk. Jonas’ 

grænse for hvor meget personlig information, han vil dele på Facebook, er med andre ord blevet 

afstemt i forhold til det faktum, at han er offentligt tilgængelig på Facebook og ofte interagerer med 

fremmede mennesker i de forskellige grupper. 

Jonas er meget bevidst om, at han i nogle fora på Facebook fremstår som en offentlig person og har 

reflekteret over denne rolle, hvilket kommer til udtryk, når han forsøger at holde sin fremtoning og 

selvfremstilling konsistent på Facebook. Jonas vægter billedetik samt en ordentlig omgangstone på 

stedet meget højt, (Bilag I 14 Jonas & bilag I 11 Jonas) og han forsøger dermed at skabe en form for 

corporate fremtoning, hvor han ikke støder nogen og ikke kommer med for alt for personlige 

udmeldinger, som kan skade andre, men i stedet holder sig til et sagligt argumentationsniveau. 

Jonas’ forsøg på at kontrollere de personlige informationer, som han lægger ud på Facebook enten 

på profilen eller i diskussionsfora i forskellige grupper, vidner om en bevidsthed om, at disse 

informationer bliver arkiveret, og også i fremtiden vil kunne ses på internettet, samt en bevidsthed 

om at hans selvfremstilling bliver spredt over forskellige sociale kontekster på Facebook. Ved at 

styre sine nutidige ytringer på Facebook forsøger Jonas at sikre overensstemmelse med en ønsket 

fremtidig opfattelse eller fremtidig anvendelse af de personlige informationer, som han afgiver. 

På samme måde som Jonas, så er Mark (Bilag D35 Mark) aktiv i en række grupper, men her er 

væsentlighedskriteriet for Mark, at grupperne ikke skal indeholde seriøse diskussionsemner, som 

det er tilfældet med de grupper, som Jonas indgår i. Den sidste mandlige respondent Dans klare 

strategi er, at han tilmelder sig grupperne på grund af signalværdien i disse, da han betragter 

grupperne på Facebook som en form for meningstilkendegivelse. (Bilag H23 Dan)  
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Karakteristisk for vores respondenter er, at det udelukkende er mændene, der er aktive i grupperne 

(tre ud af de i alt fire mandlige respondenter) med forskellige debatindlæg af mere eller mindre 

seriøs karakter. Dan har spekuleret i den konkrete signalværdi, grupperne har for hans 

selvfremstilling på Facebook og har derfor valgt en lang række grupper med politiske budskaber 

som fx Foreningen mod Topskat i Danmark. Jonas og Mark søger primært dialog via grupperne og 

mener, at grupperne skaber en mulig udvidelse af deres venne-netværk på Facebook, men de giver 

begge udtryk for, at grupperne også skaber nogle klare signaler på deres profil om hvilke holdninger 

og interesser, som de har. I grupperegi skal vores respondenter således håndtere en rolle, som passer 

den sociale kontekst, man som gruppemedlem indgår i, for Dan og Jonas en mere faglig og politisk 

side af deres personlighed, hvor de må overveje karakteren af de debatindlæg, de poster. I det 

følgende afsnit vil vi tage fat på et profilelement, som er et centralt element i forhold til kvindernes 

selvfremstilling på Facebook profilen. 

 

7.4.4 Billedernes betydning 

De kvindelige respondenter er modsat mændene meget opmærksomme på, at deres profilbilleder 

ikke skiller sig alt for meget ud. Det på en måde, så billedet ikke må virke for opstillet som et forsøg 

på at tage sig godt ud. Tre ud af de fire kvindelige respondenter fortæller i interviewene, at en række 

af deres kvindelige venner og bekendte i deres venne-netværk har valgt at lægge modellignende 

billeder ud af dem selv - en udstilling af sin person og krop, som vores kvindelige respondenter 

finder ucharmerende, selvhævdende, og det er for dem udtryk for en pinlig adfærd.  

”En af mine kollegaer lægger billeder ud af sig selv, hvor hun i hvert fald selv synes, hun er helt vildt lækker. 

Hvor jeg bare tænker, ej få de billeder af den profil. Og det præger mig nu, når jeg ser hende, hvor det gjorde 

det ikke før, jeg kom på Facebook.” (Bilag F31 Susanne) 

De kvindelige respondenter synes at være meget bevidste om, hvilke signaler de ikke ønsker at 

sende på deres profil ud fra en bevidsthed om, at deres signaler kan blive opfattet på samme 

negative facon, hvis de placerer alt for selvhævdende billeder på deres profil. Deres afstandtagen til 

andre personers fremstilling via profilbilledet er med til at forme deres holdning til, hvad der kan 

præsenteres på Facebook, og hvad der er for privat og grænseoverskridende, som de mener en 

række kvinders profilbilleder er. Goffman fremsætter, at selvfremstilling bygger på en aktiv 

forståelse for og tolkning af sociale situationer. Jo større kendskab en person har til en specifik 

situation, des lettere bliver det at navigere indenfor denne og forstå, hvilke retningslinjer og normer 
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der er på spil. Med dette kendskab i bagagen kan man forsøge at tilpasse og vælge, hvordan man vil 

opbygge sin selvfremstilling inden for de skiftende sociale situationer, som man indgår i. (Goffman 

1992) På samme måde gør det sig gældende i forbindelse med selvfremstilling i digitalt medierede 

sammenhænge, men som Boyd beskriver, er der nogle andre betingelser for interaktion. 

“… the novelty and narrower channel of interaction affect our capacity to interpret context. Without a long-

standing history and set of material cues, people must collectively develop the norms and build the root 

contextual framework through their performance and interactions.” (Boyd 2008) 

De kvindelige respondenters kendskab og erfaring med konteksten Facebook varierer, men fælles 

for dem er, at de foretager en tolkning af konteksten, førend de vælger hvilke personlige 

profilbilleder, som skal placeres på deres profil. At de kvindelige respondenter har så klare 

holdninger til hvilke typer profilbilleder, de ønsker at tilbageholde fra deres profil, kan forklares ud 

fra de normer, som er blevet etableret via brugernes præsentation og interaktion på stedet. I dette 

tilfælde går andre kvindelige brugeres anstødelige og pinlige profilbilleder imod normerne for, hvad 

der opfattes som normalt på stedet. Disse normer, som handler om ikke at skille sig for meget ud i 

mængden og være forfængelig men ydmyg i forhold til sit udseende, kan henføres til ideen om 

jantelovens besnærende rammer. I interviewsituationen med de kvindelige respondenter viste det 

sig, at det var en smule prekært for kvinderne at tale om deres egne profilbilleder, og hvorledes de 

tog sig ud på disse, og vores interviewdata viste en diskrepans mellem kvindernes holdningsudsagn. 

Kvinderne giver udtryk for, at de tager afstand fra at præsentere opstillede profilbilleder, men deres 

udsagn om deres nuværende profilbilleder, som de har valgt at lægge ud på deres profil som en del 

af deres selvfremstilling, vidner om noget andet.    

”Jeg synes bare, jeg selv bliver irriteret, når folk har sådan rigtig smukke billeder inde på deres profiler, så 

bliver det meget promoverende, og det er ikke det, jeg er ude på med mine, jeg vil hellere se åndssvag ud fordi 

det bare er for sjov. Jeg bruger det ikke til, at jeg skal fremhæve mig selv eller vise mig. Så vil jeg hellere 

fremstå som en, der laver noget sjov end en, der sidder og poserer foran kameraet” (Bilag C18 Louise) 

Louise gør det i ovenstående citat klart, at hun tager afstand fra de personer, som forsøger at 

promovere sig selv via profilbilledet, og som tillægger profilbilledet en stor betydning. Louise 

fremhæver, at hun selv ikke går særligt meget op i sine profilbilleder og udtrykker, at de skal have 

en useriøs karakter.  

”Det første det var vist et meget pænt billede. Jeg tror kun, jeg har haft tre, et pænt. Det jeg har på nu, det er 

egentlig ret nyt, og så syntes jeg bare, det var lidt sjovere, og så fordi det jeg havde på før, der havde jeg langt 

hår, og nu er jeg blevet klippet, og så tænkte jeg, nu kan jeg lige opdatere.” (Bilag C19 Louise) 
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Senere i interviewet kommer det dog alligevel frem, at Louise tillægger sine profilbilleder en 

betydning, og at hun er mere forfængelig omkring disse, end hendes tidligere holdningsudsagn gav 

udtryk for. Louise har svært ved at skjule, at hun faktisk er interesseret i, at hendes profilbilleder 

skal være opdaterede i forhold til hendes aktuelle udseende som korthåret. Louises interviewudsagn 

illustrerer, at det i interviewsituationen er svært for vores kvindelige respondenter at tale flatterende 

om deres egne profilbilleder, og de har tendens til at tage afstand fra ”smukke” profilbilleder for på 

den måde ikke at signalere, at de er forfængelige omkring deres fremtoning på disse billeder. De 

kvindelige respondenter har ifølge vores interviewdata reflekteret over, hvorledes de vil fremstille 

sig selv visuelt på profilen. Ud fra en tolkning af det miljø de befinder sig i på Facebook, giver de 

udtryk for en fælles norm om ikke at skille sig for meget ud med selvpromoverende profilbilleder, 

men diskrepansen i deres interviewudsagn viser, som beskrevet, at de kvindelige respondenter 

alligevel er forfængelige omkring deres profilbilleder og ønsker at skabe særlige indtryk via 

profilbillederne. Kvindernes tilgang til deres profilbilleder er et tydeligt eksempel på, at de ønsker at 

tage sig godt ud på disse billeder med det for øje, at andre personer skal kigge på billederne. I det 

følgende afsnit vil vi belyse et element i forhold til selvfremstilling på Facebook, som viste sig at 

være centralt for single respondenterne i forhold til deres behov for både at blive set på Facebook 

og selv at se på andre profiler. Singlernes datingadfærd på Facebook lægger sig i spændingsfeltet 

mellem ekshibitionisme og voyeurisme, og vi vil i det næste afsnit undersøge singlernes oplevelse 

af og holdning til at flirte via Facebook.  

 

7.4.5 Et datingredskab  

Når respondenternes datingadfærd på Facebook behandles, stemmer single respondenternes 

holdningsudsagn og adfærd ikke helt overens. I interviewsituationen oplever respondenterne det 

som et prekært emne at tale om, hvilket skal ses i lyset af, at Facebook ikke er en datingside, og at 

der eksisterer nogle kulturelle normer omkring det at date via nettet, som medvirker til, at emnet er 

unaturligt at tale med fremmede om.  

Kendetegnende for singlerne Jonas, Mark, Helle og Eva er, at de fremhæver, at de ikke selv bruger 

Facebook som et datingredskab, men at de kender til andre, som gør. Mark bliver i nedenstående 

citat spurgt, om Facebook kan betragtes som en datingside, og der bliver spurgt direkte ind til de 

dating applikationer, som fremgår på hans profil:  
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”Det (Dating applikationer) er ikke noget, jeg bruger. Det var under mine unge dage, havde jeg nær sagt, hvor 

jeg sagde ja til alt muligt. Vampire og Pirates og alt muligt andet gøgl. Hvor jeg så bare sagde ja til det der. Jeg 

havde fx også en der hed Perfect Match, hvor man kunne finde hvem i sit netværk, man matchede bedst med. Der 

viste det sig så, at den ene var min kusine og den anden var en af mine bedste mandlige venner. Så det var jeg 

ikke synderligt imponeret over.” (Bilag D18 Mark) 

Citaterne illustrerer, at Mark i interviewsituationen ikke har lyst til at italesætte, at han mere eller 

mindre eksplicit benytter Facebook som en datingside. Han beskriver imidlertid, hvordan man kan 

gå til værks, hvis man vil introduceres for potentielle partnere på Facebook og fortæller, at han 

tidligere har haft flere dating applikationer end dem, som fremgår på hans profil, da interviewet 

blev gennemført. Noget tyder derfor på, at Mark er påvirket af interviewsituationen, og de direkte 

spørgsmål om hans datingadfærd på Facebook får ham resolut til at benægte, at han bruger 

Facebook som et datingredskab, i stedet joker han med det. Helle fortæller på samme måde om, 

hvordan en af hendes veninder har mødtes med flere fyre offline, fordi de har flirtet over Facebook, 

og Eva fortæller, at hun har oprettet applikationen Catbook på sin profil, (...) så kan man se, om der 

er nogle søde fyre, der har kat. (Bilag G15 Eva) Hos single-respondenterne eksisterer der 

forskellige grader af behov fra at udstille sig selv, men ud fra vores interviewdata kommer det frem, 

at et af deres motiver for at udstille sig selv på Facebook er datingrelateret, hvilket naturligvis 

forudsætter, at der også eksisterer en grad af ekshibitionisme og voyeurisme på stedet. I et 

datingperspektiv kan voyeurisme ses som berigende for de brugere af Facebook, som ønsker at 

blive set af potentielle partnere. En relation, der kan forstås ud fra Koskelas begreb om empowering 

exhibitionism. (Albrechtlund 2008) 

 

7.4.6 Opsamling 

Vi behandlede i dette afsnit præmissen for at være til stede på Facebook, nemlig selvfremstilling via 

profilen. For vores respondenter er det også et stærkt brugsmotiv. Et kig på respondenternes 

generelle tilgange til selvfremstilling på deres Facebook profiler afslørede både seriøse og mindre 

seriøse tilgange til profilkonstruktion, som dog alle er styret af, at deres selvfremstilling skal matche 

det billede, deres venne-netværk har af dem offline og på den måde honorere venne-netværkets 

forventninger. Med udgangspunkt i Evas udsagn kom vi frem til, at de forskellige profilelementer 

bliver brugt som et led i at fortælle og udstille sig selv og i et forsøg på at understøtte et corporate 

image på Facebook. Et eksempel på et centralt profilelement i forbindelse med at fortælle sig selv 
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på Facebook er grupperne, som ligeledes bliver brugt af Jonas til at understøtte en konsistent 

selvfremstilling så godt som muligt, hvor han også viser en mere seriøs og faglig side af sig selv. 

