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SUMMARY
Facebook is a social media network with more than 400 million users worldwide. It is a user generated 
media where social relationships are the main focus. By using Facebook, companies can reach millions 
of potential customers in new ways. There is an increasing tendency towards users interacting with or-
ganisations because the alternative channels to reach young adults for companies are decreasing. The 
purpose of the thesis is to generate knowledge about the opportunities Facebook creates. Our research 
question is: What characterises the field of tensions between user and organisation on Facebook, and 
how can organisations conform to user expectations of communication on Facebook?

To address the research question we use a grounded theory approach that enables us to explore pat-
terns in the unknown research field. First we examine what the fundamental premises for behaviour 
are on Facebook In this way we will be able to understand what motivates young users to interact with 
organisations and this will show how organisations have to proceed. It is essential for the users to be 
able to use the relation in their own social network. They do this by sharing valuable information or as 
a part of their identity construction through the signals that are virally spread.

Subsequently, the research focuses on how young adults want communication to take place on Face-
book. The users want to be entertained when they are online as a kind of social diversion. Beyond this 
they want information and news that they cannot find other places. It is especially significant that the 
organisation creates content. If there is no content, the Facebook page is stagnant and irrelevant, and 
the user will consequently get no value and forget it. When creating content, it has to happen through 
interactions with users and in an informal way. 

Having examined what motivates users to interact with organisations, the analysis is summarized in 
six key findings. The key findings are formed by the friendship metaphor, identity construction, content, 
terms of the users, conversation and push/pull communication. We reflect on these empirical findings 
in relation to existing theories within relationship marketing and corporate branding. Elements in these 
theories help us understand some of our empirical findings, but the theories applied on our findings are 
not sufficient to understand the new terms. It is therefore necessary to add our framework. 

We conclude that Facebook can be a beneficial media for organisations that want to build and maintain 
long-term relationships with customers. Furthermore, it can be a strategic tool to involve customers in 
brand creation processes. However, this can only succeed if the key findings mentioned above are inte-
grated. 



IndHoldSfoRtegnelSe
KAPItel 1: IndlednIng ..................................................................................................... 1

1.1 PRoBleMfelt ......................................................................................................................................1

1.2 PRoBleMfoRMUleRIng .................................................................................................................... 3

1.3 SPeCIAletS StRUKtUR ...................................................................................................................... 3

KAPItel 2: HVAd eR SoCIAle MedIeR og fACeBooK? ......................................................6

2.1 HVAd eR SoCIAle MedIeR? ................................................................................................................. 6

defInItIon Af SoCIAl netWoRKS ....................................................................................................7

2.2 HVAd eR fACeBooK? ...........................................................................................................................7

fACeBooKS HIStoRIe .........................................................................................................................7

fUnKtIoneR og IndHold PÅ fACeBooK .......................................................................................... 8

PRofIleR ........................................................................................................................................ 8

RelAtIoneR og netVÆRK ............................................................................................................ 8

neWS feed ..................................................................................................................................... 8

InfoRMAtIonSdelIng og BRUgeRSKABt IndHold ..................................................................... 9

InteRAKtIVItet ............................................................................................................................ 9

AnVendelSeSMUlIgHedeR foR VIRKSoMHedeR  ....................................................................... 9

VIRKSoMHedSSIdeR/PUBlIC PRofIleS ......................................................................................... 9

fACeBooK APPlIKAtIoneR ..........................................................................................................10

KAPItel 3: MetodISKe oVeRVeJelSeR ............................................................................11

3.1 VIdenSKABSteoRetISK StÅSted ..................................................................................................... 11

RelAtIoneR ...................................................................................................................................... 12

fACeBooK SoM SoCIAl KonStRUKtIon .......................................................................................... 12

3.2 UndeRSØgelSeSStRAtegI og –deSIgn ........................................................................................... 13

gRoUnded tHeoRY ........................................................................................................................... 13

BAggRUnd .....................................................................................................................................14

teoRetISK SenSItIVItet ..............................................................................................................14

VoReS Rolle SoM en del Af foRSKnIngSfeltet ..................................................................14

KodnIng  ....................................................................................................................................... 15

eMPIRI ............................................................................................................................................... 16

InteRVIeWS .................................................................................................................................. 16

IndSAMlIng Af InteRVIeWS ....................................................................................................... 16

SPeCIAletS UndeRSØgelSeSenHed – MÅlgRUPPen ............................................................. 17

InteRVIeWgUIden  ................................................................................................................... 19

PRAKtISKe foRHold oMKRIng InteRVIeWene .................................................................... 20

oBSeRVAtIoneR og SCReenSHotS .............................................................................................. 21

UddYBende InteRVIeW ............................................................................................................... 21

PRoCeSSen .......................................................................................................................................22

PRoCeSSen: BeHAndlIng Af eMPIRIen ......................................................................................22

PRoCeSSen: AnAlYSe Af eMPIRI – SPeCIAletS AnAlYSe ..........................................................23

CASeeKSeMPleR ..............................................................................................................................23

telMoRe (VIRKSoMHedSSIde) .................................................................................................... 24



CARlSBeRgS PIngVIn (VIRKSoMHedSSIde) ............................................................................... 24

I do 30 (VIRKSoMHedSPRofIl) .................................................................................................... 24

en Aften I BYen (APPlIKAtIon) ..................................................................................................25

3.3 teoRIRefleKSIoneR ........................................................................................................................25

geneRelle teoRIoVeRVeJelSeR  ....................................................................................................25

MeAdS teoRI oM SelVet .................................................................................................................26

RelAtIonSMARKedSfØRIng  ..........................................................................................................26

CoRPoRAte BRAndIng ....................................................................................................................26

RelAtIonSMARKedSfØRIng og CoRPoRAte BRAndIng ...............................................................27

3.4 UndeRSØgelSenS KVAlItet ...........................................................................................................27

SUBStAntIV og foRMel teoRI  ...................................................................................................... 28

MetodISK eVAlUeRIng ................................................................................................................... 28

3.5 AfgRÆnSnIng ..................................................................................................................................29

KAPItel 4: SoCIAle RelAtIoneR og dYnAMIKKeR PÅ fACeBooK ................................. 31

4.1 SoCIAle fÆlleSSKABeR PÅ fACeBooK ........................................................................................... 31

fACeBooK SoM SoCIAlt VÆRKtØJ ................................................................................................... 31

InteRAKtIon PÅ fACeBooK .............................................................................................................32

VIRKSoMHedeRne SoM oMdReJnIngSPUnKt foR den SoCIAle SAMtAle...................................36

VÆRdI foR netVÆRK .......................................................................................................................37

4.2 IdentItetSKonStRUKtIon og SelVfReMStIllIng PÅ fACeBooK  .............................................. 40

IdentItetenS doBBeltHed ............................................................................................................ 40

en PeRSonlIg HJeMMeSIde .............................................................................................................41

VIRKSoMHedenS IMAge og SIgnAlVÆRdI ..................................................................................... 43

VIRKSoMHedenS IdentItetSKonStRUKtIon PÅ fACeBooK ........................................................ 44

4.3 SPÆndIngSfeltet MelleM onlIne- og offlInelIV .................................................................... 46

onlIne I dIt offlInelIV og offlIne I dIt onlInelIV .................................................................... 46

fACeBooK – en ØJenÅBneR  .............................................................................................................47

4.4 en SoM MIg ...................................................................................................................................... 49

BRUgeRne InSPIReReR HInAnden ................................................................................................ 49

AMBASSAdØR PÅ fACeBooK ........................................................................................................... 50

4.5 nÅR MenIngSSKABelSen eR SoCIAl .............................................................................................. 51

BRUgeRneS IdentItetSKonStRUKtIon og den geneRAlISeRede Anden ................................. 51

VIRKSoMHedenS IdentItetSKonStRUKtIon PÅ fACeBooK ......................................................... 51

KAPItel 5: SoCIAl og StRAtegISK KoMMUnIKAtIon PÅ fACeBooK ............................. 53

5.1 UndeRHoldnIng, InfoRMAtIon og SeleKtIVItet .........................................................................53

SeleKtIVIteten PÅ fACeBooK ........................................................................................................53