Profilbillederne er et profilelement, som i særlig høj grad optager de kvindelige respondenter i 

forbindelse med deres selvfremstilling på deres profil. Her fremkom det, at kvinderne er meget 

bevidste om, at andre brugere på Facebook kan se disse billeder, og netop derfor er de forfængelige 

i forhold til billedets udseende og interesseret i at give et troværdigt, men nøje redigeret indtryk af 

sig selv via profilbilledet. Respondenternes behov for at fremstille sig selv kom tydeligst frem hos 

singlerne, der har meget proaktive strategier for selvfremstilling, hvor de benytter Facebooks 

platform som datingforum. Deres opmærksomheds- skabende og -søgende adfærd fandt vi, er 

udtryk for berigende ekshibitionisme på Facebook, hvor de har et ønske om at få opmærksomhed 

fra især det modsatte køn. 
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7.5 Overvågningsadfærd  

Vores interviewdata viser, at det er et vigtigt brugsmotiv for vores respondenter, at de via Facebook 

kan finde deres gamle venner og bekendte og holde sig opdateret med, hvad der sker i vennernes 

liv. Det er også de fordele, som medierne og undersøgelser udpeger, og det er sammenfaldende med 

Facebooks erklærede mission, nemlig at tjenesten skal være et redskab til, at folk kan finde 

hinanden, skabe kontakter og socialisere.53 Vi finder, at dette kommer til udtryk i en 

overvågningsadfærd, en adfærd vi vil behandle i det følgende. Vi vil via analyse af vores 

interviewdata finde frem til, hvordan respondenterne forholder sig til deres egen og andres 

overvågningsadfærd, som ikke bare er populær i deres kredse, men er den mest populære adfærd 

blandt danske brugere af sociale netværkssteder generelt, hvilket FDIMs undersøgelse om 

danskernes internetbrug 08 viser. (FDIM april 2008) 

 

7.5.1 En illegitim adfærd 

Vores interviewdata viser, at italesættelsen af overvågningsadfærd, eller som Hine beskriver det, at 

lure er problematisk for respondenterne. Emnet var svært at komme uden om, da det er et af de 

stærkeste brugsmotiver for respondenterne, men samtidig også en adfærd, som de ikke ønskede at 

fremhæve under interviewet. At overvågningsadfærden viste sig at være et prekært emne at tale om, 

anskueliggøres af nedenstående citater med Louise. Louise giver udtryk for, at hun er opmærksom 

på det uacceptable i at kigge på andres profiler.  

”Jeg kan nogen gange godt tænke, at det er lidt... jeg bruger det jo meget, men jeg kan godt tænke, at det er lidt 

forkert, at man kan følge så meget med i alt, hvad der sker. Man kan selvfølgelig lave de der begrænsninger, hvis 

man ikke vil have, at fremmede går ind på ens profil, men så snart man er venner, kan man jo gå ind og kigge på 

folks Wall. Det er ikke sådan, at jeg er stødt på noget derinde, hvor jeg er blevet stødt eller blevet ked af det over 

noget eller synes, det er for meget, men princippet. Folk skal alligevel tænke over, hvad de skriver og om hvem.” 

(Bilag C28 Louise) 

 

 

 

 

 

                                                
53 www.facebook.com 
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Imidlertid findes der tydelige eksempler på Louises egen søge- og overvågningsadfærd. 

”Nogen gange så kan jeg tænke, hvad er det, du laver? Så har man siddet i en time og ikke rigtig lavet noget, 

fordi man hurtigt bliver grebet af det. Det er jo bare det der med at snage i folks billeder, som man ikke har haft 

mulighed for før, så ja det er det meget, og det er en fantastisk overspringshandling, det er utroligt nogle gange 

kan man godt blive sådan, tag dig sammen, luk nu den ned. Det er fordi, man er så meget opdateret derinde hele 

tiden derinde, man får det der med, hvad der sker, det lokker en ud i, og så hvis man er lidt nysgerrig anlagt som 

jeg er så bliver man hurtig grebet af det.” (bilag C58 Louise) 

Der er en diskrepans mellem Louises holdningsudsagn, der betoner det illegitime i at snage på 

andres profiler og hendes adfærd, der underbygger, at overvågning er et vigtigt motiv for at bruge 

Facebook. Ligesom flere af de andre respondenter har Louise behov for at legitimere adfærden. Det 

gør hun, som det første af de to ovenstående citater afspejler, ved at betone den frivillige handling 

det er, at oprette en profil og lade den stå åben og tilgængelig for fremmede. Dette siger noget om 

de kulturelle normer, der er omkring overvågningsadfærd og den voyeurisme, som adfærden er 

kendetegnet ved. Behovet for at lure på andre betragtes som uacceptabelt og illegitimt.  

Vores indtrængen i respondenternes privatsfære, hvor vi stiller skarpt på deres overvågningsadfærd 

og spørger ind til denne, kan have gjort respondenterne opmærksomme på normerne omkring 

adfærden, og vores interviewdata peger på, at Louise under interviewsituationen er påvirket af 

konfrontationen. Dermed bliver hun i situationen sat til at reflektere over sin adfærd og holdning til 

at overvåge andres profiler. 

Citatet med Susanne belyser et vigtigt aspekt af adfærden. Den overvågningsadfærd, hun 

praktiserer, er forbundet med en lyst til at snage i andres personlige samtaler eller 

statusopdateringer.  

”Hvis vi har set nogle profiler, hvor folk har skrevet helt vildt meget personlige ting, der har vi da sådan studset 

over det og tænkt, det er da mærkeligt, at hun skriver det der. Men det er jo lidt sjovt alligevel at læse, så det er 

jo sådan lidt, at hvis folk skriver lidt spændende ting eller noget, hvor man tænker, ej det ville jeg bare ikke 

lægge ud, så synes man jo, det er spændende. Det er jo det der med, at det sådan er grænseoverskridende et sted, 

og det er jo lidt spændende alligevel.” (Bilag F39 Susanne) 

Disse grænseoverskridende handlinger, der er pinlige at tale om, så som at kigge på andres forliste 

parforhold, kigge på andres profiler, deres CV og billeder baserer sig på en voyeuristisk lyst til at 

kigge ind bagved scenen i andres liv og et behov for at snage og sladre om andres fremtræden, 

noget vi blandt andet kender fra reality-TV sening (Jerslev 2004). Disse behov er, som Jerslev 

påpeger, udtryk for en kulturel tendens i samfundet, hvor vi har et ønske om være transparent og et 

behov for at få adgang til alle de sociale situationer og sfærer, som vi optræder i. På Facebook får 
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medlemmerne som udgangspunkt adgang til hinanden, således at man kan kigge med i nogle sfærer, 

hvor man ikke hører til. Det er denne oplevelse af at anskaffe sig ureglementeret adgang til 

backstage information, der af Louise opfattes som illegitimt. 

På Facebook kan snageadfærden sammenlignes med adfærden i en landsbykultur, hvor alle kender 

alle, og taler om alle. Således skaber Facebook udvidede muligheder for at få et smugkig ind i 

kammeraternes liv. Selvom det føles som om, at man med Goffman og Meyrowitz’ termer får et kig 

ind i andres backstage, er der imidlertid tale om en konstrueret og redigeret backstageadfærd, idet 

den information, der føles privat for beskueren at se på, er nøje udvalgt til at blive præsenteret på 

den beskuede profil. Som vi senere i analysen vil vise, finder vi, at vores respondenter skubber 

noget personlig information lidt længere frem på en halv offentlig, blandet scene, og at de 

tilbageholder det i privatsfæren, de ønsker at holde privat.  

Bumgarner påpeger, at Facebook i denne henseende faciliterer sladder. Det iboende snagegen, der 

ligger i respondenternes overvågningsadfærd, giver således anledning til at sladre om den backstage 

information, de får. Dette aspekt af adfærden har heller ikke høj status i vores kultur. Tænk blot på 

arbejdspladsen, der altid har en rygtespreder, eller mindre byer, hvor rygter og sladder spredes 

hurtigt. Her er selve rygtet interessant, mens den, der løber med rygtet, får ikke meget respekt.  

 

Helle beskriver billederne som et godt samtaleemne, ”Man kan faktisk godt bruge det (billederne 

på andres profiler) som samtaleemne, for der er også meget at snakke om.” (Bilag B48 Helle) 

Susanne refererer til nogle billeder, som hendes mands søster har lagt ud på sin profil, ”(...) hvor 

hun er i noget spinning tøj, hvor det hele bare vælter op, hvor min mand sagde den anden dag, ej 

kom lige og se, og så fløj jeg derind, og sagde han, nu kommer du bare her, og så sagde han, det 

der hvorfor fanden lægger hun det ud?” (Bilag F31 Susanne) Susanne og hendes mands 

snagehandlinger giver anledning til sladder om et andet familiemedlem, hvilket peger på, at de 

muligheder, som Facebook opstiller for at få et smugkig ind i både stærke og svage relationers 

personlige liv, trigger Susannes snagegen. Dette understøttes af Bumgarner, der i sin undersøgelse 

omkring opnåede fordele ved brug af Facebook finder, at Facebook netop er unik i kraft af, at 

netværket baserer sig på offline relationer, som er mere interessante at snage og sladre om end 

fremmede.  
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7.5.2 Overvågning som aflastning  

 Når vores respondenter fortæller om den sociale gevinst ved Facebook, refererer de især til de 

muligheder, som Facebook stiller til rådighed for søgning, observation og overvågning af andres 

profiler. Mark forklarer, hvordan adgang til og overblik over alle vennernes profiler og handlinger 

faciliterer hans overvågningsadfærd som en social handling. 

”Så ser jeg, hvad der egentlig er sket for folk i ens netværk, og så kigger jeg på billeder eller ser, hvem de er 

blevet venner med. (Bilag D4 Mark) ”Det giver mig en opdatering i forhold til folk, jeg ikke har snakket med 

længe, hvor man så kan se, hvad laver de nu. Det synes jeg er godt, men alt efter hvor meget folk bruger det, så 

får man jo også et indblik i, hvad de laver.” (Bilag D16 Mark) 

Mark fortæller ikke eksplicit, at han foretager overvågning af venner og bekendte som et led i at 

opnå indblik i andres liv, men det fremgår, at hans handlinger er forbundet med det at kigge på 

andre. Vi finder i lighed med Hjarvard, at overvågning fungerer aflastende for vores respondenter. 

Det kan være aflastende at tilføje en bekendt til sit venne-netværk, og det er aflastende at poste en 

høflig besked på personens Wall, men det er langt mere aflastende blot at søge på vedkommende og 

foretage en scanning over dennes profil. På Facebook holder Mark øje med andre personer uden at 

skulle yde noget selv og uden, at det har nogle omkostninger for ham. Han behøver ikke at investere 

tid i et møde ansigt-til-ansigt og interagere med folk, han kan blot studere andre, når han har tid til 

det bag skærmen, og hans adfærd kan ikke spores, idet søgeadfærden understøttes på Facebook, ved 

at det kan foregå anonymt.  

At overvågningsadfærden er det mest anvendelige og populære redskab til at indfri respondenternes 

krav til Facebook som medie for socialisering underbygges af, at hovedparten af respondenterne 

udtrykker, at de mange kommunikationsmuligheder, som Facebook tilbyder, ikke er tilstrækkelige 

til vedligeholdelse af kontakt og slet ikke kan erstatte ansigt-til-ansigt-møder. Når det gælder det 

perifere netværk består kontakten blot i selve venskabsetableringen, mens det typisk er sociale 

relationer, der befinder sig i gråzonen, som respondenterne kommunikerer med via Facebooks 

kommunikative redskaber, Wall funktionen og Inbox funktionen. (Bilag C10 Louise & bilag H11 

Dan) Det er imidlertid sjældent, at det er på Facebook platformen, at respondenterne bruger lang tid 

på kommunikation med hinanden, den kommunikation gemmer de til andre platforme. Vores 

empiridata viser således, at respondenterne foretrækker brugen af andre medier til 

kontaktvedligeholdende interaktion. Louise beskriver, hvordan hun hellere vil ringe eller skrive en 

sms besked, og Helle beskriver, hvordan samtaler og interaktion på Facebook aldrig vil kunne 

erstatte den offline kontakt, som hun har med sine venner.  
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”(...) når man tænker over det, er det ikke nogen vigtige ting, hvis der er et eller andet, der er vigtigt, så vil jeg 

da meget hellere ringe til folk eller skrive en sms, hvor man er lidt mere sikker på. Jeg er også bevidst om, at det 

er ikke sådan, at vil man have kontakt med nogen, så skal man skrive på deres Wall” (Bilag C10 Louise)  

”Jeg synes jo selv, at det giver meget meget mere og sidde over for hinanden og være nærværende, hvor 

Facebook kan blive en hurtig løsning på at mødes, og det er meget uforpligtende også. Jeg tror ikke, at man kan 

opretholde venskaber ved egentlig bare at skrive hurtige beskeder til hinanden, hvis man så ikke mødes en gang 

imellem eller ringer til hinanden og lige holder venskabet ved lige på den rigtige måde, hvor man sidder overfor 

hinanden.” (Bilag B23 Helle) 

Vores data viser, at det er muligheden for at skabe et netværk bestående af både svage og stærke 

relationer, og det er den adgang man får til de svage relationer gennem kig i eget venne-netværk via 

venne-listen og venne-netværk flere led ude, der primært appellerer til vores respondenter. Således 

giver venne-netværket adgang til viden om og indblik i andres liv, hvilket respondenterne benytter 

sig af ved at kigge på andres profiler og opdateringer, og dette på en aflastende måde, der både 

tjener et underholdende og socialt formål. Respondenterne får styret deres lyst og behov for at lure 

og snage i andres liv, samtidig med at de opnår den sociale gevinst det er, at de let og 

omkostningsfrit kan orientere sig i deres udvidede sociale netværk. Denne pointe påpeger 

Albrechtslund ligeledes, idet han ser overvågning som et nyttigt hjælperedskab til at navigere, 

orientere sig i et stadig større og uoverskueligt socialt netværk i dagligdagen. (Albrechtslund 2008) 

 

7.5.3 Accept af gensidig overvågning 

Albrechtslunds antagelse om, at bevidstheden om at blive overvåget på sociale netværkssteder kan 

berige individet, synes at stemme overens med vores analyse af Evas motiv om at blive set på. For 

hende synes den aktive handling det er, at udvikle sin selvfremstilling ved at lægge personlige 

informationer ud, samt generere applikationer med signalværdi på sin egen profil at være 

profiterende og en god måde at kontrollere det indtryk, hun ønsker at give af sig selv og således 

udøve Impression management. Her kan hun med håbet om at tiltrække såvel potentielle kærester 

som sociale relationer fortælle alle potentielt interesserede om sig selv. (Bilag G15 Eva) Det er dog 

ikke alle vores respondenter, der oplever overvågningen som berigende, selvom de selv foretager 

overvågningshandlinger. Det at være aktivt deltagende og medvirkende til at skabe et fundament for 

andres overvågningshandlinger opleves nærmere som en af præmisserne for at involvere sig på 

Facebook. Respondenterne accepterer således, at man må gøre sig tilgængelig overfor hinanden for 

selv at få adgang til ressourcer. Mark beskriver præmissen for at være på Facebook således: 
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”Lige som jeg gerne vil følge med i folks liv, så er der nok også nogen, der gerne vil følge med i mit, så det er 

ikke fordi, det skal være hemmeligt, hvad jeg læser eller hvor jeg bor henne eller noget. Jeg har det sådan lidt, 

når du lægger en profil ud i det offentlige forum, hvorfor skulle du så have tusindvis af hemmelige informationer 

om dig selv? Det virker modstridende, synes jeg.” (Bilag D44 Mark) 

Citatet afspejler, at Mark accepterer overvågning af sin egen profil, eftersom han er bevidst om 

handlingens gensidighed. Han indrømmer gerne, at en drivkraft for hans deltagelse består i lysten til 

at snuse rundt blandt andre personers profiler og kigge på deres personlige informationer - uden at 

have andet formål end dette, og velvidende at andre brugere på Facebook kan gøre præcis det 

samme med hans profil.  