UndeRHoldnIng  ............................................................................................................................ 54

fACeBooK – en VIgtIg KIlde tIl nYHedeR og InfoRMAtIon ....................................................... 56

AVIS, tV elleR SoCIAle MedIeR .................................................................................................. 58

SeleKtIVIteten gØR fACeBooK Velegnet tIl VIdenIndSAMlIng .......................................... 60

5.2 SoCIAl KoMMUnIKAtIon Med IndHold ......................................................................................... 62

KoMMUnIKAtIon SoM I de PRIVAte RelAtIoneR ......................................................................... 62

IndHold I KoMMUnIKAtIonen ........................................................................................................63

IndHold SKABeS SoM I PeRSonlIge RelAtIoneR .........................................................................65

tAKt og tone – gleM det!  ..............................................................................................................67



5.3 InteRAKtIVItet, dIAlog og lYtte ................................................................................................ 69

BRUgeRne SÆtteR dAgSoRdenen ................................................................................................ 69

nÅR VIRKSoMHeden tRoR, de KAn fØRe oRdet .......................................................................... 70

fACIlIteRIng Af KoMMUnIKAtIon .................................................................................................73

BARRIeReR foR InteRAKtIVItet ...................................................................................................75

KAPItel 6: dISKUSSIon  .................................................................................................. 77

6.1 SPeCIAletS eMPIRISKe KeY fIndIngS..............................................................................................77

6.2 VenSKABSMetAfoRen ....................................................................................................................79

RelAtIoneR og VenSKAB PÅ fACeBooK ........................................................................................ 80

BRAndIng og VenSKAB PÅ fACeBooK ........................................................................................... 82

6.3 IdentItetSKonStRUKtIon  ............................................................................................................ 83

RelAtIoneR og SIgnAlVÆRdI I BRAndIng .................................................................................... 83

VIRKSoMHedenS IdentItetSKonStRUKtIon og BRAndIngteoRI .......................................... 84

6.4 IndHold ........................................................................................................................................... 84

BRAndIng og RelAtIoneR – fRA HVeM tIl HVAd ......................................................................... 85

6.5 BRUgeRneS PRÆMISSeR ................................................................................................................. 86

SoCIAle RelAtIoneR og BRUgReneS PRÆMISSeR ....................................................................... 86

BRAndIng og BRUgeRneS PRÆMISSeR ..........................................................................................87

6.6 SAMtAle .......................................................................................................................................... 88

SAMtAle, RelAtIoneR og BRAndIng ............................................................................................ 89

6.7 PUSH/PUll dYnAMIKKen ................................................................................................................ 90

6. 8 SPeCIAletS teoRetISKe BIdRAg ....................................................................................................91

KAPItel 7: KonKlUSIon og IMPlIKAtIoneR .................................................................. 93

7.1 IMPlIKAtIoneR ..................................................................................................................................95

KAPItel 8: lItteRAtURlISte ......................................................................................... 97

KAPItel 9: BIlAg ........................................................................................................... 102

9.1 InteRVIeWgUIde

9.2 InteRVIeWgUIde oPfØlgende InteRVIeW

9.3 BRUgeRKARAKteRIStIKA

9.4 eKSeMPel PÅ KodnIngSPRoCeS

9.5 CASeKARtoteK

VedlAgte Cd-RoM

tRAnSSKRIBeRIng AndReAS

tRAnSSKRIBeRIng BIRgItte

tRAnSSKRIBeRIng Mette

tRAnSSKRIBeRIng RUne

tRAnSSKRIBeRIng tHoMAS

tRAnSSKRIBeRIng MAdS

oPfØlgende telefonInteRVIeW

CHAtInteRVIeWS: RUne, tHoMAS og AndReAS

lYdSPoR fRA Alle InteRVIeWS



 1

KAPITEL 1: INDLEDNING
Vi oplever i dag en mindre revolution i brugen af medier. Gennem de seneste år er brugen af traditio-
nelle massemedier blevet udfordret af en række ”new media” som blogs, sociale netværkssteder, wikis, 
mikroblogging m.fl. (Orfelt, 2008), også kaldet sociale medier. Med disse nye medier sættes brugeren i 
centrum for kommunikationen, og de basale kommunikationsbetingelser ændres. 

Med mere end 400 millioner medlemmer er den sociale netværkstjeneste Facebook ble-
vet et populært medie, der samler verden – og hver dag kommer stadig flere medlemmer til  
(www.facebook.com). Facebook stiller en platform til rådighed, hvor medlemmerne kan holde kontakt 
med deres netværk ved at dele deres liv i historier, billeder og videoer. Således er det sociale omdrej-
ningspunktet på mediet, og medlemmerne har mulighed for på tværs af tid og rum at være aktive og 
samtale med hinanden om hverdagens store og små oplevelser. Mere end 2,3 millioner danskere er i 
dag på Facebook, og undersøgelser viser, at det er den side, vi bruger mest af vores internettid på (Jen-
sen, 2009). 

Facebook som verdensomspændende medie bliver dermed interessant for virksomheder, idet millioner 
af potentielle kunder her kan nås og involveres på nye måder. På et medie som Facebook ændres betin-
gelserne for virksomhedskommunikation ift. traditionelle medier og kanaler, idet (for)brugerne i langt 
højere grad end tidligere aktiveres og inddrages i virksomhedernes kommunikation. Massekommunika-
tion kommer således til at handle om tilstedeværelse, involvering, aktivering og relevans (Orfelt, 2008).

1.1 PROBLEMFELT
Med opblomstringen af nye sociale teknologier er der kommet medier som Facebook til, der giver mu-
lighed for dialog forbrugerne imellem og mellem virksomhed og forbruger (Folkmann & Flinck, 2008). 
Således bliver det muligt for alle at deltage og publicere, hvad de har på hjerte (Weber, 2009). Den nye 
medievirkelighed medfører, at virksomheder ikke længere blot kan kommunikere værdier og budskaber, 
som de ønsker, at de skal opfattes. Når virksomheden har lagt noget på nettet, mister de en stor grad af 
kontrol over den efterfølgende kommunikationsproces. De kan ikke kontrollere responsen og den virale 
spredning. Der sker således en ændring i kommunikationsmagten, og den ”almindelige forbruger” får 
stor indflydelse, når det handler om virksomhedsbrands og den virale spredning af virksomhedsomtale 
(Weber, 2009).

Vi har selv gennem snart tre år benyttet Facebook, som i stadig højere grad er blevet en integreret del 
af vores hverdag. Her har vi kunne følge den hastige udvikling, der har været på mediet, hvor opbygning 
og kommunikationsmuligheder hele tiden ændrer sig. Brugerne udnytter i høj grad, at de kan kommu-
nikere effektivt med ’hele verden’. De taler sammen, deler informationer og samarbejder. Inden for det 
seneste års tid har vi desuden set en spirende tendens til, at virksomheder bevæger sig ind på mediets 
domæne og forsøger at komme i kontakt med brugerne. Særligt inden for det seneste halve år har virk-
somheder gjort et indryk på Facebook. Her ser vi endvidere en tendens til, at brugerne begynder at in-
teragere med virksomheder via virksomhedssider og applikationer, hvilket er en feature, hvor brugerne 
kan deltage i konkurrencer, tage en quiz etc. De melder sig som fan af virksomheder, og virksomhederne 
begynder således at blive en del af brugernes netværk. Det er en interessant udvikling, når brugerne 
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på et socialt medie begynder at kommunikere med virksomheder og åbne op for deres tilstedeværelse. 
Derfor ønsker vi i dette speciale at undersøge, hvad der karakteriserer disse nye interaktionsformer og 
relationer mellem virksomhed og bruger på mediet. 

Samtidig med denne udvikling har vi set virksomheder famle sig frem med forskellige, mere eller mindre 
vellykkede kommunikationstiltag. Eksempelvis har vi identificeret en række virksomhedssider på Face-
book, hvor der ingen eller meget begrænset aktivitet er. Det har skabt en undren hos os om, hvorvidt 
disse virksomheder får værdi ud af at være til stede på mediet. 

Facebook er et entydigt socialt medie. Brugerne ønsker først og fremmest at pleje deres sociale rela-
tioner og interagere med venner og bekendte. Derfor bliver relationen til virksomheden altid sekundær. 
Dette skaber en række udfordringer for virksomheden, fordi brugerne kan vælge deres relationer til og 
fra, som det passer dem. Det bliver således interessant at undersøge, hvordan virksomheden kan indgå 
i relationer med brugerne på mediet, der har den sociale kommunikation som omdrejningspunkt. Har 
virksomheder eksistensberettigelse på et entydigt socialt medie – og i givet fald hvordan? 

Samtidig med at sociale medier som Facebook oplever stor vækst, befinder de traditionelle masse-
medier sig i en negativ spiral, hvor mange aviser, blade, tv og radiokanaler oplever et faldende læser-, 
lytter- og seertal. Således bliver det svært for virksomheder at nå ud til især de yngre generationer via 
traditionel markedsføring, idet denne gruppe i stadigt stigende grad vælger traditionelle medier fra i 
deres mediebrug (Drotner, 2001). Der kan argumenteres for, at det er et problem for virksomheden i og 
med, at de unge udgør fremtidens forbrugere. Således bliver det relevant for virksomheder at forholde 
sig til mulighederne på nye sociale medier som Facebook. Vi ser det derfor som en naturlig udvikling, 
at virksomhederne søger hen mod Facebook, idet de her kan få kontakt til en stor gruppe brugere og 
potentielle kunder. 

Facebook er stadig et nyt og uudforsket område, hvilket betyder, at der er mange ubesvarede spørgsmål 
om, hvordan virksomheder skal agere på mediet for at vinde brugernes gunst – og om hvorvidt dette 
reelt er muligt. I løbet af det sidste år har Facebook tiltrukket sig stadigt stigende opmærksomhed i 
kommunikationsbranchen. Meningerne om Facebook er derfor mange, hvilket et hurtigt kig på bran-
cheportalen Kommunikationsforum bl.a. kan bevidne. Her kommer der ugentligt artikler og debatind-
læg om, hvordan vi bør forholde os til sociale medier og Facebook. Det er dog stadig begrænset, hvad 
der findes af akademiske undersøgelser på området, som dækker over de muligheder, Facebook stiller 
til rådighed. Således er der på nuværende tidspunkt ingen teorier og tilhørende metoder, der gør det 
muligt at undersøge genstandsfeltet Facebook, hvorfor vi finder det relevant at undersøge, hvad et nyt 
og anderledes medie som Facebook betyder for kommunikation i en virksomhedskontekst. 

Når vi identificerer, at brugerne begynder at interagere med virksomheder på Facebook, og der samti-
dig er samlet mere end 2,3 millioner potentielle (for)brugere, bliver det således relevant at undersøge, 
hvad der er afgørende for, at de gerne vil indgå i relationer med virksomheder. Hvordan kan virksom-
heder skabe værdi for brugerne, så disse, på trods af at det er et socialt medie, alligevel ønsker at indgå 
i vedvarende relationer med virksomhederne? Endvidere bliver det relevant at sætte fokus på, hvilke 
faldgruber virksomheder skal være opmærksomme på, når de bevæger sig ud på et brugerstyret medie, 
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hvor det i høj grad er brugerne, der har magten, og dermed får afgørende betydning for virksomheds-
omtalen. 

1.2 PROBLEMFORMULERING
På baggrund af ovenstående problemfelt ønsker vi i nærværende speciale at undersøge det spændings-
felt, der kendetegner forholdet mellem brugere og virksomheder på Facebook, samt de udfordringer 
virksomheder møder, når de vælger at kommunikere på mediet. Således vil vi undersøge og diskutere 
de præmisser, brugerne sætter op for virksomheder, der ønsker at kommunikere med dem, og hvordan 
relationer mellem virksomheder og brugere kan udfolde sig på det sociale medie. Med udgangspunkt 
i empiriske iagttagelser af de dynamikker og mønstre, der er på Facebook, ønsker vi at komme med et 
teoretisk bidrag til, hvordan virksomheder kan arbejde strategisk med mediet. Dele af det teoretiske 
bidrag fungerer samtidigt som praktiske anvisninger, virksomheder kan tage udgangspunkt i, når de øn-
sker at kommunikere med brugere på Facebook. 
Dette leder os frem til følgende problemformulering:

Hvad karakteriserer spændingsfeltet mellem unge voksne og virksomheder på Facebook, og hvordan 
kan virksomheder efterleve de forventninger, disse brugere har til kommunikation på mediet?

For at besvare denne problemformulering har vi udarbejdet to underspørgsmål, der danner den over-
ordnede ramme for specialet og vil være styrende for analysen:

 • Hvorfor indgår unge voksne relationer med virksomheder på et medie, der ellers har de 
sociale relationer som omdrejningspunkt, og hvor brugerne selv har magten til at vælge 
relationer til og fra?

 • Hvilke kommunikationsstrategiske tiltag må en virksomhed adoptere for at opretholde re-
lationen til brugerne på Facebook?

1.3 SPECIALETS STRUKTUR
For at give et indblik i hvordan vi vil besvare vores problemformulering, vil vi kort præsentere specialets 
struktur. Således giver vi et overblik over, hvad de enkelte kapitler indeholder, og afsnittet fungerer her-
med som læsevejledning for specialet. Strukturen illustreres i nedenstående model:
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Kapitel 1: Indledning
Dette kapitel præsenterer specialets genstandsfelt og introducerer relevansen af vores undersøgelse. 
Endvidere indeholder det vores problemformulering, der er styrende for analysen.

Kapitel 2: Hvad er sociale medier og Facebook?
Kapitel 2 fungerer som en indføring i vores genstandsfelt, Facebook. Ved at se på hvad der forstås ved 
sociale medier, og hvilke anvendelsesmuligheder Facebook opstiller, skaber vi et fundament for at forstå 
specialets analyse.

Kapitel 3: Metodeovervejelser
I dette kapitel præsenterer vi de metodiske valg, vi har foretaget for at besvare specialets problemfor-
mulering. Kapitlet indeholder vores refleksioner over videnskabsteoretisk udgangspunkt, undersøgel-
sesstrategi og -design, en diskussion af undersøgelsens kvalitet samt en afgrænsning.

Kapitel 4: Sociale relationer og dynamikker på Facebook
Dette kapitel udgør specialets første analysedel. Med udgangspunkt i vores indsamlede empiri undersø-
ger vi her de grundlæggende præmisser for adfærd på mediet – det vil sige, hvad der gør sig gældende 
for de unge voksnes relationer og interaktioner på Facebook. Ved at analysere de dynamikker der påvir-
ker unge voksnes adfærd, kan vi forstå præmisserne for virksomheders eksistensberettigelse på mediet.

Kapitel 5: Social og strategisk kommunikation på Facebook
I kapitel 5 analyserer vi, hvordan de unge voksne ønsker, at kommunikation på Facebook skal foregå. 
Ved at undersøge hvad der motiverer dem ift. relationen med virksomheder, får vi et indblik i, hvad der 
skaber værdi for brugerne på mediet. Vi analyserer, hvilke kommunikative virkemidler brugerne tiltræk-
kes af, hvilket indhold de finder interessant, samt hvordan muligheden for interaktivitet bliver et afgø-
rende element i relationen til virksomheder.
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Kapitel 6: Diskussion
I dette afsnit diskuterer vi vores empiriske konklusioner ift. eksisterende teori inden for relationsmar-
kedsføring og branding, der har virksomheden som omdrejningspunkt. Således bliver fokus her udeluk-
kende på virksomhedens handlemuligheder baseret på brugernes forventninger – dvs. hvordan virk-
somheden kan opbygge relationer gennem kommunikative processer på Facebook. De to teoretiske 
perspektiver bidrager dels med yderligere forståelse af vores empiriske konklusioner og viser samtidig, 
hvordan Facebook skaber nye betingelser for virksomhedskommunikation og relationsopbyggelse. End-
videre diskuterer vi, om og hvordan vores teoretiske bidrag kan bringe noget tilbage til de eksisteren-
de teorier ved at bidrage med nye vinkler ift. forståelser af virksomhedens arbejde med relationer og 
brandopbyggelse.