 

Som vi senere vil vise, har Helle ændret sine indstillinger for privatliv, så profilen kun er åben for 

venne-netværket. Nedenstående citat viser det skisma, der er mellem hendes voyeuristiske ønske 

om at kigge på andre folks profiler og hendes afstandstagen til, at alle og enhver kan kigge på 

hendes egen profil:  

”Jeg ville nok umiddelbart synes, at den (Helles egen profil) var lidt kedelig, fordi man ikke kan gå ind og se 

billeder, med mindre man bliver venner med mig, så det betyder jo, at jeg skal give folk lov til at se mine 

billeder. Det er altid sjovt at kigge i andres billeder, man er jo lidt nysgerrig.” (Bilag B29 Helle)  

Helle er bevidst om den underholdende og profiterende handling, det er at kigge på andres profiler, 

men ønsker at begrænse fremmedes adgang til information om hende for at værne om den relation, 

der traditionelt er i mødet med fremmede. Således finder der en spænding sted mellem hendes eget 

ønske om at få stillet sit voyeuristiske behov og hendes afstandtagen til at afgive informationer til 

fremmede mennesker.  

 

Flere af respondenterne reflekterer over den overvågningsadfærd, der er mulig på internettet. Helle 

og Dan reflekterer over de vilkår, der er i dag for at søge på hinanden og skaffe sig adgang til 

informationer om andre. Helle fortæller, hvordan man idag Facebooker hinanden, ligesom man 

Googler hinanden (Bilag B25 Hanne), og Dan fortæller om egne erfaringer med at søge på 

jobansøgeres informationer. ”Jeg har jo selv siddet og skulle ansætte folk, og der har der været 

enkelte gange, hvor jeg har googlet nogen, så jeg ved da også godt, hvor meget man kan finde. 

(Bilag H36 Dan) Der eksisterer hos dem en grundlæggende bevidsthed om, at internettet er et 

lagermedie, et stort personarkiv, der indeholder informationer om både kendte og almindelige 

mennesker, og der findes rigtig mange søgetjenester hertil. Således kan man tale om en accept af 

disse vilkår, og en høj grad af refleksivitet om egen søgbarhed og tilgængelighed. For Dan betyder 
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den refleksive tilgang til egen søgbarhed også, at han (efter eget udsagn) ikke aktivt opsøger andres 

profiler og informationer på Facebook, hvorfor han er den af vores respondenter, der udøver den 

laveste grad af overvågning. (Bilag H39 Dan) 

Et andet aspekt af overvågningsadfærden, nemlig at den ikke altid foregår på ligeværdige 

præmisser, belyses i Louises interviewudsagn, hvor hun fortæller, hvordan Facebook kan bruges til 

at holde øje med ekskærester. ”Så er det også nogen, hvor jeg engang imellem går ind og kigger, 

nogen der har betydet mere end andre, som man ikke har kontakt med, en ekskæreste hvor man lige 

går ind og ser om, der er sket noget nyt.” (Bilag C35 Louise) Forholdet mellem ekskærester er et 

typisk eksempel på det ulige forhold, der kan være mellem overvågeren og den overvågede, hvor 

den overvågede ikke nødvendigvis accepterer eller forventer overvågningen, og handlingen kan få 

karakter af at være udspionerende. Dette taler for, at der også er en anden form for overvågning på 

spil end den deltagende, som Albrechtslund plæderer for. Her finder vi Andrejevic’s begreb om 

overvågning som udspionering mellem sociale og romantiske relationer mere fyldestgørende til at 

understøtte vores interviewdata.  

 

Vores interviewdata viser hermed, at respondenterne forholder sig forskelligt til den præmis, som 

overvågning på Facebook udgør, men de udtrykker alle den nødvendige accept af, at adfærden 

finder sted. Holdningsudsagnene spænder fra Eva, der som vist i selvfremstillingsafsnittet udnytter 

det spil, der er mellem voyeurisme og ekshibitionisme, hvilket hænger sammen med hendes motiv 

om at benytte Facebook som et datingsite, til Dan der ikke er interesseret i at overvåge, men stadig 

ikke har noget imod at blive overvåget selv. Ligeledes finder vi, at der er forskel på karakteren af 

overvågningsadfærden, alt efter hvilke sociale relationer overvågningen foregår i henhold til. Der er 

ikke altid en deltagende relation mellem parterne, og det sociale og berigende aspekt i handlingen 

kan reduceres til fordel for motivet om at udspionere og kontrollere. 

 

7.5.4 Opsamling 

Slutteligt finder vi, at vores respondenters motiver for at anvende Facebook til at vedligeholde 

kontakten til gamle kammerater kun i nogen grad hænger sammen med kommunikationshandlinger. 

Derimod hænger den i høj grad sammen med overvågningshandlinger, hvor respondenterne søger 

efter og snager om andre, fordi det er aflastende og ikke kræver nogle sociale ydelser fra dem selv. 

Respondenterne accepterer alle, at overvågning er en præmis for at være aktiv på Facebook, hvorfor 
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Albrechtslunds beskrivelse af overvågning som informationsdeling, der er ’untold and unasked’ 

passer meget godt på vores respondenters syn på adfærden. Overvågning er først og fremmest en 

accepteret præmis, hvilket giver sig udslag i forskellige diskurser omkring adfærden.  

Karakteristisk er, at både kvinder og mænd i respondentgruppen er villige til at indrømme, at de 

foretager overvågningshandlinger, kun Dan benægter, at han proaktivt foretager 

overvågningshandlinger. Kvinderne giver dog i højere grad udtryk for den snagende dimension af 

handlingerne.  

Det er karakteristisk for en del af respondenterne, at den overvågning som de selv udøver, betegnes 

som mere ubehagelig end bevidstheden om selv at blive overvåget. Således kolliderer deres egen 

nysgerrighed og behov for at snage i andres liv med den øgede bevidsthed om, at især overvågning, 

men også voyeurisme konnoterer noget negativt i den vestlige kultur. Samtidig kan det sociale 

aspekt i handlingen til tider være forsvindende lille, idet respondenterne ikke nødvendigvis tager 

kontakt til de personer, hvis profiler de kigger på. Det sociale i handlingen består nærmere i, at den 

information, man får adgang til uden at spørge, er ressourcegivende, idet respondenterne får godt 

materiale til samtale og sladder. Imidlertid kommer det frem i interviewet, at det ubehag, der er ved 

at fortælle om egen overvågning, er med til at skærpe respondenternes opmærksomhed omkring, 

hvordan de selv har det med at blive overvåget. Således peger vores interviewdata på, at ønsket om 

at være transparent og tilgængelig på Facebook overfor både venner, men også potentielle kærester, 

kan kollidere med bekymringen om, hvad denne transparens kan føre med sig. Interviewets fokus 

på respondenternes egne overvågningshandlinger kan således have været medvirkende til, at de 

reflekterer mere end sædvanligt over andres overvågningshandlinger. 
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7.6 Strategier for regulering af grænser for privatliv 

Palen & Dourish påpeger, hvordan behovet for at være offentlig tilgængelig på nettet kan skabe 

spændinger i forhold til hvilket publikum, man ønsker at være offentlig overfor. Ligeledes kan det 

med tiden blive svært at skabe en konsistent selvfremstilling på nettet, på grund af de digitale 

fodspor man sætter. Mellem de to dimensioner af adfærden, selvfremstilling og overvågning, finder 

der nogle spændinger sted. Respondenternes holdninger og adfærd harmonerer ikke altid, og på den 

ene side finder vi, at der er en accept af og et behov for at blive overvåget og på den anden side er 

der bekymringen for, hvordan og hvorvidt andre opfatter selvfremstillingen på samme måde som 

den er intenderet eller som en konsistent selvfremstilling samt bekymringen for, hvem der kan se og 

få adgang til hvilke informationer. Således opstår der hos vores respondenter nogle behov for at 

regulere grænserne for privatlivet og overveje hvilke personlige informationer, de lægger ud og 

karakteren heraf. Vi vil i denne sidste analysedel behandle de spændinger der opstår i 

respondenternes sociale interaktion på Facebook og behandle, hvordan de regulerer deres grænser 

for privatliv ud fra de behov og præmisser, de har for at deltage.  

 

7.6.1 Opfattelse af profilens grad af åbenhed 

”Jeg kender ikke rigtig til Privacy Settings. Jeg tror nogle gange, der har jeg gået ind på en profil, hvor man 

ikke kan kigge nogle ting, hvor man ikke kan se deres billeder. Jeg ved faktisk ikke engang, hvordan man gør, så 

det ved jeg ikke lige så meget om, men jeg har bare set det nogle gange, at man ikke kan kigge på nogle 

forskellige ting.” (Bilag E45 Tue) 

Alle vores respondenter på nær Helle har åbne profiler, der er indstillet til tilgængelighed, synlighed 

og søgbarhed overfor deres Networks og deres venne-netværk, hvilket vil sige størst mulig åbenhed, 

set i forhold til vores afsnit om Facebooks præstrukturer. Vores interviewdata viser, at dette ikke for 

alles vedkommende er et bevidst valg, men blot et udtryk for manglende bevidsthed om egen profils 

status og eller manglende interesse for at ændre på standardindstillingerne for privatliv, der er sat til 

størst mulig åbenhed.  

Mønsteret, der tegner sig, viser, at blot to ud af otte har reguleret nogle af indstillingerne for 

privatliv, og at fem ud af otte ikke er bevidste om deres profils grad af åbenhed. (Bilag S) Således er 

der generelt en manglende interesse eller bevidsthed omkring indstillingerne for privatliv, hvorfor 

vi må konkludere, at Facebooks reguleringsmuligheder ikke i nævneværdig grad bliver udnyttet. 

Mønstret illustrerer dette til trods, at gruppen af respondenter i tyverne har den største kendskab til 
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indstillingerne, samt en høj grad af bevidsthed om egen profils grad af åbenhed, og det er også i 

denne gruppe, at Louise og Helle befinder sig, som har ændret deres indstillinger og reguleret 

adgangen til deres profil. Helle har ændret sine indstillinger for privatliv indenfor alle kategorier til 

åbenhed overfor venne-netværket, mens Louise har ændret sine indstillinger under kategorien 

Profile til, at ingen kan se taggs af hende, samt at det kun er hendes venne-netværk, der kan se 

hendes messenger tjeneste. Direkte adspurgt afslører Dan, Jonas, Susanne, Tue og Mark54, at de 

ikke er bevidste om profilens grad af åbenhed, blot at den er offentlig i en eller anden udstrækning. 

Hverken Dan, Jonas, Eva, Susanne, Tue eller Mark har ændret sine indstillinger for privatliv. For 

Eva er synlighed og tilgængelighed oven i købet præmissen, alle skal have adgang til hendes profil. 

Derved er hun den eneste, der udtrykker en proaktiv tilgang til profilens offentlige karakter, 

hvorimod de resterende respondenter er mere tilbageholdende. Hun sammenligner meget sigende 

for hendes tilgang, sin profil med en personlig hjemmeside, som man opretter med profilering for 

øje. (Bilag G19 Eva)  

 

7.6.2 Tilgang til indstillingerne 

Ud fra vores interviewdata fremkommer forskellige årsager til, at flertallet af respondenterne ikke 

har ændret indstillingerne for privatliv. Overordnet synes vores respondenter at have en ubekymret 

tilgang til indstillingerne, et manglende kendskab til dem og en manglende interesse for dem. 

Yderligere udtrykker nogle, at indstillingerne ikke slår til.  

Respondenterne knytter ikke deres profils åbenhed an til deres indstillinger for privatliv. Emnet om, 

hvem der kan se og få adgang til profilen, drages løbende frem under interviewet, men her bliver 

muligheden for at ændre indstillingerne sjældent taget i betragtning. Profilen opfattes som 

tilgængelig for et udefinerbart publikum med en udefinerbar adgang til at gribe ind på det postede 

indhold. Respondenterne har således svært ved at definere profilens grad af åbenhed, men de kan 

forholde sig til, at profilen er offentlig i en eller anden udstrækning, og dette har hovedparten af 

dem affundet sig med. Susannes udsagn illustrerer denne på én gang begrænsede viden om og 

accept af indstillingerne. 

                                                
54 Mark fortæller, at hans indstillinger er sat til tilgængelighed overfor venne-netværket, men da vi, som ikke-

medlemmer af hans venne-netværk, kunne få adgang til hans profil, er det vores påstand, at Mark har taget fejl. Dette 

dokumenterer vores arkiverede screen dumps (Bilag Z) Derfor putter vi ham under kategorien af profiler, der er 

indstillet til tilgængelighed overfor  venne-netværket og alle hans Networks, altså størst mulig åbenhed.  
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”Jeg synes egentligt, det er ok, at andre kan se profilen, for det har jeg jo sagt ja til, da jeg oprettede profilen, 

eller det ved jeg ikke, om jeg har.” (Bilag F28 Susanne) 

Respondenterne er således bevidste om, at deres profil er åben for andre end venne-netværket, 

hvorfor den manglende regulering af indstillingerne ikke handler om manglende bevidsthed om det 

ukendte publikum, men om en ubekymret og i nogle tilfælde trodsig tilgang til indstillingerne. Vi 

finder i vores interviewdata eksempler på, at der er et udbredt behov for at distancere sig fra 

skræmmebilleder omkring risici forbundet med en åben profil, blandt andet dem der er 

medieskabte.  

”Jeg må indrømme, at jeg ved faktisk ikke præcis hvor mange, der kan se min profil, hvis man ikke er min ven. 

Det er ikke noget, jeg har gjort mig de store bekymringer om. Men det er da noget, jeg har tænkt over. Det er 

ligesom atomkraft, hvis man lader være med at tænke over det, så springer det ikke i luften.” (Bilag H29 Dan) 

Citatet med Dan illustrerer, at han er bevidst om, at der altid vil være nogle potentielle risici 

forbundet med afgivelse af personlig information på nettet. Men denne bevidsthed er ikke 

ensbetydende med et udtalt behov eller en interesse for at regulere profilens indstillinger for 

privatliv, hvilket primært skyldes, at han har svært ved at relatere sin Facebook brug til risiciadfærd. 