Kapitel 7: Konklusion og implikationer
Med udgangspunkt i specialets analyser besvarer vi i dette kapitel vores problemformulering og konklu-
derer på de dynamikker og paradokser, vores undersøgelse når frem til. Til sidst diskuterer vi de impli-
kationer, vores undersøgelser har for videre forskning. 
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KAPITEL 2: HVAD ER SOCIALE MEDIER OG FACEBOOK?
I dette kapitel ønsker vi at redegøre for specialets empiriske genstandsfelt, Facebook, der er et socialt 
medie. Sociale medier er et amerikansk fænomen, der stadig er nyt og forholdsvist uudforsket. Såle-
des finder vi det nødvendigt at redegøre for dette fænomen, da det danner rammen for vores speciale. 
Endvidere vil vi redegøre for, hvad der karakteriserer Facebook med dets forskellige funktioner og an-
vendelsesmuligheder.

2.1 HVAD ER SOCIALE MEDIER?
Kommunikationens grundvilkår har gennemgået store forandringer de sidste 20 år (New Media Con-
sortium, 2007:2). Med internettets fødsel i 1990erne sker der en teknologisk revolution, og der opstår 
en helt ny kommunikationsvirkelighed for virksomheder, der både byder på nye måder at nå ud til 
eksisterende kunder og til at tiltrække nye kunder på. Hjemmesiden bliver en ny kommunikations- og 
marketingplatform. Internettet som vi kendte det i denne form, også kaldet web 1.0, gennemgår i disse 
år store forandringer, og vi bevæger os mod web 2.0. Web 1.0 er karakteriseret ved, at virksomheden 
producerer tekst og budskaber, brugerne kan læse. Med web 2.0 ændres internettet, der med social 
software også giver brugerne mulighed for at producere og deltage i samtaler. Der sker således en be-
vægelse væk fra internettet som ren informations- og distributionskanal til et internet, der skaber et 
socialt rum, hvor menneskelig interaktion er omdrejningspunktet.  

Sociale medier er en fællesbetegnelse for de online medier, der gør det muligt for mange brugere at 
dele og debattere informationer og oplevelser med andre mennesker. Populariteten af disse sociale me-
dier er steget markant gennem de sidste år. I dag kan man tale om syv forskellige typer sociale medier 
(iCrossing, 2008:6). De typer, der eksisterer i skrivende stund, er: social networks, blogs, wikis, podcasts, 
forums, content communities og microblogging. Der er fem karakteristika, der betegner disse medier: 
participation, openness, conversation, community og connectedness (iCrossing, 2008:5), der i høj grad 
lægger op til, hvordan brugeren har mulighed for og nemt kan deltage i produktionen af information og 
kommunikation. Det er således særligt kendetegnet for de sociale medier, at det er brugerkontrollerede 
internettjenester, hvor indholdet skabes af brugerne selv (ibid.).
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DEFINITION AF SOCIAL NETWORKS
Som vi kan se i modellen, hører Facebook til den type af sociale medier, der karakteriseres som social 
networks. Vi finder det derfor relevant at definere, hvad vi mener, når vi snakker om sociale netværks-
steder. Vi tager udgangspunkt i den definition, som de to amerikanske forskere, Danah Boyd og Nicole 
B. Ellisons, fremstiller: ”We define social network sites as web-based services that allow individuals to (1) 
construct a public or semipublic 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.” (Boyd & Ellison 2007:2). Således vil vi understrege, hvordan sociale netværks-
steder gør det muligt for brugere at vedligeholde og synliggøre deres sociale netværk som et særligt 
karakteristikum (ibid.). Derudover er tid og rum et andet essentielt karakteristika (ibid.). Når vi taler om 
sociale netværkssteder, er der nemlig tale om medieret samvær, hvilket betyder, at folk, der interagerer, 
ikke nødvendigvis er i samme rum eller sidder foran skærmen på samme tid. 

2.2 HVAD ER FACEBOOK?
I dette afsnit vil vi beskrive, hvad Facebook er, og hvilke anvendelsesmuligheder mediet præsenterer 
både for brugere og virksomheder. 

FACEBOOKS HISTORIE
Ifølge Facebook selv kan mediet beskrives på følgende måde “Facebook is a social utility that helps 
people communicate more efficiently with their friends, family and coworkers. Millions of people use 
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Facebook everyday 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). Det er således muligheden for at 
oprette og vedligeholde relationer, der er omdrejningspunktet. Facebook startede som et socialt net-
værk for collegestuderende på Harvard University i USA i 2004. Her blev det brugt som socialt samlings-
punkt, hvor de studerende kunne blive opdateret på begivenheder, se billeder fra fester mm. Facebook 
blev i 2007 åbnet op for andre brugere, og har siden spredt sig til det meste af verden, hvor især unge 
hurtigt har taget imod det sociale medie. Gennem de senere år har der været stor stigning i antallet af 
profiler på Facebook samt i tidsforbruget på mediet. De seneste tal viser, at der i marts 2010 er mere 
end 400 millioner aktive brugere på verdensplan (Facebook Statistik). I Danmark er Facebook også ble-
vet ekstremt populært i næsten alle aldersgrupper. Undersøgelser fra oktober 2009 viser, at 42% af Dan-
marks befolkning er tilknyttet en online social netværkstjeneste og af disse har 95% en Facebookprofil. 
Blandt de 20-39-årige er 66 % tilknyttet en social netværkstjeneste, hvoraf 97% har en Facebookprofil 
(Danmarks Statistik). 

FUNKTIONER OG INDHOLD PÅ FACEBOOK

PROFILER

Når en bruger registrerer sig på Facebook, skal der oprettes en profil. Profilen består af en række stan-
dard funktioner, typografier og applikationer1, der udfyldes af den enkelte bruger - fx alder, køn, ud-
dannelse, interesser. Disse funktioner og applikationer har form af bokse, som brugeren gennem til- og 
fravalg kan bruge til at opbygge sin profil – og placere som de vil på siden. Det er således valget af de 
applikationer og billeder, brugeren lægger ind, samt de informationer han/hun skriver om sig selv og 
statusopdateringer, der giver profilen det personlige præg.

RELATIONER OG NETVÆRK

Facebook består grundlæggende af en række profiler, der indgår i forskellige typer relationer og net-
værk med hinanden. Når der er oprettet profiler, anmoder brugerne om at blive ven med hinanden, hvis 
denne accepteres, etableres relationen. Når brugeren har været på Facebook et stykke tid vil antallet 
af venner typisk stige og netværket blive større. Mange gange bliver brugeren inspireret til at indgå i 
relationer, når de ser, hvem deres venner er venner med. 

I specialet definerer vi et netværk som ”forbundne dyader, hvor en dyade er to noder og relationen mel-
lem dem” (Hedaa, 1990). Således udgør relationen det, der forbinder dyadens to noder. En node kan 
være en person, virksomhed, genstand, begivenhed eller en aktivitet. Definitionen betyder, at det mind-
ste netværk består af tre direkte eller indirekte forbundne noder (Hedaa, 1990).

NEWS FEED

For at brugerne kan holde sig opdaterede på, hvad der sker i deres netværk, har Facebook oprettet det, 
der hedder news feed, som er en strøm af nyheder fra de mange relationer. Disse news feed er opdelt i 
’Top news’ og ’Recent news’2, hvor Recent News er de sidste nyheder om, hvad profiler i netværket har 
1 En applikation er et tilføjelsesprogram, brugerne kan tilføje på deres profilsider og i deres brugerflade. Applikationer udgør en rektangulær kasse 

på profilen. De gør det bl.a. muligt at spille spil, forbinde sig eller overvåge andre brugere og deltage i en quiz (Holzner, 2009). Eksempler på ap-
plikationer er ”My top ten friends”, ”Causes” og ”Entourage”.

2 Dette er de begreber, der i dag eksisterer på mediet og beskriver news feed-funktionen. Imidlertid finder vi det relevant at påpege, at det var en 
anden opbygning, da vi interviewede. På daværende tidspunkt var der kun en nyhedsstrøm, men i stedet en ”highlights” funktion, der i mindre 
grad rummede det, vi i dag kender som Top News.
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foretaget sig. Top News indeholder de nyheder, der, ifølge en social algoritme udregnet af Facebook, har 
størst relevans for brugerne – primært domineret af billeder, ’likes’ og historikken med andre profiler/
virksomhedssider.

INFORMATIONSDELING OG BRUGERSKABT INDHOLD

Det særlige ved Facebook er, at det er et medie, hvor brugerne producerer de informationer, der figure-
rer. Brugerne kommer primært med disse informationer i den indbyggede funktion for statusopdaterin-
ger, der bliver vist i news feed’et, og som indbyder andre i netværket til at kommentere på dem. På den 
måde skabes der løbende informationer i nyhedsstrømmen. Udover tekst har brugeren også mulighed 
for at dele billeder og links med netværket og poste beskeder på hinandens profiler3 . Brugerne anven-
der ofte input fra hinanden og andre medier, når de producerer indhold. 

Fælles for den ovenstående beskrivelse af brugernes handlinger på Facebook er, at de er gennemsigtige 
for netværket. Der findes to funktioner for kommunikation mellem brugere, der ikke er gennemsigtig; 
inbox og chatfunktionen. Inboxen på Facebook svarer til en e-mail funktion. Her kan brugerne sende 
beskeder til hinanden, som kun kan ses af de involverede parter. Herudover har brugeren mulighed for 
at logge på chatfunktionen, hvor de kan skrive sammen i real tid. Facebook er altså med til at integrere 
flere forskellige kontaktformer alt afhængig af brugerens formål.

INTERAKTIVITET

På Facebook er interaktivitet en grundpræmis, der forklarer, hvordan det er et brugerstyret medie, og 
vi finder det derfor nødvendigt at definere, hvad vi mener med dette begreb. Når vi snakker om interak-
tivitet, lægger vi os op af Jens F. Jensens (1997) definition af begrebet. Han definerer interaktivitet som 

”et mål for mediets potentielle muligheder for at lade brugeren øve indflydelse på den medieformidlede 
kommunikations indhold og/eller form” (Jensen, 1997:54). Begrebet indeholder en idé om, at brugerne 
kan komme med deres input – hvilket Facebook netop er bygget op omkring. Det essentielle i interak-
tivitet bliver således, at brugeren kan sende informationer og påvirke modtagerne af denne kommuni-
kation herigennem. Der kan derfor argumenteres for, at interaktivitet i høj grad er karakteriserende for, 
hvilke muligheder Facebook stiller til rådighed for brugerne. I den forbindelse er det relevant at under-
strege, at interaktivitet kan ses som et kontinuum bestående af forskellige grader af aktivitet (Jensen, 
1997:52).

ANVENDELSESMULIGHEDER FOR VIRKSOMHEDER 

Facebook er oprigtigt oprettet for individet, som en mulighed for at holde sig socialt opdateret. Vi ser 
alligevel, hvordan Facebook har integreret værktøjer, der muliggør virksomheders tilstedeværelse på 
mediet. I dette speciale sætter vi fokus på virksomhedssider og applikationer, hvilket vi argumenterer 
nærmere for i vores afgrænsning. Således vil behandlingen af virksomheders anvendelsesmuligheder på 
Facebook kun blive behandlet ift. disse to værktøjer.

VIRKSOMHEDSSIDER/PUBLIC PROFILES

En virksomhedsside er specielt udviklet til virksomheder. Facebook skriver selv: ”A Facebook Page is a 

3 Når brugerne poster indlæg på hinandens profiler, sker det på den såkaldte wall.
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public profile that enables you to share your business and products with Facebook users.” (www.face-
book.com). Formålet med en sådan virksomhedsside er, at virksomheden har mulighed for at starte en 
samtale med kunder og andre interessenter, når de har meldt sig som fan. Som fan af en virksomhed 
modtager brugeren de informationer, virksomheden kommunikerer ud i sin news feed. Virksomheden 
har mulighed for at tilføje applikationer og sende meddelelser til dens fans (Holzner, 2009:71). På denne 
måde kan virksomheden tilpasse siden ift., hvad de vil have i fokus. ”When your fans interact with your 
Facebook Page, stories linking to your Page can go to their friends via News Feed. As these friends inter-
act with your Page, News Feed keeps driving word-of-mouth to a wider circle of friends” (www.facebook.
com). Således understreger Facebook selv, hvordan en virksomhed kan øge kendskabet til sig selv gen-
nem brugen af mediet. Det, der især er interessant for virksomhederne i denne forbindelse, er Word-
of-Mouth4 og dermed, hvordan kendskab og budskaber hurtigt kan spredes som ringe i vandet (www.
facebook.com). 

FACEBOOK APPLIKATIONER

En Facebook applikation giver virksomheden mulighed for at skabe en interaktiv platform. Applikationer 
kan tilpasses en målgruppe og gøres specifik ift. det formål, virksomheden har. Således udgør applika-
tioner en effektiv og målrettet kommunikationsform. De kan bruges til at spille spil, skabe relationer, se 
hvilken uddannelse man burde tage etc. (Holzner, 2009:221). Der findes både eksisterende platforme, 
en applikation kan udvikles på baggrund af, og ligeledes er der mulighed for at opbygge den fra bunden 
selv (ibid.). Fordelene ved applikationerne er deres virale potentiale, idet det vil figurere i netværkets 
news feed, når den enkelte bruger har taget en applikation. Facebook er som nævnt begrænset ift. at 
personliggøre profilen, hvilket også gør sig gældende for virksomheder. Derfor er applikationer gode 
til at lave en tilpasset platform, der viser, hvad de står for, eller hvad de kan tilbyde deres (for)brugere. 
Virksomheden kan eksempelvis integrere applikationen som navigationstab på deres virksomhedsside, 
som eksempelvis Telmore har gjort med deres applikation ’Tal frit’5. Ligeledes kan applikationer være en 
fordelagtig måde at skabe opmærksomhed omkring sig selv på pga. den virale spredning. 

Facebook er et medie, der er i hastig udvikling. Gennem det sidste år har vi studeret Facebook nærgå-
ende, og har derfor lagt mærke til, hvordan mediet løbende ændrer sig – primært med brugervenlighed 
for øje. Således må vi konkludere, at Facebook hele tiden udvikler sig, og derfor vil virksomheders mu-
ligheder på mediet også udvikle sig ift. de elementer, vi frembringer i dette speciale.

4 Word-of-Mouth dækker over udveksling af information fra et individ til et andet. Word-of-Mouth marketing tilskrives at have større troværdighed, 
end når virksomheden selv kommunikerer ud grundet den personlige relation i kommunikation. (Sernovitz, 2009)

5 Vi har valgt Telmore som et caseeksempel i dette speciale, hvilken vi kommer nærmere ind på senere.
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KAPITEL 3: METODISKE OVERVEJELSER
I dette kapitel vil vi præsentere de grundlæggende antagelser, der ligger til grund for den viden, vi pro-
ducerer i specialet. Kapitlet indeholder således refleksioner over projektets undersøgelsesdesign og de 
empiriske såvel som teoretiske valg, vi har foretaget. 

3.1 VIDENSKABSTEORETISK STÅSTED
Specialets problemformulering vil blive besvaret med et socialkonstruktivistisk udgangspunkt. Vi tager 
afsæt i Berger og Luckmanns samfundsteori, der beskriver den sociale virkelighed som samfundsskabt 
og dermed konstrueret, men samtidig en virkelighed, der er reel (Harste & Mortensen, 2002:204). Med 
dette videnskabsteoretiske udgangspunkt har vi mulighed for at finde forklaringer på, hvordan den so-
ciale virkelighed eller sociale fænomener er opbygget og fungerer (Wenneberg, 2002:87-88). Teorien 
befinder sig i en blanding mellem det socialkonstruktivistiske og fænomenologiske felt, idet den ”opstil-
ler en begrebslig ramme, der skal muliggøre en analyse af den sociale konstruktion af hverdagslivets ru-
tiner, vaner og institutioner” (Rasborg, 2005:367). Den begrebslige ramme betragtes som en på forhånd 
givet objektiv virkelighed, der samtidigt er socialt konstrueret. Dens betydninger og de typer af viden, 
der er knyttet til den, er reelle og kan ikke fortolkes efter forgodtbefindende. Den sociale virkelighed 
består derfor af objektive samfundsskabte fortolkninger og fortolkningsmønstre (Harste & Mortensen, 
2002:204). 