En profil på Facebook betragtes generelt som harmløs og som et medie for underholdning og for 

nogle-til-nogle kommunikation jf. analysedelen Motiver for brug, og ikke som en platform for 

risikabel adfærd, hvor man bliver nødt til at indskrænke sine egne muligheder for adfærd. Lignende 

fund ses også i Ofcom undersøgelsen, (2008, Ofcom) hvor spørgsmål omkring privatliv og 

sikkerhed ikke spiller den store rolle for de adspurgte brugere, som i stedet associerer sociale 

netværkssteder med underholdning frem for mere alvorlige emner som fx identitetstyveri.  

 

Vores interviewdata viser, at nogle af respondenterne oplever, at de præstrukturerede indstillinger 

for privatliv ikke slår til. Susanne ser ingen grund til at undersøge indstillingerne nærmere, fordi 

hun har svært ved at gennemskue deres funktion, og fordi hun allerede har nogle retningslinjer at 

handle efter, som Facebooks redigeringsstandarder ikke kan lave om på. Hendes mands grænser for, 

hvad der er forsvarligt at foretage sig på profilen, er normsættende for hende og udgør hendes 

retningslinjer. (Bilag F39 Susanne) Mark har i nogle tilfælde haft brug for at rette sin 

opmærksomhed mod indstillingerne, men han har ikke fundet dem tilstrækkelige til at opstille de 

ønskede afgrænsninger og ruminddelinger, hvorfor de for ham er overflødige. (Bilag D21 Mark) 

Her slår Facebooks egne standarder altså heller ikke til. Størstedelen af respondenterne reagerer 
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således negativt overfor Facebooks egne forslag til redigering, men retter sig alligevel efter de 

standardindstillinger, som tjenesten har sat op for profilen. 

 

7.6.3 Opsamling 

I dette afsnit har vi vist, at størstedelen af vores respondenter ikke benytter sig af de af systemet 

fastlagte muligheder for at regulere sine indstillinger for privatliv. Kun Helle har begrænset 

adgangen til hendes profil til åbenhed overfor venne-netværket. Louise har blokeret for funktionen 

tagg, således at ingen kan tagge hende på billeder. Der er et flertal af respondenter i tyverne, der har 

kendskab til indstillingerne og deres funktion. Størstedelen af respondenterne forholder sig 

ubekymret til deres manglende viden om og interesse for indstillingerne. Eva udtrykker en proaktiv 

strategi, der indebærer størst mulig åbenhed. Derfor er hun slet ikke interesseret i at begrænse sin 

profils åbenhed. Dan har svært ved at relatere sin Facebook adfærd til den risikoadfærd, som 

indstillingerne symboliserer og ser derfor ingen grund til at ændre dem. Mark, Susanne og Tue 

finder ikke indstillingerne tilstrækkelige, i Marks tilfælde fordi han har haft en negativ oplevelse 

med brug af dem, i Tue og Susannes tilfælde fordi de finder funktionerne uigennemskuelige. Vores 

respondenter accepterer således standardindstillingerne på trods af, at de ikke er helt sikre på, 

hvilken grad af åbenhed disse byder på, og hvilket publikum de har. Når vores respondenter ikke 

regulerer indstillingerne for privatliv, hvilke strategier benytter de da? I næste afsnit 

Adfærdsregulering vil vi behandle de strategier for regulering af grænser for privatliv, som 

respondenterne benytter sig af. 

 

7.6.4 Adfærdsregulering 

De indstillinger for regulering af grænser for privatliv, som Facebook systemet opstiller, er set ud 

fra Altmans processuelle forståelse af privatliv unuancerede og ikke fyldestgørende for den 

kontinuerlige adfærdsregulering, man foretager som individ. Selvom Facebook med indstillingernes 

reguleringsmuligheder forsøger at opstille nogle vægge, der afgrænser publikummet og de 

forskellige sociale kontekster, vil disse altid være unuancerede. Således vil vores respondenters 

udgangspunkt være at regulere deres egen adfærd, når de regulerer, hvor åbne eller lukkede de 

ønsker at være. 
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Palen & Dourish benytter sig af begrebet Genres of disclosure, hvorved de forstår relationen 

mellem forskellige former for afgivelse af information og forskellige forventninger til brug. 

Begrebet om genre indkapsler ifølge Palen & Dourish de måder hvorpå, vi i forbindelse med brug 

af informationsteknologier håndterer privatlivet i hverdagen. (Palen & Dourish 2003: 133) Genre 

indkapsler således alle tre grænser, som vi skal forholde os til, når vi ønsker at nå den optimale grad 

af åben- eller lukkethed. I nedenstående del ønsker vi at behandle vores respondenters regulering af 

grænser for privatliv ved at forstå deres adfærdsregulering på Facebook som karakteren af deres 

afgivne information relateret til deres skiftende forventninger til brug og konsumption af den.  

 

7.6.4.1 Tilbageholdelse af kontaktinformation  

Vi vil i det nedenstående afsnit gøre rede for, hvilke personlige informationer som respondenterne 

ikke lægger ud på deres profil. Da det er svært at dybdebehandle information og adfærd, der er for 

privat til at afgive og dermed at italesætte, vil vi ikke behandle dette aspekt yderligere, men blot 

redegøre for en for respondenterne klar og konstant privatlivsgrænse. Selvom vores respondenter 

foretager en løbende regulering af grænser for privatliv i egen adfærd, er det fælles for alle vores 

respondenter, at de har en klar holdning til, at de aldrig ville afgive kontaktinformation på 

Facebook. Vi registrerede således i vores profilanalyser, at vores respondenter ikke afgiver 

kontaktdata til fremmede på Facebook. Dette afspejler citatet med Susanne. 

(...) jeg fjernede vores private mail derfra (fra Facebook) og oprettede en hotmail. Jeg har heller ikke skrevet 

adresse på, hvor vi bor. Jeg har godt nok skrevet, hvor jeg arbejder henne. Jeg skriver ikke adresse og telefon 

nummer på.” (Bilag F36 Susanne) 

Eva og Louise afgiver telefonnummer og emailadresse til venne-netværket, men for disse kategorier 

er standardindstillingerne sat til, at det blot er venne-netværket, som kan se dem. Disse personlige 

informationer er også dem, som vores respondenter i interviewet betegner som for private til at 

afgive. Friedrich Stutzman har undersøgt Facebook brugeres opfattelse af personlig information. 

Her fandt han, at brugerne skelnede mellem kontaktinformation, som var information, de var blevet 

opdraget til at beskytte og så alle mulige andre informationer, som de godt ville lægge ud på 

profilen. Vores interviewdata peger i samme retning. Vores respondenter ønsker ikke at udvide 

mulighederne for, at fremmede kan opsøge dem i deres hjem, på deres private mailadresse, eller via 

telefon, selvom de godt ved, at deres kontaktinformation kan findes andre steder, som på De Gule 

Sider. Således er deres Facebook brug karakteriseret ved et behov for at tilbageholde en bestemt 
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form for personlig information, kontaktdata, som de mener, kun finder sin anvendelse indenfor egen 

privatsfære. Derimod ønsker de at dele en hel del andengrads information og billedidentifikation, 

navn, hjemby, information om uddannelse og arbejde og for nogles vedkommende civilstand og 

fødselsår eller dato. 

 

7.6.4.2 En tilpasset adfærd 

”Når jeg lægger mig offentligt frem, så er det også ok, at folk kigger, men derfor tænker jeg meget over, hvad 

jeg lægger på min profil og er meget selektiv. Derfor er det, jeg lægger på min profil noget, som er ok, at alle 

kan se.” (Bilag F41 Susanne) 

Citatet med Susanne afspejler den tilpasning, som vi finder, at alle vores respondenter forsøger at 

foretage for at kunne begå sig på den midter region, som de har en høj grad af bevidsthed om, at 

Facebook forummet udgør. Med udgangspunkt i Meyrowitz forklarede vi, hvordan de elektroniske 

mediers mellemkomst medvirker til, at sociale situationer smelter sammen, og de roller, vi spiller i 

forskellige situationer, blandes sammen. Således bliver det svært at spille vores forskellige sociale 

roller foran et heterogent og ukendt publikum. Derfor må man mestre den adfærd, der passer sig til 

den midter region, der opstår. Boyd påpeger, at det samme er på færde på sociale netværkssteder.  

“When context is defined by whom one Friends, and addressing multiple audiences simultaneously 

complicates all relationships, people must make hard choices.” (Boyd 2006)  

På denne måde flyder forskellige kontekster og sociale situationer sammen på Facebook, således at 

den sociale interaktion samt processen med at konstruere og redigere profilen kan blive overvåget af 

forskellige dele af respondenternes sociale netværk og et ukendt publikum indenfor respondenternes 

Networks.  

 

Palen & Dourish argumenterer for, at der kan opstå spændinger mellem de grænser man stiller op, 

når man foretager sin adfærdsregulering på internetmediet. Den information der virker tilladeligt at 

afgive på et tidspunkt kan være upassende på et andet tidspunkt i en ny sammenhæng. Et nyt 

publikum kan således modtage informationen og fortolke den på ny, uafhængig af den kontekst den 

blev afgivet i. Sandsynligheden for, at denne spænding kommer i spil, er som vist stor på Facebook. 

Alle i samme Network har som udgangspunkt adgang til alles profil, hvor personlige informationer 

bliver arkiveret, og News-Feed oversigten udgør en tydeliggjort midterregion, hvor hele venne-

netværkets adfærd konstant bliver opdateret og publiceret. Således bliver alle parter af venne-
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netværket konstant gjort opmærksom på deres ubegrænsede adgang til hinandens handlinger og 

informationer. Spændinger kan opstå, når brugernes afgivne information, som kun er henvendt til 

dele af venne-netværket eller slet ikke er intenderet til publicering, bliver publiceret på denne 

blandede scene. Hele venne-netværket får således adgang til viden om informationer, der ikke var 

intenderet dem. Disse vilkår medvirker til, at kontrollen over sine afgivne informationer let kan 

mistes, selv om fornemmelsen af kontrol er tilstede i interaktionssituationen. Og jo flere 

informationer, der med tiden afgives, des større er sandsynligheden for, at den redigerede 

selvfremstilling bliver mindre og mindre redigeret og kontrollerbar. Således er genren af 

informationsafgivelsen af betydning, idet den siger noget om vores respondenters formodninger om, 

hvordan informationen modtages og anvendes i forskellige situationer. Ifølge vores respondenter er 

deres afgivne information af en sådan karakter, at det kan accepteres af alle på alle tidspunkter. 

Flere af dem beskriver, at de ikke har noget information på deres profil, som ingen andre må se. De 

er således af den klare opfattelse, at de er opmærksomme på at tilpasse deres adfærd i forhold til 

den midter region, som de forstår Facebook som. Dette afspejles tydeligst i deres opfattelse af Wall 

funktionen og dens anvendelse. 

”Jeg tror aldrig, jeg uopfodret har skrevet på en andens Wall, muligvis hvis det er en ny (nytilkommen person på 

Facebook), men jeg skriver ikke meget på andres. Det skal være, hvis nogen skriver på min, så svarer jeg 

tilbage. Hvis nogen skriver tillykke med fødselsdagen, og hvis jeg kan se et eller andet, jeg bliver opmærksom på 

et eller andet sjovt, enten med en nær ven, så man næsten føler sig forpligtet til at skrive eller en fjern, hvor man 

tænker lidt taktisk, nu skal man også lige holde kontakten, så kan man også finde på at skrive, men der vil altid 

være en årsag til det.” (Bilag H11 Dan) 

Som Dan lægger alle respondenterne vægt på, at Wall funktionen primært bliver anvendt til korte 

samtaler, fødselsdagshilsener og andre høflige hilsener. Ingen udtrykker et ønske om at benytte 

Wall funktionen til samtaler af privat karakter.  

”Jeg tror mere, det er fordi, jeg synes ikke, folk skal læse, hvad jeg skriver der, så det bliver bare sådan nogle 

korte beskeder, hej og går det godt, og så er det det.” (Bilag E24 Tue) 

Dette korresponderer med Wall’ens funktion som en opslagstavle, hvor halvoffentlige beskeder 

postes, og det korresponderer i flere tilfælde med vores observationer og profilregistreringer. (Bilag 

J – Q: Profilanalyser) Nogle af samtalerne, vi er stødt på, har chat karakter (Jonas og Louise), og 

nogle er praktiske aftaler, der lige såvel kunne have foregået over sms. (Jonas og Louise) Den type 

kommunikation som vores empiridata viser, der finder sted på Wall’en, baserer sig på hverdagssnak 

og høflighedssnak og i Jonas’ tilfælde samtaler på et mere formelt plan, hvor personer fra 
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foreningssammenhænge henvender sig. Således får samtalerne en fatisk funktion, en funktion, som 

Gitte Stald finder, at sms beskeder også har. (Stald 2007) Ingen af vores respondenter giver udtryk 

for, at de opfatter Wall funktionen som et redskab for en-til-en-kommunikation, hvorfor 

fornemmelsen af at have konstrueret et privat rum ikke gør sig gældende for dem. Således 

korresponderer vores fund ikke med flere amerikanske undersøgelser, der gør opmærksom på 

teenageres manglende forståelse for mediet. (Lenhart & Madden 2007) Flere af vores respondenter 

giver udtryk for, at de er opmærksomme på at tilpasse karakteren af det skriftlige indhold til de 

forskellige kanaler for kommunikation, som Facebook tilbyder. Således lægger de alle vægt på, at 

de benytter Inbox funktionen til mere personlige samtaler, og flere fortæller, at de har oplevet at 

flytte deres samtale fra Wall forummet over til Facebook mail tjenesten. Tue fortæller, at han 

konsekvent foretager denne manøvre. ”Når folk skriver til mig på Wall’en, så går jeg ind og skriver 

i Inboxen. De fleste gange.” (Bilag E10 Tue) 

Flere af vores respondenter tilpasser også karakteren af de billeder, de afgiver. Helle og Jonas giver 

således udtryk for, at de gør sig en del overvejelser omkring, hvilke billeder de lægger ud. Helle 

kigger sine billedalbums igennem for utiltalende billeder, inden hun lægger dem ud, (Bilag B15 

Helle) mens Jonas forklarer, at han har gjort sig mange tanker omkring det etisk korrekte i at lægge 

sit profilbillede ud, som afbilleder ham selv og en fremmed dreng med brandmandsmaske på. 

”Det er fra et blad i et børneblad omkring drengedrømme, hvor jeg blev interviewet med den her dreng, men jeg 

valgte at sige, fordi han netop ikke kan ses og er klædt i en maske på billedet, så valgte jeg at sige, jamen så 

synes jeg godt, jeg kan tillade mig at lægge billedet et offentligt sted, men det var noget, jeg var meget bevidst 

om.” (Bilag I11 Jonas)  

Når det gælder billeder er risikoen for misforståelser imidlertid større, end når det gælder Wall 

samtaler, hvilket skyldes, at billederne er blevet taget i en helt anden kontekst, end den de fremvises 

i. Således refererer billeder til en meget specifik situation, hvor de afbillede formodentlig endnu 

ikke har kalkuleret med, at billederne bliver fremvist på Facebook. Vores respondenters bevidsthed 

om den midter region, som de befinder sig på, når de gør brug af Facebook, har stor betydning for 

deres udfoldelse på platformen. Respondenterne giver udtryk for, at de forsøger at komme 

ubehagelige situationer i forkøbet ved at foretage en løbende justering af deres adfærd på Facebook, 

hvor de regulerer genren af deres afgivne information ud fra forventninger om hvem, der potentielt 

kan anvende dem til hvad. Respondenterne adfærdskontrollerer således ved at tilpasse karakteren af 

deres afgivne information til omgivelserne, en adfærdsmekanisme, man kan sammenligne med 

Altmans begreb om paraverbal opførsel. Paraverbale adfærdsmekanismer er mekanismer for, ikke 
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det vi siger, men måden vi siger det på, det vil sige udtrykket. På internetmediet kan man skjule 

kropslige cues og verbale cues. Skriftlige, symbolske og ikoniske cues i medieret form kan træde i 

stedet for, hvilket gør sig gældende for vores respondenter, der benytter disse medierede 

paraverbale adfærdsmekanismer til proaktivt at signalere deres ønskede grad af åbenhed. 

 

7.6.4.3 Positionering  

Altman forklarer, hvordan vi orienterer os i vores omgivelser og i relation til andres adfærd for at få 

input om, hvad der er acceptabelt, således at vi kan skabe os en fornemmelse af, hvilken grad af 

socialisering omgivelserne lægger op til. I lighed hermed viser vores empiridata, at respondenternes 

egen adfærd på Facebook tilpasses i forhold til, hvordan de oplever andre brugeres adfærd. Således 

foretages vurderinger af, hvilken adfærd der er passende ud fra en positionering i forhold til andres 

profiler, andres redigering og andres afgivelse af information. Respondenterne benytter sig her af de 

muligheder for overvågning, som Facebook opstiller, til at observere andres afprøvning af 

platformen. På denne måde kan de gøre sig erfaringer ud fra andre og videre regulere deres egen 

adfærd for at konstruere en passende adfærd. I afsnittet Selvfremstilling fandt vi, at kvinderne 

positionerer sig negativt i forhold til forskønnede profilbilleder, som de finder gør sig gældende 

mange steder på sociale netværkssteder og online fora. Ud fra en stillingtagen til hvordan de 

opfatter mange andre kvinders profilbilleder, reflekterer de over, hvordan de gerne selv vil opfattes 

gennem deres profilbillede. Vi har i vores interviewdata fundet andre eksempler på denne negative 

positionering. 

”Min fætters kæreste har fået konstateret borderline syndrom, og så var jeg inde og kigge på hendes profil, og 

der kunne jeg se, at hun havde taget en borderline-test, og det synes jeg måske var sådan lidt. Og så havde han 

(Susannes fætter) så også gået ind og taget den, og det synes jeg måske er lidt for personligt i forhold til, at hun 

er så syg, som hun er, og så stiller hun det ud på Facebook på den måde, men det er måske bare et udtryk for, 

hvor syg hun er.” (Bilag F10 Susanne) 

Citatet afspejler, at Susanne vurderer, hvad hun selv synes er for intimt til at afsløre ud fra en 

negativ erfaring med en anden persons informationsafgivelse. Susanne giver udtryk for, at hendes 

fætters kæreste ikke er bevidst om sit publikum og konsekvenserne af sine handlinger, hvilket får 

Susanne til at reflektere over, hvad hun opfatter som sine egne grænser. Imidlertid kan der lige såvel 

være tale om forskellige subjektive forventninger til og afvejninger af, hvad man vil præsentere om 

sig selv og overfor hvilket publikum, man vil præsentere det for. Susannes overvågningsadfærd har 
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her den funktion, at de der snages om og sladres om, går imod nogle normer for passende opførsel, 

som hun kan positionere sig op imod.  

Mark fortæller om en situation, hvor konsekvenserne af en arbejdskollegas redigering af sin status 

for civilstand fik uventede konsekvenser: 

”Jeg arbejder sammen med en, der hedder Lotte, som stod, at hun var i et relationsship, og der slog hende og 

kæresten igennem 8 år op, og så slettede hun det der in a relationsship, og så fik hun også bare rigtig mange 

henvendelser, hvor der stod, har I slået op? Og der var hun måske ikke lige parat til at snakke om det. Der 

kommer mennesker, som nok heller ikke ville spørge til den slags, som der spurgte hende om det. Hun havde jo 

selv i første omgang skrevet det, og det var også hende, der i første omgang slettede det, og der kom det nok lidt 

for tæt på.”  (Bilag D43 Mark) 

Den frihed, man som bruger har på Facebook til at redigere selv, bliver her problematisk, idet 

handlingen bliver registreret og publiceret på linje med alle andre burgerinput. Behovet for at holde 

et brud med kæresten privat modsvares ikke af Facebooks præstrukturer. Således mister Marks 

kollega kontrollen over, hvad hun ønsker at dele omkring sit eget privatliv. Dette kan skabe nogle 

ubehagelige konsekvenser, hvor kollegaen ikke er klar til at dele en meget privat statusændring i 

hendes privatliv med andre. Mark kan via en andens negative oplevelse med brug af Facebook gøre 

sig overvejelser over, hvordan han ønsker at tackle en lignende situation, hvis han kommer ud for 

det. Således har Facebook nogle uventede konsekvenser, som vores respondenter erfarer og handler 

ud fra, og andre brugeres adfærd kan blive guidelines for, hvordan man bedst kan undgå negative 

oplevelser med brug. 

 

Eva fortæller om en veninde, der er førtidspensionist, men som ikke ønsker at afgive den 

information på sin profil. (Bilag G22 Eva) Venindens tilbageholdelse af denne karakter af 

information, finder Eva utroværdig og manipulerende. Eva positionerer sig her negativt i forhold til 

handlingen at tilbageholde aspekter af sit privatliv, som man ikke er stolt af. Eva bliver således 

bestyrket i sin holdning om, hvor vigtigt det er at præsentere en så troværdig og fuldstændig udgave 

af sig selv som muligt på Facebook og generelt. Eva og Susannes familiemedlems synspunkt 

korresponderer med Aquisti & Gross’ beskrivelse af en ny form for intimitet, som de blandt andet 

ser udfoldet på sociale netværkssteder. Intimitet har traditionelt handlet om at afsløre noget eller 

bekende noget til nogle parter og tilbageholde dette overfor andre parter. De finder, at der nu også 

gør sig et behov gældende for at dele personlig information med et bredt og ukendt publikum. 

(Aquisti & Gross 2005) Aquisti & Gross anfører, at tilliden svækkes med bekendelsen overfor et 

ukendt publikum, som netop foregår på sociale netværkssteder, og dermed svækkes også formålet 
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med at interagere meningsfuldt med andre. De to eksempler med Susanne og Eva både understøtter 

og afviger fra denne påstand. Tilliden svækkes i Susannes tilfælde, idet hendes opfattelse af, hvad 

der for det pågældende familiemedlem bør være et privat anliggende, deles med et bredt publikum, 

mens Evas tillid til veninden svækkes, fordi veninden ikke bekendtgør den viden til andre, som Eva 

har om hende.  

 

7.6.4.4 Oplevede problematikker med adfærdsregulering 

Vores respondenter giver udtryk for, at de foretager en løbende tilpasning af deres adfærd på 

Facebook, men de refererer ikke til mange negative eller problematiske oplevelser, hvor de har følt, 

at det faktiske privatlivsniveau, de befandt sig på, var meget fjernt fra det ønskede niveau. Dog 

fremhæver de nogle oplevelser, de har haft, hvor de både har oplevet en for høj og en for lav grad af 

åbenhed i forhold til det ønskede niveau. Således er deres forventninger til, hvad der er passende at 

afgive, blevet brudt i disse situationer, enten af dem selv eller af dem, de interagerer med.  

Størstedelen af vores respondenter giver udtryk for, at de accepterer, at billeder, der afbilder dem, 

bliver lagt ud af andre i venne-netværket.  

”Jeg synes, det er spøjst (folk der lægger billeder ud af Jonas). I starten havde jeg det mærkeligt med det, men 

jeg synes, det er fint. Man kan fint lægge en masse billeder op af sig selv, sådan som man bare gerne vil 

fremstilles. Så efter at have vænnet mig til tanken, så synes jeg, det er okay.” (Bilag I15 Jonas)  

Det er imidlertid problematikken med, at man som Facebook bruger kan lægge billeder ud og tagge 

andre uden deres samtykke, der blandt andet kommer op, når vores respondenter fortæller om deres 

negative oplevelser. I citatet giver Jonas da også udtryk for den tilvænningsproces, det er, at 

acceptere, at man ikke er alene om at have kontrollen over sine personlige informationer. Helle 

fortæller om proceduren med at ’untagge’ sig selv, her henviser hun til handlingen at fjerne et Tagg 

på et uploadet billede, så det ikke længere linker til hendes egen profil.  

”Hvis der er nogen, der har lagt billeder af mig ud på Facebook, så plejer jeg for det meste også at untagge mig 

selv, fordi jeg for det meste har været i byen, når jeg har været på de billeder, og det synes ikke, at jeg behøver 

at være på.” (Bilag B7 Helle) 

Helle har også haft oplevelser med, at andre har lagt billeder ud af hende, der ikke var passende, 

hvorefter hun har kontaktet den ansvarlige og bedt vedkommende om at fjerne billederne igen. 
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” (...) En eller to gange der har jeg faktisk også bedt vedkommende om at tage de billeder ned, hvor jeg er på, 

fordi det var sådan nogle rigtig grimme billeder, og det var selvfølgelig helt cool med vedkommende.”  

(Bilag B7 Helle) 

 

For Helle bliver projektet med at skabe og redigere sin ’digitale krop’ på Facebook en proces, der 

involverer venner og bekendtes kontrol over de informationer, der er med til at forme hendes 

udtryk. Nogle af billederne, hvori Helle bliver afbilledet, accepterer hun som en del af sin digitale 

tilstedeværelse på Facebook, mens andre forsøges gjort mindre søgbare, og andre igen forkastes, 

ved at hun kontakter den ansvarlige for billedgenereringen. Således afspejler citatet oplevelsen af 

manglende kontrol og illustrerer også, hvordan kontrollen forsøges genvundet. Der opstår med 

andre ord en situation, hvor Helle oplever en fornemmelse af manglende kontrol over den 

information og viden, der findes om hende selv på Facebook. Den opstillede grænse for, hvem der 

skal have adgang til information om hende, bliver i hendes tilfælde overskredet, hvilket kan lade sig 

gøre, fordi andre har opnået medejerskab over hendes information, med Petronios termer Co-

ownership, og andre har kontrollen til at afgive det uden hendes samtykke. Således har Helle haft 

erfaringer med, at forventningerne for, hvilke informationer om hende der skal blive mellem hende 

og vedkommende med medejerskab, er blevet brudt, hvorfor en reaktiv adfærdsregulering har været 

nødvendig. 

 

På Facebook bliver de sociale relationer i venne-netværket hinandens redaktører, idet de er med til 

at bestemme hvilke personlige informationer, der fremgår om hinanden. Boyd beskriver, hvordan 

unge amerikanske brugere skaber en digital tilstedeværelse på sociale netværkssteder ved en 

konstant redigeringsproces, der foregår i relation til vennerne. (Boyd 2007b) Vores interviewdata 

viser, at også de sociale relationer fra venne-netværket indgår aktivt i denne redigeringsproces. De 

profilanalyser, vi har lavet, viser i overensstemmelse hermed, at vores respondenter i de fleste 

tilfælde accepterer, at andre er en del af deres redigeringsproces. I Helles tilfælde er oplevelsen af 

manglende kontrol imidlertid opstået, hvilket har krævet korrigerende handlinger, så misforståelsen 

kan rettes, og hun kan få kontrol over sin selvfremstilling og sit omdømme igen. Helles beslutning 

om at foretage ændringer i sine indstillinger for privatliv stemmer overens med disse negative 

oplevelser. Helle er kritisk indstillet overfor, hvordan hun tager sig ud på billeder og ønsker ikke at 

give det forkerte indtryk til potentielle arbejdsgivere. (Bilag B7 Helle)  
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Louise nævner en samtale, hvor hun selv har overskredet sin samtalepartners grænser for, hvilket 

indhold der skal blive mellem de to. 

”Jeg skrev noget på en af mine veninders Wall, hvor hun var sådan, ej hvorfor har du skrevet det på min Wall. 

Et eller andet med, hvor hun havde været sammen med en, og jeg skrev, nu skal jeg have noget sladder, hvor hun 

synes, det var for meget, fordi så kunne han gå ind og se, at jeg havde skrevet, at jeg skulle have noget sladder. 

Det var ikke det, hun ville fremstå overfor ham. Det var ikke noget, jeg tænkte over. Jeg overvejede meget 

hvordan, hvad jeg kunne skrive. Jeg kunne ikke skrive, nu skal jeg høre, hvordan det gik på din date. Jeg tænkte, 

nu skriver jeg det sådan her, så er det ikke sladder åbenlyst.” (Bilag C12 Louise)  

Louise har fået medejerskab i sin venindes personlige information og har valgt at afgive den viden, 

hun har opnået uden at få venindens samtykke. Således sættes veninden ude af stand til at 

kontrollere den viden, andre får om hendes date. Louises oplevelse afspejler de mistolkninger af 

situationen, der kan foregå, når subjektive opfattelser af den sociale situation støder sammen. 

Louise betragter den personlige information som harmløs sladder, mens veninden betragter det som 

personlig information, der hører til i deres delte intimsfære. (Bilag C10 Louise)    

 

Jonas fortæller, at han har haft en negativ oplevelse i forbindelse med en af de åbne grupper, han 

debatterer i. Henvendelsen skete på baggrund af nogle indlæg, som Jonas havde skrevet på 

gruppens debatforum. 