Der er tre forudsætninger, der udgør fundamentet i Berger og Luckmanns teori: ”1. Samfundet er et 
menneskeligt produkt, 2. Samfundet er en objektiv virkelighed og 3. Mennesket er et socialt produkt” 
(Wenneberg, 2002:90; Harste & Mortensen, 2002:205). Umiddelbart virker disse til at være modstri-
dende, men Berger og Luckmann kæder dem sammen med begreberne eksternalisering, objektivering 
og internalisering. 

Mennesket danner vaner som noget grundlæggende. Med tiden bliver disse vaner eksternaliseret og 
spredes til andre mennesker.  Således opstår der institutioner, der rækker ud i samfundet. Samfundet 
består dermed af en lang række af sådanne institutioner – 1. samfundet er et menneskeligt produkt. Når 
vi kommer til verden, er disse institutioner allerede til stede, og vi vil således tage dem for givet og til-
egne os, hvorved der sker en objektivering. Denne objektivering kan forklares ved, at den sociale verden 
eksisterer uafhængigt af de mennesker, der eksisterer i den – 2. samfundet er en objektiv virkelighed. 
Den sociale verden består imidlertid også af noget indre, idet vi gennem vores opvækst tilegner os den 
sociale verden med dens normer og institutioner, der således internaliseres – 3. mennesket er et socialt 
produkt (Wenneberg, 2002:91). 
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Overfører vi nu denne model til Facebook, vil det sige, at mening skabes gennem brugernes kommu-
nikation på mediet – og er altså et menneskeligt produkt. Omvendt kan brugere og virksomheder ikke 
negligere den mening, der skabes på mediet, fordi denne virker tilbage som en objektiv struktur - der 
finder en objektivisering sted. Måden, der kommunikeres på, konstitueres gennem brugernes brug af 
mediet, men mediet indeholder samtidig en række konventioner for, hvordan man interagerer. Når nye 
brugere kommer til Facebook, vil de forsøge at afkode, hvordan andre kommunikerer og herigennem 
internaliseres konventionerne for interaktion på mediet. 

Styrken ved at tage afsæt i Berger og Luckmann er, at den muliggør en analyse af de samfundsmæssige 
fænomeners socialt konstruerede og foranderlige karakter, uden at disse opfattes som rent subjektive 
og vilkårlige (Rasborg, 2005). I forhold til vores genstandsfelt betyder det eksempelvis, at relationen 
mellem virksomhed og kunde ikke er evig og uforanderlig. Relationen kan ses som social skabt gennem 
historiske og sociale processer. Vi fokuserer på, hvordan de kommunikative processer på Facebook er 
med til at konstituere relationen, og hvilke aspekter der gør sig gældende for relationen her. 

Desuden anerkender vi, med baggrund i Berger & Luckmann, at den viden, vi producerer om konkrete 
fænomener, også virker tilbage og påvirker den sociale virkelighed. Hvis et stort felt af forskere analyse-
rer og finder frem til, at der er gode muligheder for virksomheder på Facebook, vil det højst sandsynligt 
have den konsekvens, at flere virksomheder vil benytte Facebook som strategiske kommunikativ plat-
form. Deres tilstedeværelse og konkrete kommunikative handlinger påvirker igen meningsskabelsen i 
relationerne – altså brugernes opfattelse af virksomheders tilstedeværelse og deres motivation for at 
indgå i relation med dem. 

RELATIONER
Når vi ser verden som socialt konstrueret, medfører det, at relationer får en afgørende betydning. Den 
sociale virkelighed består af relationer mellem subjekter eller mellem subjekter og objekter. Det giver 
derfor ikke mening at tale om objekter og subjekter som eksisterende ’i sig selv’. I stedet er det rela-
tionen mellem disse og den mening, der skabes heri, som udgør den sociale virkelighed (Esmark et al., 
2005:17).

Når vi således taler om en ”konstruktion af virkeligheden, henviser ’konstruktion’ kort sagt til stabili-
seringen og udbredelsen af relationer, der knytter subjekter og objekter sammen i en bestemt form for 
meningsfuldhed” (Esmark et al., 2005:18). Socialkonstruktivismen opererer med begrebet sociale kon-
ventioner i forklaringen på, hvordan meningsskabelsen sker i relationerne. Sociale konventioner er de 
regler, der eksisterer for interaktion, og beskriver således den mening, der er knyttet til bestemte rela-
tioner (Esmark et al., 2005:21). I forhold til specialet, ser vi på de sociale konventioner, der er knyttet til 
subjekternes indbyrdes interaktion samt subjekternes interaktion med virksomheder på Facebook. Der 
kan således argumenteres for, at vi undersøger, hvilke sociale konventioner, der er gældende i disse re-
lationer, og hvordan de konstitueres gennem kommunikative processer. 

FACEBOOK SOM SOCIAL KONSTRUKTION
I vores speciale er omdrejningspunktet, hvordan der skabes værdi i relationen mellem brugere og virk-
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somheder på Facebook. Facebook består af mange forskellige typer af relationer, og det er heri, den 
sociale virkelighed skabes. Kommunikation mellem brugere og mellem brugere og virksomheder er den 
grundlæggende form for handling på Facebook. Uden disse handlinger vil der ikke være noget indhold, 
og det vil ligeledes ikke være muligt at tale om, hvordan der kan skabes værdi mellem brugere og virk-
somhed.

Vi ønsker at undersøge den mening, der skabes omkring virksomheders tilstedeværelse på Facebook 
blandt unge voksne. Således er det den mening, der opstår i relationerne mellem subjekternes og ob-
jekterne, der er omdrejningspunktet. Således undersøger vi, hvilken mening, de enkelte respondenter 
(som subjekter) har ift. virksomhederne (som objekter) på Facebook. Vi ser endvidere, at brugerne på-
virkes og inspireres af hinanden til at foretage sociale handlinger. På denne måde konstrueres virkelig-
heden med udgangspunkt i relationerne mellem brugerne (mellem subjekter). 

Med vores udgangspunkt i Berger og Luckmann, mener vi, at virksomheders kommunikation på Face-
book skabes i interaktion med brugerne, men dette virker også tilbage på den måde, Facebook anven-
des. Det vil sige, at virksomhederne er afhængige af brugerne og relationen til disse på mediet, men 
samtidig påvirker virksomhedernes tilstedeværelse brugernes ageren og den dynamik, der finder sted.

Som socialkonstruktivister er det vigtigt, at vi forholder os til konstruktionsprocessen af vores viden-
skabelige undersøgelse (Larsen, 2005). Dette kommer til udtryk i to centrale konstruktioner i specialet. 
Først kommer den til udtryk gennem vores respondenters konstruktioner af, hvad og hvordan de får 
værdi ud af relationer til virksomheder på Facebook. For det andet konstruerer vi selv som forskere en 
forståelse af den sociale virkelighed, der gør sig gældende på Facebook med udgangspunkt i responden-
ternes udlægning (respondenternes konstruktioner). Udgangspunktet er således, at genstandsfeltets 
(vores respondenters) konstruktioner er meningsfulde ift. at forstå, hvorfor forklaringer og argumenter 
kommer til udtryk, som de gør (Larsen, 2005). Vi mener således, at vi på baggrund af vores respondenter 
kan sige noget meningsfuldt om, hvordan virksomheder bør anskue Facebook som et muligt medie til at 
opbygge og vedligeholde relationer med brugere.

3.2 UNDERSØGELSESSTRATEGI OG –DESIGN
Inden for den socialkonstruktivistiske tilgang er udformningen af undersøgelsesdesignet af afgørende 
betydning for de konklusioner, vi kommer frem til (Esmark et al., 2005). Således vil vi i dette afsnit præ-
sentere specialets undersøgelsesdesign og -strategi. Hermed skaber vi et indblik i den metode, vi bruger 
til at frembringe viden om vores genstandsfelt.