”Jeg har også oplevet, at fuldstændig fremmede skriver til mig, som jeg ikke kender, som så sender et brev i 

stedet for at skrive på væggen. Det var en af de grupper, som jeg havde tilmeldt mig (...) og der var så åbenbart 

en, der havde fundet mit navn og skrevet sådan nogle halvt smæde mail i Inboxen omkring, at jeg var en idiot, så 

det har jeg studset over, både det med at tage kontakt til fremmede mennesker på den måde, men også at man 

sender det som et brev.” (Bilag Jonas I 10) 

Jonas udtrykker en forventning om, at den en-til-en-kommunikation, som Inbox funktionen lægger 

op til, er privat og ikke involverer kommunikation med fremmede. Ligeledes udtrykker han en 

forventning om, at den privatsfære, der skabes i kommunikationen via Inbox tjenesten er et intimt 

rum, der ikke involverer fremmedes indtrængen. Disse forventninger bliver i situationen brudt, og 

hans opstillede grænser for, hvad han finder er passende adfærd overfor folk, han ikke kender, 

bliver udfordret. Jonas’ oplevelse giver således nogle erfaringer med, hvad det indebærer at være 

debattør på Facebook. Det faktum, at alle sociale handlinger kan finde sted på Facebook, blot der er 

aktører til det, kan være problematisk, idet det kræver, at man skal påtage sig flere forskellige roller, 

i Jonas’ tilfælde både næstformand i Røde Kors og privatperson. Når personer fra 

foreningssammenhænge overskrider debatten i grupperegi og skaber sig adgang til Jonas’ private 
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Inbox, bliver denne balancegang problematisk og giver ham problemer med at opretholde sit 

corporate image. Mark forklarer, at han har fået klager over sit profilbillede, hvilket medvirkede til, 

at han skiftede det ud.  

”Så det tidligere billede jeg havde af Joakim Boldsen, der fik jeg for mange klager over, at man ikke kunne se, at 

det var mig. Specielt folk fra da jeg var på udveksling - fra folk jeg havde været af sted med der skrev, om jeg 

virkelig havde ændret mig så meget.” (Bilag D11 Mark)  

Mark fortæller endvidere, at der findes flere personer på Facebook med samme navn som ham, 

hvilket har skabt endnu flere forvirringer. Således har han reguleret sine forventninger til hvilken 

type profilbillede, der passer bedst til de blandede kontekster, som hans samlede venne-netværk 

udgør. Fra at være det som Boyd kalder Playfull i sin Performance på profilbilledsiden, har han 

ændret sit profilbillede til en mere troværdig udgave af ham selv, således at det står som en 

dokumentation for, at han er den, som han giver sig ud for at være. Hermed kan alle i hans venne-

netværk og ikke kun nogle få parter identificere og genkende ham. Mark har således reguleret sin 

adfærd ud fra vurderingen af, at det er bedre, at han er tilgængelig for potentielt alle, i stedet for at 

have en indforstået optræden overfor dele af venne-netværket. Dette matcher også med Marks 

brugsmotiver, hvor et motiv er etablering af nye sociale relationer via Facebook. 

 

7.6.4.5 Opsamling 

 Ulig en del amerikanske undersøgelser om teenageres adfærd og opfattelse af sociale 

netværkssteder, som finder en sammenhæng mellem amerikanske teenageres manglende bevidsthed 

om deres profils indstillinger for privatliv, og deres manglende bevidsthed om hvilken offentlighed, 

de handler i, finder vi, at vores respondenters manglende kendskab til indstillingerne for privatliv og 

manglende ændring af standardindstillingerne ikke er ensbetydende med manglende bevidsthed om 

deres profils åbenhed. Vores respondenter udtrykker en god fornemmelse for den midter region, de 

befinder sig på og forsøger at kontrollere adgangen til deres privatliv ved at have en konstant 

privatlivsgrænse med hensyn til at tilbageholde deres kontaktinformation for fremmede. Vores 

respondenter foretager en løbende justering og tilpasning af deres adfærd, det vil sige genren af den 

information de afgiver, ud fra holdningen om, at informationen skal tale til laveste fællesnævner, og 

ud fra en formodning om, at dette også er tilfældet. Dette kommer blandt andet til udtryk i fatisk 

kommunikation på Wall’en, gennem en afvejning af, hvilke samtaler der er for private at føre i Wall 

regi, og hvilke der skal føres gennem Inbox tjenesten og ved at overveje hvilke billeder, der tåler at 
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blive offentliggjort på stedet. Ligeledes foretages tilpasningen ud fra en især negativ positionering i 

forhold til andre brugere på Facebook. Via Facebooks søge- og overvågningsmuligheder følger 

respondenterne med i andres reguleringer af grænser for privatliv for at være bedre rustet til at 

foretage deres egne reguleringer.  

 

Således forsøger de at gå en balancegang, hvor det behov de har for afgivelse af personlige 

informationer til deres selvfremstilling, og det behov de har for at overvåge og konsumere personlig 

information bliver opfyldt, samtidig med at de forsøger at kontrollere deres adfærd overfor både et 

velkendt publikum bestående af stærke og svage relationer fra flere sociale sammenhænge; arbejde, 

studie og  familie, og et ukendt publikum, der potentielt overvåger dem. Vores respondenter har få 

negative oplevelser, der har skabt spændinger mellem deres ekshibitionistiske og voyeuristiske 

behov og den kendsgerning, at de selv bliver overvåget. Dog har de via nogle af funktionerne; Wall, 

Tagg, Inbox, billeddeling og profilbillede oplevelser med fejlfortolkninger i interaktionen, fordi 

subjektive opfattelser af konteksten samt subjektive opfattelser af, hvad der er passende adfærd er 

stødt sammen. Således ønsker Helle ikke, at lidet flatterende festbilleder af hende skal præsenteres 

og tagges, så hun nemt kan søges på. Jonas bliver sat til at reflektere over, at alt hvad han skriver 

bliver gemt, således at folk kan kontakte ham personligt i hans Inbox med kommentarer til indlæg, 

der er skrevet i grupperegi. Louise bliver gjort opmærksom, at hun ikke er påpasselig nok i den 

pågældende interaktion med hensyn til, hvad hun kan tillade sig at afgive af personlig information 

om andre på en midter region. Dog finder vi, at de behandlede eksempler afspejler hverdagslige 

interaktionsproblematikker, som handler om pinligheder og et blakket omdømme. Dette har ikke 

afskrækket respondenterne fra at benytte Facebook til at præsentere personlig information, men 

empiridataene peger på, at oplevelserne giver dem en mere refleksiv tilgang til egen adfærd på 

stedet. 
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7.6.5 Tillid 

Et vigtigt parameter, som vi finder har indflydelse på, at vores respondenter kun har haft få negative 

oplevelser med at skulle regulere deres adfærd drastisk, er tillid. Vi finder i vores empiridata, at 

respondenterne har en grundlæggende tillid til, at deres netværk, andre brugere og virksomheden 

Facebook ikke misbruger deres personlige information. Tilliden knytter sig først og fremmest til 

deres venne-netværk, som består af sociale relationer, der allerede er etableret offline. Ligeledes 

består tilliden i en forventning til venne-netværkets adfærd og behandling af personlig information 

og til, at venne-netværket er dem, de udgiver sig for at være. Endeligt kommer tilliden også til 

udtryk i en forventning om, at Facebook ikke bruger især billederne til obskure kommercielle 

formål.  

 

En definition af tillid giver Mayer, Davis, and Schoorman, 1995 in Dwyer 2007: 

“the willingness of a party to be vulnerable to the actions of another party based on the expectation that the 

other will perform a particular action important to the trustor, irrespective of the ability to monitor or control 

that other party” (Dwyer 2007) 

Tillid handler dermed om at være villig til at være udsat og skrøbelig i sine handlinger, åbne sin 

privatsfære op for en anden person og afgive kontrollen over egne personlige informationer. Denne 

frivillige stillen sig til skue sker ud fra en forventning om, at den anden part vil gøre det samme, 

uafhængigt af om man kan kontrollere den anden parts handlinger. Ser man på begrebet, brydes 

tilliden først, når de andre parter ikke lever op til forventningerne om at håndtere den åbenhed og 

adgang, de får til informationen. Vores respondenter har ikke haft mange ubehagelige oplevelser 

med at interagere og afgive information på Facebook, hvilket opretholder deres tillid til de parter, 

de forventer en tillidsrelation til. Vi vil i det nedenstående behandle tillidsbegrebet ud fra vores 

interviewdata og belyse, hvordan dette parameter giver vores respondenter en grundlæggende 

positiv oplevelse med at afgive personlige informationer på Facebook.  

 

7.6.5.1 Fundamentet for tillid: Venne-netværket 

”Nogle af dem er mine bedste venner, nogle er nogen, jeg har spillet fodbold med tilbage i 94, men jeg har det 

sådan, at dem der er mine venner derinde, det er nogen, jeg kender. Det er ikke sådan noget med, at jeg er 

venner med Uffe Holm og Michael Laudrup og Barac Obama, altså det skal være nogen, jeg kender. Ellers er 

det ikke rigtige venner, så er det jo bare om at have så mange som muligt. Så kan man jo ligeså godt tilmelde sig 

en fanside i stedet for at være venner med folk.” (Bilag D15 Mark) 
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Den første og mest grundlæggende dimension af tillid kommer til udtryk ved, at vores respondenter 

fortæller, at de har en relation til alle de personer, der befinder sig i deres venne-netværk, hvilket 

betyder, at deres netværk består af allerede etablerede sociale relationer. Flere understreger, at de 

ikke vil tilføje hvem som helst til deres venne-netværk, og denne bevidsthed om et velkendt venne-

netværk skaber fundamentet for tillid. Her skiller Eva sig ud, da hun har tilføjet en politiker, som 

ikke har kendskab til Eva. (Bilag G7 Eva) Facebook platformens opbygning understøtter skabelsen 

af et tillidsnetværk ved at fungere som en art privat forening, hvor det kræver optagelse at få plads i 

hinandens venne-netværk. Således gives brugerne fuld kontrol over optagelsesproceduren med at 

acceptere eller afslå en venskabsanmodning. Boyd beskriver, hvordan amerikanere tilføjer hinanden 

til venne-netværket uagtet, at deres sociale relation til hinanden er meget svag. (Boyd 2008) Dette 

kan ifølge Boyd skabe situationer, hvor folk afgiver information til et venne-netværk, hvor der 

befinder sig sociale relationer, som man ikke har særlig stor tillid til. Vores respondenters venne-

netværk består som vist af både stærke og svage relationer med en overvægt af svage relationer, og 

respondenterne har ikke haft mange oplevelser, som har skabt mistillid til nogen i venne-netværket. 

Vi vurderer, at denne forskel skal ses i lyset i af, at der mellem amerikanske og danske brugere 

meget vel kan være store forskelle i størrelsen af venne-netværk og i opfattelsen af svage og stærke 

relationer. Amerikanske brugere skal således tage stilling til store geografiske afstande og netværk 

inddelt i stater og store regioner. 

 

7.6.5.2 Forventninger til venne-netværket 

Hovedparten af vores respondenter har, som vist i afsnittet Selvfremstilling, venne-netværket som 

målgruppe og som intenderet modtager af deres afgivne information. Respondenterne er, som vist, 

bevidste om, at deres profil er åben for andre end venne-netværket, men venne-netværket er stadig 

den gruppe af personer, som respondenterne har lettest ved at forholde sig til og dermed italesætte 

som publikum til deres profil. Vores respondenter opbygger således et Imagined audience, et 

forestillet publikum, som de kan forholde sig til og interagere i relation til. (Boyd 2007b) Ligesom 

respondenterne forsøger at leve op til venne-netværkets forventninger omkring acceptabel adfærd 

for selvfremstilling og overvågningsadfærd, har de tillid til, at denne gruppe mennesker på samme 

måde forsøger at leve op til respondenternes egne opstillede forventninger.  

Dette fremgår ikke direkte af respondenternes udsagn, men når respondenterne taler om, hvordan de 

selv deler information med venne-netværket med respekt og omtanke, finder vi, at dette er et udtryk 
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for, at de selv forventer at få samme behandling. Således har de en tillid til, at de kan lægge 

kontrollen over deres personlige informationer over i hænderne på venne-netværket.  

”(...) det er ikke så meget for min egen skyld, for jeg har dem (billederne) jo selv på min egen computer, så det 

er for andres, så de kan gå ind og kigge.” (Bilag E14 Tue) 

Tue fremhæver, at billeder lægges ud for vennernes skyld, for de afbilledes skyld og ikke for hans 

egen, hvorved det sociale aspekt i delingen fremhæves, men vi finder, at der i udsagnet også ligger 

et behov for at legitimere handlingen ved at fokusere på den ansvarsfølelse, der er forbundet med 

afgivelse og deling af information, som andre har rettigheder over. Helle udtrykker det mere 

eksplicit. 

”(...) jeg vælger også meget efter, hvordan man ser ud på billederne. Det er ikke alle billeder af de fester eller 

ferierne, der kommer ud, fordi det er igen det der med, at det er ikke alle, der har lyst til at se fulde og grimme 

ud på et billede på Facebook, hvor alle kan gå ind og se dem. Jeg gør det også for de andres skyld faktisk, for 

jeg kender de fleste, der er med på billederne, og det er jo bare sådan, jeg selv har det.” (Bilag B15 Helle) 

Således lægger respondenterne vægt på, at de behandler følsomme personlige informationer af dem 

selv og ikke mindst andre med omtanke, når de deler dem, og de lægger ligeledes vægt på, at de 

ikke selv har noget suspekt formål med at poste billeder på deres profil. Derved håber de, at andre 

håndterer information om sig selv og andre med lige så stor omtanke.  

 

Vi finder ligesom Boyd (Boyd 2006), at respondenterne forsøger at opretholde og skabe nogle 

normer omkring adfærden på stedet, især den adfærd der er forbundet med kontrol over andres 

personlige informationer. I et miljø som Facebook hvor meget adfærd kan være selvregulerende, og 

meget indhold kan være selvredigeret, men hvor noget også er redigeret af andre, lægger 

respondenterne vægt på betydningen af et tillidsnetværk, som forventes at opstille nogenlunde 

samme normer som dem selv. Denne tillid til vennernes dømmekraft som bliver afspejlet i egen, 

betegner vi som et parameter, der har indflydelse på, at respondenterne ikke oplever problemer eller 

bekymring ved at lægge personlig information ud, i dette tilfælde billeder. Helle deler billeder med 

respekt og på en hensynsfuld måde ud fra forventningen om, at hendes netværk vil gøre det samme. 

Hun lægger kun de billeder ud, der efter hendes vurdering ikke virker anstødelige.  
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Respondenterne udtrykker også en forventning om, at andre brugere og især venne-netværket giver 

en troværdig repræsentation af sig selv, hvilket citatet med Louise afspejler.  

”(...) hvis man leder efter nogle venner, der er mange, man selv falder over, hvor man ikke lige ved, om det er 

den, man tror, det er, fordi der ikke lige er nogle billeder derinde. Det er lidt upersonligt, hvis man ikke har et 

billede, og man bare har lavet en profil bare for at have den og ikke er til at komme i kontakt med alligevel, og 

det er jeg jo. Så det synes jeg da, det hører sig til, at man skal have et billede, at man er til stede, og man bruger 

det.” (Bilag C20 Louise) 

Citatet afspejler, at Louise har tillid til, at hendes venner ikke overdriver præsentationen af sig selv 

eller optræder, som en anden, end den de er. Her fremhæves profilbilledet, som vi også har vist i 

afsnittet Selvfremstilling, som et udtryk for troværdighed og mangel på samme ses som udtryk for 

en uengageret bruger, der giver anledning til mistænksomhed. Profilbilledets troværdighed er særlig 

vigtigt for Susanne. For hende er det, som vist i afsnittet Karakteristik af respondenterne, en ny 

oplevelse at være tilstede med sin egen profil på nettet, og her fungerer profilbilledet og navn og 

alder som en vigtigt faktor for at kunne identificere modtagere og afsendere, og denne oplevelse af 

at kunne identificere andre, som nogen man kender, er noget, der skaber trygge rammer for hende. 

 

7.6.5.3 Tiltro til virksomheden Facebook  

Den massive kritik af Facebook virksomheden fra flere sider, både medierne og akademiske kredse, 

kan have negativ effekt på, at vores respondenter ønsker at afgive information og især uploade 

billeder. Respondenterne tager alle afstand fra, at Facebook har rettighederne til de data, de lægger 

ud på profilen, samt at virksomheden kan bruge det til kommercielle formål. Karakteristisk er dog, 

at de alle har en tiltro til, at Facebook virksomheden ikke misbruger deres data, hvilket citatet med 

Mark afspejler. 

”Jeg kan ikke se, hvordan et billede fra, hvor jeg er skide fuld til en julefrokost, bliver brugt i en reklame eller et 

eller andet.” (Bilag D46 Mark) 

Dan udtrykker stor refleksivitet omkring problematikken med overdragelse af information. Han ser 

flere problemer i at lægge billeder ud andre steder på nettet, hvor der ikke er noget internationalt 

kendt navn bag tjenesten, som tager ansvar for de mange data, der frivilligt lægges ud.  

”Man kan jo også vende det om og sige, at lige pludselig så får man en eller anden beskyttelse, som man ellers 

ikke ville have fået (...) hvis du så begynder at hive billeder ned fra Facebook og udnytte dem, så kan du jo 

faktisk blive knaldet af nogen(...).” (Bilag H 41 Dan) 
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Louise udtrykker en liberalistisk tilgang til problematikken. Som bruger har man et helt 

grundlæggende frit valg til at lade være med at afgive billeder, hvorfor man ifølge Louise også selv 

er ansvarlig for de handlinger og valg, man foretager sig.  

”(...) jeg synes ikke, det er fair, at de (Facebook) kan bruge dem (billederne) ubegrænset, men jeg har det sådan 

lidt, hvorfor skulle de også bruge et billede af mig, Jeg synes, principielt er det ikke ok, men så har jeg det også 

sådan, så lad da være med at lægge dem derind.” (Bilag C54 Louise) 

Ud fra Louises synspunkt handler det om at stå ved sine valg og være i stand til at håndtere de 

problemer, der opstår herudfra. Således opponerer hun samtidig imod for mange retningslinjer og 

for meget moralprædiken omkring, hvad der er passende adfærd. Vores respondenter har således 

valgt at have tiltro til Facebook virksomheden ud fra en tankegang om, at Facebook mister et godt 

koncept og får et negativt omdømme, hvis virksomheden misbruger informationerne. Ligeledes har 

respondenterne valgt at have tiltro til Facebook, idet det eneste alternativ for dem er at lade være at 

benytte sig af stedet, hvilket de finder unødvendigt, når de opfatter sig selv som ansvarlige 

individer, der kan tage de rigtige valg selv.   

 

7.6.5.4 Tiltro til egne evner  

”I starten var det mere et seriøst sted, hvor jeg lige skulle lære det at kende. Nu har jeg sluppet mig selv lidt 

mere løs. Det var mere seriøst i starten, fordi jeg vidste ikke rigtig, hvad det var. Man skulle passe lidt på, at 

man ikke kom galt af sted, og det var de forkerte mennesker, der så, hvad man render rundt og laver derinde, 

selvom man finder ud af, hvor mange mennesker, der egentlig er derinde, så kan man slappe lidt mere af.” 

(Bilag G6 Eva) 

Tilliden til venne-netværket, til dets dømmekraft og dets troværdige repræsentation og tiltroen til 

Facebook som virksomhed og system er af betydning for, at vores respondenter accepterer at afgive 

information og gøre deres profil tilgængelig for andre. Denne tillid kommer også til udtryk i en stor 

tiltro til egne evner og kompetencer på stedet, hvilket er medvirkende til at skabe en følelse af 

tryghed, når respondenterne interagerer på stedet. Respondenterne lægger alle vægt på, at 

Facebooks brugervenlige genkendelige interface, der udgøres af deres sociale relationer i form af 

tekstualiserede repræsentationer, appellerer til dem, og hovedparten af dem giver udtryk for en tiltro 

til egne evner til at kunne gebærde sig på Facebook uden vanskeligheder og en oplevelse af at have 

en høj grad af fortrolighed med Facebook platformens opbygning, struktur og funktioner. Alle 

vælger at sammenligne med MySpace, når de skal beskrive, hvorfor platformen appellerer til dem, 

og nedenstående citater er eksempler herpå.  
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”Jeg tror det var der funktionerne var bedst, i forhold til, nu har jeg ikke en profil inde på MySpace, men det jeg 

hører fra andre folk det var, at der kunne man ikke de samme ting på MySpace, som man kan på Facebook” 

(Bilag D53Mark) 

”Jeg synes, det har overtaget MySpace. Det er nemmere at finde rundt på Facebook, og det er godt, at man kan 

lave grupper og finde gamle venner, og det er lettere at lægge billeder ind. Jeg har haft en profil på MySpace og 

har det stadig, men jeg bruger den aldrig..” (Bilag E52 Tue) 

”Facebook er mere, profilerne ligner hinanden (...)Jeg synes, på MySpace, der skal man have en eller anden 

side, der ser fin ud (...) På Facebook ser det ud, som det gør, det er nemt at gå til. Det er nemt at finde folk. Det 

er nemmere at bruge.” (Bilag C61 Louise) 

Citaterne afspejler en opfattelse af, at Facebook først og fremmest er brugervenligt i forhold til 

MySpace med hensyn til antallet af funktionelle muligheder for brugeren og i forhold til 

anvendeligheden af de funktioner. De funktioner Tue, Mark og Line henviser til, Facebooks 

søgemuligheder, de simple guidelines til, hvordan brugerindhold genereres og deles og fora 

oprettes, er knyttet til en social brug, hvor det handler om at knytte kontakter til vennerne, kigge på 

vennernes profiler samt interagere med dem - vigtige dimensioner af respondenternes brug, som 

MySpace ikke lever op til. Men citaterne henviser også til, at Facebook har opbygget et enkelt 

brugerinterface, der baserer sig på genkendelige repræsentationer af de sociale relationer i venne-

netværket, en konstruktion der giver en oplevelse af vennernes konstante tilstedeværelse i kraft af 

deres digitale fremtoning overalt i forummet. Kort sagt er Facebook for respondenterne et sted, som 

de kan relatere til både som medie og som aktivitet.   

 

Vores interviewdata peger endvidere på, at respondenterne finder en vis glæde og 

behovstilfredsstillelse i oplevelsen af Facebooks brugervenlige interface. Susanne og Helle er i 

deres egen selvopfattelse begge blevet ganske habile Facebook brugere. De beskriver deres 

udvikling således:  

”Det startede med, at nogle af mine kollegaer spurgte, om jeg var på Facebook (...) jeg tænke bare, altså jeg 

anede ikke, hvad det var, hun snakkede om, og jeg gik hjem til min mand, som er sådan rimelig IT-agtig. Så jeg 

sagde, at jeg havde fået nogle invitationer på vores private mail, og jeg havde bare ignoreret dem hver gang de 

kom, fordi at min mand sagde, ej sådan noget skal du bare ikke gå ind i, fordi det rækker garanteret en masse 

virus med, og han var fuldstændig på bagben og sagde lad være med at sætte vores mailadresse op på sådan 

noget.” (Bilag F2 Susanne) 
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”Det (navigering) foregår ved, at jeg først kigger ovre til højre for at se, om der er kommet nogle requests eller 

nogle andre ting og sager, og dem tjekker jeg egentlig først. Så de der friendrequests, dem kigger jeg igennem og 

confirmer som regel. Jeg er nærmest holdt op med at kigge på, hvad det er, der står, at jeg skal, så ignorerer jeg 

det bare. Jeg gider slet ikke tage nogle af de der ting” (Bilag F6 Susanne) 

”Altså første gang jeg var på, der synes jeg, det var meget meget forvirrende, fordi jeg ikke lige kunne 

gennemskue, hvad det egentlig indebar at være på Facebook, og så brugte jeg rigtig rigtig meget tid på det (...) 

Så der var jeg faktisk med rigtig meget og var på flere gange om dagen. Hvor jeg nu er blevet stille og rolig og 

afslappet med det.” (Bilag B7 Helle) 

Begge giver udtryk for, at de har udviklet en større selvsikkerhed i brugen i løbet af den tid, de har 

været på Facebook. Som citatet med Susanne afslører, var hun uvidende om, hvad Facebook var, 

inden hun oprettede sin profil og havde behov for at sparre med sin mand om, hvorvidt hun skulle 

oprette en profil, hvilket understreger hendes relativt få kvalifikationer i brug af internetmediet. Nu 

da hun har oprettet profilen, giver hun udtryk for, at hun er i stand til selvstændigt at tage stilling til 

de forskellige invitationer og kædemails og aktivt vælge til og fra. Helle giver udtryk for, at hun 

oplever større fortrolighed med stedet efter at have eksperimenteret med funktionerne, og hun har 

efterhånden fundet ud af, hvad der har relevans for hendes brug.   

 

De mere erfarne brugere af sociale netværkssteder, Eva og Dan, lægger vægt på, at Facebook er 

unikt som socialt software i kraft af dets henvendelse til øvede brugere og brugere med håb om at 

blive selvudlært ekspert. For Eva og Dan er det en force, at Facebook både kan fungere som et 

socialt netværkssted og en virtuel legeplads, hvortil man selv kan udvikle og tilføre applikationer, 

vel at mærke uden at det kræver programmering.  

”(...) det at folk kan udvikle applikationer selv. Jeg kender flere, som det trigger drengedrømmen, årh man kan 

selv lave noget og lægge op. De behøver ikke selv og sidde og opfinde den dybe tallerken for alting, de skal bare 

lægge nogle rammer. Der er flere, der har lavet testprogrammer for at se, hvad man kan. Det synes jeg er 

sjovt.” (Bilag H33 Dan) 

”Den er meget bedre opbygget end fx MySpace, MySpace er meget forvirrende, hvis man kigger ind på ens rum. 

Man skal selv programmere det hele for at få det til at se godt ud. Jeg synes Facebook, der skal man bare fylde 

ting ud, så er den profil lavet.” (Bilag G29 Eva)  

Respondenternes egen tro på at de er blevet bedre og mere kompetente IT-brugere, der tør benytte 

sig af de forskellige funktioner på Facebook, kan ses i relation til det, som Albert Bandura kalder 

Self Efficacy, hvilket er et begreb, der dækker over egen tro på, at man kan udføre en given opgave 
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eller nå et givent mål.55 En høj Self Efficacy bidrager ifølge Banduras teori til, at man er motiveret 

for at udføre opgaven eller nå målet, mens en lav Self Efficacy kan få den modsatte effekt, og i 

værste tilfælde medvirke til, at målet opgives, og opgaven ikke fuldføres.  

Tilliden til venne-netværket, tiltroen til Facebook som virksomhed og system og spejling i 

rollemodeller og i venner og kolleger, der er på Facebook, giver respondenterne succesoplevelser, 

så de oplever, hvor let det er at oprette og udvikle sin egen personlige profil. Således har tilliden 

indflydelse på, at respondenterne har udviklet en høj Self Efficacy i deres Facebook brug. Susannes 

mand står som en faktor, der påvirker hende i den modsatte retning mod en lav Self Efficacy, idet 

hans mistillid til platformen og frygt for spam og virus kan have påvirket Susannes valg om at 

afholde sig fra at oprette kontoer og profiler på lignende steder. Susannes udsagn om, at hun typisk 

ignorerer de forskellige invitationer, peger på, at hun stadig læner sig op ad sin mands holdninger 

og de socialt opstillede koder, han agerer efter. Hun er bekymret for, hvilke konsekvenser det kan 

have at acceptere indhold, man ikke har kendskab til, og hun er stadig ikke helt tryg ved platformen. 

Således må respondenternes udvikling ses i relativitetens lys. Susannes udvikling kan være et stort 

skridt for hende, mens Eva og Dan, der har haft adskillige erfaringer med brug af sociale 

netværkssteder, ikke oplever oprettelsen som en barriere, der skulle overskrides. Vores 

interviewdata viser hermed, at respondenterne gennem brug af Facebook oplever, at de får stillet 

nogle behov, der handler om at kunne mestre sin egen personlige profil og derigennem agere som 

myndiggjorte internetbrugere - dog på forskellig niveauer. 

 

7.6.5.5 Opsamling 

I denne sidste analysedel som har overskriften Strategier for regulering af grænser for privatliv har 

vi fundet frem til følgende. Vores respondenter har et mangelfuldt kendskab til indstillingerne for 

privatliv, og de er ikke fuldstændig bevidste om, hvilken grad af åbenhed indstillingerne byder på, 

og hvilket publikum de har. Respondenterne accepterer imidlertid de vilkår, som 

standardindstillingerne opstiller for deres adfærd og foretager en løbende adfærds- justering og -

tilpasning, så adfærden virker hensynsfuld. Dette ud fra holdningen om, at den information de 

afgiver skal tale til laveste fællesnævner, og ud fra en formodning om, at dette også afspejles i deres 

adfærd. Vores respondenter har haft få privatlivsproblematikker, og de eksempler som vi fandt, 

                                                
55 Bandura benytter begrebet i sin socialkognitive teori, der ofte anvendes i forbindelse med sundhedsprogrammer og –

kampagner. 
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afspejlede alle hverdagslige problematikker. Disse omhandlede forskellige pinligheder, spørgsmål 

om omdømme og bekymringer for sladder. Således har vores respondenter alt i alt en pragmatisk 

tilgang til privatlivsproblematikker og har ikke haft nogen grund til at skulle forholde sig til 

privatlivsproblematikker af en mere alvorlig grad. Dog giver deres erfaringer med brug og især de 

negative oplevelser anledning til en højere grad af refleksivitet omkring, hvad der er passende for 

egen og andres adfærd på Facebook. 