GROUNDED THEORY
Relationen og kommunikationen mellem brugere og virksomheder på Facebook er et relativt nyt fæno-
men. Som behandlet i indledningen er det derfor begrænset, hvad der eksisterer af viden om området. 
Således finder vi det relevant at lade empirien være styrende for specialet og bruge den eksplorative 
og diagnosticerende undersøgelsestype, der har til formål at undersøge fænomener, som er mere eller 
mindre ukendte (Andersen, 2003:23). Derfor har vi valgt at lade os inspirere af den metodiske frem-
gangsmåde i Grounded Theory (Strauss & Corbin, 1990), der har som ambition at udvikle teoretisk viden 
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på grundlag af data. Grounded theory bruges som metode “to generate theory where little is already 
known, or to provide a fresh slant on existing knowledge” (Goulding, 1998:51). Vi har ikke på forhånd haft 
en hypotese, vi med specialet ønskede at teste, men har i stedet ønsket at komme med iagttagelser af, 
hvad der gør sig gældende, når det handler om virksomheders relationer til unge på Facebook. 

BAGGRUND

Grounded Theory metoden ”comprises a systematic, inductive, and comparative approach for condu-
cting inquiry for the purpose of constructing theory” (Bryant & Charmaz, 2007:1). Således handler det, 
som begrebet indikerer, om at ”grunde” teori i empirien. Det sker ved en iterativ proces, hvor forskeren 
bevæger sig frem og tilbage mellem de empiriske data og den tilblivende analyse6 (Bryant & Charmaz 
2007:1). Formålet er således at nå ud over ren beskrivelse af et felt. Det handler om at udvikle abstrak-
te koncepter og sammenhængende begrebsrammer via en transformation af empiriske observationer 
(Bryant & Charmaz, 2007:25). I nærværende speciale lægger vi os op af Grounded Theory metoden, som 
den foreskrives af Strauss og Corbin. Det skyldes, at vi med denne tilgang kan se på empiriens kontekst. 
Strauss og Corbin medtager “each likely incident that could relate to the data, whether it emerges from 
the data or not” (Strauss & Corbin, 1998:77). I tråd med vores videnskabsteoretiske ståsted giver denne 
tilgang os således mulighed for at undersøge det, der er uklart og ikke umiddelbart. Vi mener derfor, 
at denne metode kan være med til at bidrage med (ny) viden om, hvorfor brugerne vil interagere med 
virksomheder på Facebook. 

Herudover finder vi Strauss og Corbins tilgang relevant, idet de mener, at det kan være anvendeligt at 
læse litteratur for bl.a. at stimulere teoretisk sensitivitet og spørgsmål (Strauss & Corbin, 1990). Vi me-
ner, i tråd med socialkonstruktivismen, ikke, at forskeren undersøger fænomener ”upåvirket” af den 
sociale verden, som de er en del af. Vi ser det derfor også som nyttigt at inddrage teoretiske bidrag så 
længe, vi som forskere er refleksive omkring denne inddragelse. Dette vil vi komme nærmere ind på 
nedenfor. 

TEORETISK SENSITIVITET

Ifølge Strauss og Corbin begiver forskeren sig ikke ud i ”virkeligheden” som et ubeskrevet blad, men har 
en slags indsigt og viden forud for undersøgelsen, som kan være en fordel for studiet (Strauss &Corbin, 
1990). Forskeren er nødt til at have et perspektiv, der vil guide ham til at se relevante data og betyd-
ningsfulde kategorier ud fra granskning af data. Denne indsigt refereres til som teoretisk sensitivitet og 
handler om anerkendelse af de allerede eksisterende elementer, der karakteriserer eller er relaterede til 
det fænomen, der undersøges (Strauss & Corbin, 1990). Den teoretiske sensitivitet gør forskeren i stand 
til at blive opmærksom på, hvad der er vigtigt i data og befæste dette i en kontekst af mening (ibid.). 
Teoretisk sensitivitet kan komme fra mange forskellige kilder fx personlige oplevelser med forsknings-
feltet og teoretiske bidrag (Strauss & Corbin, 1990). 

VORES ROLLE SOM EN DEL AF FORSKNINGSFELTET

Vi har begge et stort forhåndskendskab til det empiriske genstandsfelt, Facebook. Gennem snart tre år 
har vi benyttet Facebook, som i stadig højere grad er blevet en integreret del af vores hverdag. Desuden 
er vores teoretiske viden og tilgang præget af fem års studier på den erhvervsøkonomiske kommuni-
6 Senere forklarer vi i afsnittet om Processen, hvordan vi som forskere følger en iterativ proces.
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kationslinje på Copenhagen Business School, der har givet os en indsigt i kommunikationsmønstre på 
virtuelle medier i en virksomhedskontekst. Der kan argumenteres for, at denne indsigt både kan ind-
virke positivt og negativt på undersøgelsen. Den positive side for undersøgelsen er, at vi som en del af 
genstandsfeltet, har en unik adgang til data. Vi kan følge vores respondenter og andre i målgruppen på 
tætteste hold. Vi indgår som en naturlig del og kan derfor siges, at vi i vid udstrækning går i et med gen-
standsfeltet. Vi kan følge med i de sociale dynamikker, der udspiller sig på Facebook uden at vække så 
stor opsigt med vores tilstedeværelse, fordi vi allerede er en del af netværket. Den teoretiske indsigt fra 
litteraturen har hjulpet os med at se et mønster i de identificerede kernekategorier i empirien i slutfasen 
af kodningsprocessen (jf. processen). 

Vi har nu set på fordelene ved, at vi som forskere er en del af genstandsfeltet, men der eksisterer også 
en række faldgruber. Ifølge Strauss og Corbin kan: ”prior experience and knowledge […] also represent 
a hindrance to the researcher. Researchers may be influenced by their prior knowledge and thus miss or 
put aside valuable insights from participants” (Strauss & Corbin, 1998). Det kan argumenteres for, at vi 
som en del af genstandsfeltet påvirker objektiviteten i undersøgelsen, fordi vi er personligt involverede 
og via vores erfaringer allerede har skabt os en holdning og en mening om de ting, der foregår. Vores 
personlige reference kan altså være med til at sløre fokus for undersøgelsen. I den forbindelse finder vi 
det relevante at påpege, at vi i gennemførelsen af vores undersøgelse har haft en systematisk metodisk 
tilgang, hvor refleksion over empirien og en skepsis over for de empiriske iagttagelser har været en in-
tegreret del. Vi har været meget bevidste om ikke at lade vores umiddelbare tanker være styrende men 
lade empirien tale for sig selv og undersøgt paradokser etc. heri. 

KODNING 

For Strauss og Corbin (1990) er kodning en fundamental del af Grounded Theory. Kodning kan defineres 
som: ”[…] the operations by which data are broken down, conceptualized, and put back together in new 
ways” (Strauss & Corbin, 1990:57). Strauss og Corbin opererer med tre former for kodning, Open Coding, 
Axial Coding og Selective Coding7. Open Coding handler om at foretage en meget grundig nedbrydning 
og opsplitning af data linje for linje eller ord for ord. ”[…] The aim is to produce concepts that seem to 
fit the data” (Strauss, 1987:28). Her bliver respondenternes ideer og pointer identificeret og får sat en 
betegnelse på, hvorefter de matches i mere abstrakte grupper, der refereres til som en kategori (Strauss 
& Corbin, 1990:57). Axial Coding fokuserer på at sætte data sammen igen gennem en sammenligning af 
indsamlede kategorier: ”intense analysis done around one category at a time in terms of the paradigm 
items” (Strauss, 1987:32). Kategorier grupperes i større grupper af kategorier, der repræsenterer dem 
i et bredere begreb. Den procedure matcher ikke kun kategorier, der er fremkommet i empirien, men 
trækker også på teoretiske kilder (Strauss & Corbin, 1990:57). Kategorier former en såkaldt ”akse”, som 
videre kodning og kategorisering kan bygges op omkring, hvilket i sidste ende kan munde ud i, at der 
opstår en kernekategori i den fremvoksende teori (ibid.). Kernekategorien identificeres i den sidste form 
for kodning Selective Coding, der handler om at koncentrere og linke alle kategorier sammen. De tre 
kodningstyper sker omskifteligt, når data matches løbende gennem processen.  