 

Vi fandt i de ovenstående analyseafsnit om Tillid, at tillid er et vigtigt og centralt parameter, som 

har indflydelse på, at vores respondenter har så få oplevede privatlivsproblematikker. Det er relativt 

uproblematisk for vores respondenter at tilpasse deres adfærd, fordi de har tillid til deres venne-

netværk, andre brugere og tiltro til virksomheden Facebook. Først og fremmest knytter denne tillid 

sig til respondenternes venne-netværk, fordi det består af velkendte sociale relationer fra offline 

sammenhænge. Tilliden kommer derudover til udtryk i en forventning om, at venne-netværkets 

adfærd og behandling af andres personlig informationer er hensynsfuld, og om at folk i venne-

netværket reelt er dem, som de udgiver sig for at være. Vores respondenter fortæller, at de er 

troværdige i deres selvfremstilling samt at de deler informationer med venne-netværket med respekt 

og omtanke, og dermed forventer at få samme behandling af venne-netværket. Således har de relativ 

stor tillid til, at de kan lægge kontrollen over deres personlige informationer i hænderne på deres 

venne-netværk.  

 

Vi finder derudover, at Facebooks brugervenlige og genkendelige interface i form af digitale 

repræsentationer af det tillidsnetværk, som venne-netværket udgør, er med til at gøre Facebook 

attraktivt for vores respondenter og medvirker til, at respondenterne tør at slå sig løs og 

eksperimentere. Den informationsdeling der foregår, sætter synlige spor efter sig i form af digitale 

repræsentationer af vennerne, fx billeder, statusopdateringer og Wall beskeder, som bliver 

publiceret på News-feed oversigten på den personlige forside og på profilsiden. Sporene opfattes af 

vores respondenter som et troværdighedsstempel, der medvirker til at skabe fornemmelsen af et 

trygt miljø, hvilket kan betegnes som en kompleksitetsreducerende effekt. Imidlertid er de 

genkendelige repræsentationer ikke nødvendigvis udtryk for en troværdig eller gennemskuelig 

ophavsmand til informationen. 
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PEW undersøgelsen ”Digital Footprints” (Madden et. al 2007) finder, at de spor vi efterlader på 

nettet bliver flere og mindre kontrollerbare, efterhånden som vi bliver fortrolige med den praksis, 

det er at poste forskelligt indhold på nettet, og tjenesterne til at facilitere dette bliver bedre og flere i 

takt med dette. (Madden et. al 2007: 18) Dette understøtter vores fund. Facebooks strategi for at 

opstille et lettilgængeligt miljø, hvor man er blandt venner, kan således have en negativ indflydelse 

på vores respondenters refleksivitet omkring hvilket forum, de befinder sig i, og hvilke personlige 

informationer, de afgiver. Indtil videre er vores respondenters tillid til omgivelserne på Facebook 

ikke blevet svækket bemærkelsesværdigt, hvilket har indflydelse på deres manglende refleksivitet 

omkring egen overvågningsadfærd, noget der først fremkommer under interviewet.  
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8 Konklusion 

Målet med opgaven har været at finde frem til, hvilke motiver vores otte udvalgte respondenter har 

for at bruge Facebook og herunder at undersøge, hvordan privatliv bliver håndteret på Facebook.  

Gennem observationer og på baggrund af statistisk materiale fandt vi frem til hvilke kriterier, som 

skulle gøre sig gældende for udvælgelsen af danske Facebook brugere til vores kvalitative 

undersøgelse. Vi valgte at undersøge i alt otte danske brugere i aldersgrupperne 31-40 år og 18-25 

år og forsøgte for så vidt muligt at arbejde ud fra forskellighedsprincippet. På baggrund af vores 

individuelle interviews kom vi frem til en række brugsmotiver for vores respondenter. En 

motivation for overhovedet at oprette en profil på Facebook var at være med på moden og blive 

inkluderet i det fællesskab, som Facebook for vores respondenter udgør, og som mange af deres 

venner deltager i. Til dette knyttede der sig også et ønske om ikke at blive hægtet af overfor en ny 

social trend, fordi konsekvensen kunne risikere at være eksklusion fra fællesskabet. Aktiviteten var 

knyttet til afslapning og tidsfordriv, men på en måde så det gav vores respondenter social merværdi. 

Et hovedmotiv baserede sig på et grundlæggende behov for at socialisere med andre mennesker. 

Herunder befandt der sig nogle differentierede brugsmotiver, som baserede sig på, på den ene side 

en nysgerrighed og lyst til at lure på andre og holde øje med andre personer på Facebook. På den 

anden side et behov for at brande sig selv og skabe opmærksomhed om sin egen person via 

profilpræsentationen. Brugsmotiverne kom til udtryk i to slags signifikant adfærd; adfærd hvor 

respondenterne søgte at kontrollere deres egen selvfremstilling på forskellig vis, og i 

overvågningsadfærd, hvori en stor del af det sociale aspekt lå.  

 

Vi undersøgte Facebook platformen i relation til disse brugsmotiver ved at behandle de funktioner, 

som vores respondenter fandt anvendelige og de præstrukturer, der eksisterer på platformen. Her 

fandt vi, at overvågningshandlingerne på Facebook bliver understøttet af de mange søgemuligheder 

på stedet, og det gør sig gældende, at overvågning af andres profiler herunder billeder, ikke 

publiceres som handling på News-feed oversigten - modsat alle andre handlinger man foretager sig 

på stedet. Dermed efterlader overvågningsadfærd ikke nogle synlige spor på stedet, hvorfor 

overvågning af andre Facebook medlemmer er en nem og omkostningsfri handling. Vi beskrev, 

hvordan dette hang sammen med de præstrukturer, som gør sig gældende på Facebook. Her er 

standardindstillingerne for privatliv sat til størst mulig åbenhed, tilgængelighed og synlighed. 

Således lægger Facebook platformen op til en lav grad af kontrol for den enkelte bruger over 
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adgang til egne personlige informationer på stedet, men en høj grad af frihed til at dele information 

på stedet.  

Vi fandt, at de reguleringsmuligheder som indstillingerne for privatliv opstiller giver mulighed for 

at genskabe nogle af de fysiske vægge, der er tilstede i den fysiske verden, men på et unuanceret 

plan, hvor systemet beder brugerne om at opstille skellet ’ven eller ikke ven’. Det betyder i praksis, 

at brugerne, når de først har budt andre indenfor i deres venne-netværk, ikke kan henvende sig til 

dele af deres venne-netværk og lukke af for andre. Således kan de ikke holde de sociale situationer 

adskilt, som de normalt befinder sig i, og i stedet må de handle overfor et heterogent publikum, 

hvilket sætter sine begrænsninger i forhold til skabelse af intimitet og privatliv. Facebook 

platformens præstrukturer er en udmøntning af Facebooks Politik for privatliv. Politikken opererer 

med et princip om og en tiltro til, at brugerne selv kan og skal styre deres informationsafgivelse og 

adfærd på stedet. Dette understøttes af, at der mangler en kontrollerende redaktørinstans på stedet, 

samt af et ønske fra virksomhedens side om at fralægge sig ansvaret for det brugergenererede 

indhold på stedet. 

  

Vores undersøgelse viste, at respondenternes generelle tilgang til selvfremstilling på deres 

Facebook profil var styret af holdningen om, at deres selvfortælling skulle matche det billede, deres 

venne-netværk havde af dem offline og på den måde honorere venne-netværkets forventninger. 

Således forsøgte de at styre og kontrollere deres selvfremstilling i henhold til disse. Der var klare 

nuancer at spore i forhold til respondenternes motiv og håndtering af selvfremstilling på Facebook. 

Særligt kvinderne udtrykte forfængelighed i forhold til deres visuelle udtryk på profilerne, de fleste 

af singlerne brugte deres profil til at brande dem selv i forhold til at benytte Facebook som et 

datingredskab, og endelig var de fleste af mændene fokuseret på at debattere på Facebook 

grupperne og benytte disse til at signalere særlige tilhørsforhold og mærkesager. Der var 

nuanceforskelle i forhold til behovet for, at selvfremstillingen skulle ses af andre personer på 

Facebook. Særligt en af de kvindelige respondenter udviste eksplicit et behov for at blive set og gav 

udtryk for, at deltagelse på Facebook for hende var en berigende form for ekshibitionisme.  

 

Undersøgelsen viste også, at respondenternes overvågningsadfærd gav dem en mulighed for på en 

aflastende og omkostningsfri måde at følge med i både stærke og svage sociale relationers liv, uden 

at skulle kommunikere og interagere med dem. Samtidig kunne respondenterne få stillet den 

nysgerrighed og snagelyst, som vi fandt var en stor del af drivkraften for deltagelse. 
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Respondenterne oplevede deres egne overvågningshandlinger som illegitime, fordi de fik 

fornemmelsen af at kigge med ind i nogle backstage områder, som de ikke burde. Dette fremkom 

under interviewet, hvor respondenterne blev sat til reflektere over deres egen overvågningsadfærd. I 

undersøgelsen fandt vi, at respondenterne forholdte sig forskelligt til andres overvågning og andres 

konsumption af deres egen adfærd på Facebook. I overensstemmelse med ovenstående fund gjorde 

en vis grad af ekshibitionisme sig gældende for især en kvindelig respondent (Eva), mens andre 

udtrykte en accept af den gensidige overvågning, der nødvendigvis må finde sted, hvis man ønsker 

at tilfredsstille både egne og vennernes behov for overvågning.  

 

I vores opgave søgte vi at undersøge, hvorvidt respondenterne oplever privatlivsrisici og 

besværligheder med kontrol over adgang til deres personlige informationer ved at færdes på 

Facebook. Dette undersøgte vi ved at se på, hvordan respondenterne håndterer spændingerne 

imellem for det første behovet for at konsumere andres personlige information ved at kigge på 

andres billeder og profiler, for det andet behovet for at vise sig selv frem og kontrollere de indtryk 

de afgiver, og for det tredje det at skulle forholde sig til overvågning af egen profil.  

 

Karakteristisk var, at ingen af vores respondenter med undtagelse af en kvindelig respondent (Helle) 

havde reguleret standardindstillingerne for privatliv, hvorfor deres profil havde den størst mulige 

åbenhed. Samtlige respondenter gav dog udtryk for, at de var bevidste om, at deres profil var åben 

for flere end deres venne-netværk på Facebook. Generelt havde respondenterne en ubekymret 

tilgang til indstillingerne for privatliv, primært på grund af manglende kendskab til indstillingernes 

funktion. Respondenterne var ikke interesserede i at sætte sig ind i indstillingerne, som de ikke 

fandt tilstrækkelige eller relevante for deres brug, og to respondenter (Tue og Susanne) fandt 

indstillingerne uigennemskuelige. Dermed tegnede der sig et mønster, som viste, at de fleste af 

respondenterne ikke regulerede grænserne for, hvor åben eller lukket, de ønskede at være på 

Facebook via de givne indstillinger. Dermed gør respondenterne ikke brug af de muligheder 

Facebook opstiller for at mime, om end på en unuanceret måde, den fysiske verdens vægge, som 

holder rum og sociale situationer adskilt fra hinanden. 

 

Hovedparten af respondenterne accepterede således de præstrukturerede rammer for privatliv på 

Facebook og betragtede det som en både positiv og negativ præmis, at alle har adgang til alt. En 

positiv præmis, idet den ubegrænsede adgang, som respondenterne har givet andre brugere til egen 
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profil, kan ses som en del af den ekshibitionistiske fascination af at deltage på stedet. En negativ 

præmis, idet respondenterne udtrykte bekymring omkring, at andre kunne udspionere og øve 

kontrol over deres personlige informationer. Vores undersøgelse viste, at respondenterne derimod 

udviser en høj grad af bevidsthed om, at de på Facebook befinder sig på en platform, hvor de 

sociale kontekster, de normalt befinder sig i, er smeltet sammen. Vi fandt, at respondenterne foretog 

en løbende adfærdsregulering, så karakteren af den information de afgav, blev tilpasset den midter 

region, som Facebook for dem udgør.  

Dette kom tydeligst til udtryk gennem samtalerne på Wall’en, hvor respondenterne holdte sig til 

fatisk kommunikation. På Wall’en reducerede respondenterne således indholdet af samtalerne til 

høflighedsfraser og hverdagskommunikation, hvor det er den sociale funktion nærmere end 

indholdet, der er af betydning. Således var de alle af den opfattelse, at deres kommunikation ikke 

skulle omhandle ømtålelige emner i et forum, hvor alle i venne-netværket kan se det. Vi fandt, at 

respondenternes grænser for privatliv blev reguleret ud fra en især negativ positionering i forhold til 

andre brugere på Facebook, og ud fra deres tillid til venne-netværket, der var baseret på offline 

sociale relationer, og endelig ud fra en nødvendig tiltro til Facebook virksomheden.  

Vi fandt, at brugerne ikke altid oplevede fuldstændig kontrol over deres personlige information, 

eftersom de havde haft nogle negative oplevelser, bl.a. med at andre lagde billeder, hvori de var 

afbilledet ud på Facebook, som blev publiceret på hele venne-netværkets News-feed oversigt til 

skue for et blandet publikum. Derfor var tilliden vigtig for respondenterne, og den kom til udtryk i 

en forventning om, at venne-netværkets adfærd og behandling af andres personlige informationer er 

hensynsfuld, og at de trygt kan lægge kontrollen over egne personlige informationer i hænderne på 

personerne i venne-netværket. Vores respondenter fortalte, at de selv deler informationer med 

venne-netværket med respekt og omtanke. Således forventede de også at få samme behandling af 

venne-netværket, hvilket vil sige, at andre ikke lægger afslørende og grænseoverskridende billeder 

af dem ud på Facebook.  

Vores undersøgelse viste slutteligt, at respondenterne kun havde oplevet få 

privatlivsproblematikker, som alle afspejlede hverdagslige interaktionsproblematikker. Disse 

omhandlede forskellige pinligheder, spørgsmål om omdømme og bekymringer for sladder. Vi fandt, 

at vores respondenter havde en pragmatisk tilgang til privatlivsproblematikker og ikke havde haft 

nogle grunde til at forholde sig til privatlivsproblematikker af en mere alvorlig grad. Dog havde 

deres negative oplevelser skabt en højere grad af refleksivitet omkring, hvad der er passende for 

deres egen og andres adfærd på Facebook. 
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