Inden vi går i dybden med, hvordan vi har anvendt Grounded Theory i vores analyse, vil vi først gen-
nemgå, de metodiske overvejelser over den indsamlede empiri.
7 En kode er en forkortelse eller et tegn, der bliver hæftet til et udsnit af teksten for at klassificere det.
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EMPIRI
I dette afsnit vil vi se nærmere på, hvordan vi har indsamlet den empiri, der ligger til grund for specialet. 
I tråd med vores socialkonstruktivistiske tilgang og Grounded Theory metode vælger vi at benytte den 
kvalitative metode, der giver os mulighed for at få detaljerede informationer og nuancerede beskrivel-
ser. Vi har benyttet os af to forskellige fremgangsmåder; interviews og observationer på Facebook, som 
vi vil præsentere i det følgende.

INTERVIEWS

Ved at foretage interviews med målgruppen får vi indsigt i deres holdning til virksomheders tilstede-
værelse og deres bevæggrunde for at interagere med virksomheder på Facebook. Vi ønsker brugernes 
italesættelse for herigennem at identificere, hvad der motiverer dem til at indgå i interaktion. Med 
udgangspunkt i Berger og Luckmann forstår vi ikke disse italesættelser som udelukkende situationelle. 
Vi mener, at der i interviewene trækkes på erfaringer, brugerne i forvejen har fra deres brug af mediet. 
Således kommer disse erfaringer til udtryk gennem respondenternes sproglige konstruktioner under 
interviewet. Vi mener dermed, at vi kan sige noget om deres forståelse, der strækker sig ud over den 
konkrete interviewsituation og deres sproglige konstruktioner.

Vi finder individuelle kvalitative interviews med brugerne mest hensigtsmæssige, da vi ønsker at komme 
i dybden med individernes livsverden. Der er tid og mulighed for at spørge ind til dybereliggende be-
væggrunde (Kvale, 1997:40), hvilket er vigtigt for at opnå denne indsigt og få et indblik i deres forvent-
ninger til virksomhedernes ageren på mediet. På et brugerstyret medie som Facebook er det brugerne, 
der sætter dagsordenen for kommunikation. Med vores Grounded Theory tilgang ønsker vi at genere 
viden om et uudforsket felt, hvilket vi i dette speciale udfylder ved en forståelse af brugernes livsverden. 

Ulempen ved individuelle interviews er, at der er mindre dynamik end interviews i grupper, hvor inter-
aktionen mellem de interviewede ofte fører til spontane og emotionelle udsagn (Kvale, 1997:108). Der 
kommer kun input fra intervieweren, samt den interviewede, hvilket stiller store krav til os som forskere 
om at stille de rigtige spørgsmål. 

Som forskere er det vigtigt, at vi forholder os til vores rolle i empiriindsamlingen. Som interviewere 
indsamler vi ikke blot udsagn fra de interviewede men påvirker, hvilken retning samtalen bevæger sig i. 
Interviewerens spørgsmål vil bestemme, hvilke aspekter af emnet den interviewede vil komme ind på 
(Kvale, 1997:182). For hvert interview fik vi større forståelse for, hvad brugerne tænker, og hvordan de 
oplever virksomheder på Facebook. Det betyder, at vi kan stille mere konkrete og uddybende spørgsmål 
til respondenterne.

INDSAMLING AF INTERVIEWS

Som en start på vores empiriindsamling har vi foretaget to pilotinterviews – med henholdsvis en pige 
og dreng. Hovedformålet har her været at rette interviewguiden til ift. de konkrete spørgsmål, og de 
emner vi sætter fokus på – samt få en idé om tidsperspektivet af interviewene. Dette er ligeledes i tråd 
med vores Grounded Theory tilgang, der foreskriver, hvordan vi som forskere bliver klogere gennem 
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den iterative proces i indsamlingen. 

Herudover har vi foretaget seks dybdegående interviews med målgruppen, der har haft en varighed fra 
1.08 time til 2.5 time. Efter indsamlingen af de seks interviews viste en status, at der ikke kom grund-
læggende nye dynamikker og fokusområder frem i interviewene. I Grounded Theory afhænger antallet 
af interviews af, hvordan interviewene udvikler sig – og dermed kvaliteten af den empiri der indsamles 
(Strauss & Corbin, 1990). Vi ønsker at komme i dybden og forstå grundlæggende dynamikker – hvilket vi 
ikke mener, at vi på samme måde ville have mulighed for ved at foretage mange, korte interviews. Det er 
således dybden frem for den brede viden om fænomenet, vi søger. Efter de seks interviews vurderede 
vi, at det var tilstrækkeligt ift. at få indsigt i de grundlæggende dynamikker på Facebook og virksomhe-
dernes rolle her. 

SPECIALETS UNDERSØGELSESENHED – MÅLGRUPPEN

I Danmark er de 14-30-årige størst repræsenteret på Facebook (jf. Facebook Statistik og Danmarks Sta-
tistik). Ud fra denne gruppe finder vi det særligt relevant at fokusere på unge voksne fra start til midt 
tyverne, idet gruppen udgøres af selvstændige og aktive forbrugere. De er myndige, og bestemmer 
derfor selv deres forbrug, og har deres egne penge. Ud fra et virksomhedsperspektiv er det relevant, 
at de befinder sig i en forbrugssituation, hvor de selv skal tage stilling og danne egen forbrugeradfærd. 
Derudover er alternativerne til at ramme målgruppen blevet mindre. Gruppen ser mindre og mindre tv 
(DR Medieudviklingen, 2009) samtidig med, at de sætter flere filtre op over for reklamer (Drotner, 2001). 
Desuden fungerer tv’et ofte som et baggrundsmedie, hvor de unge samtidig er til stede på nettet eller 
benytter deres mobiltelefon (Drotner, 2001).  På denne måde er deres opmærksomhed ikke koncentre-
ret om det, der foregår i fjernsynet. Der kan derfor argumenteres for, at hvis denne målgruppe skal nås, 
er det yderst relevant at se nærmere på en kanal som Facebook. 
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Udvælgelse af respondenter
Nedenfor har vi opstillet udvælgelseskriterierne for vores respondenter:

 • Aktiv Facebookbruger (være på mediet minimum en gang i døgnet)
 • Fan af minimum fem virksomhedssider
 • Alder: 20-26 år
 • Køn: ligeligt m/k
 • Bopæl: være flyttet hjemmefra
 • Beskæftigelse: studerende på en videregående uddannelse

Vores første kriterium har været, at vores respondenter skal være aktive Facebookbrugere, så de kan 
trække på erfaringer med mediet. De har en grundlæggende forståelse af, hvordan mediet fungerer 
og er fortrolige med at færdes her. Strauss og Corbin påpeger vigtigheden af at udvælge respondenter, 
der har så meget viden om genstandsfeltet som muligt (Strauss & Corbin, 1998). Dette fører til næste 
kriterium, der understreger, at brugerne i forvejen skal have interageret med virksomheder på mediet. 
På denne måde sikrer vi, at de i forvejen har gjort sig nogle tanker om virksomheder på Facebook, og 
således at vi får adgang til disse refleksioner. I dette speciale ønsker vi at se på unge i start og midt ty-
verne, hvilket vi her definerer som 20-26-årige. Grundet vores kriterier om selvstændige forbrugsvaner, 
har vi valgt, at vores respondenter skal være flyttet hjemmefra. Vi ønsker respondenter af begge køn 
men har valgt ikke at sammenligne og forholde os til, om køn har en betydning for adfærd og motiva-
tion på Facebook. I vores udvælgelseskriterier har vi desuden valgt at fokusere på studerende. Valget af 
studerende giver os en homogen målgruppe, og de tilbringer en del tid på deres computer. Vi har ikke 
undersøgt, om forskellige grupper af unge bruger mediet forskelligt, idet det ligger uden for specialets 
genstandsfelt. Formålet med specialet er at undersøge de grundlæggende dynamikker i relationen mel-
lem bruger og virksomhed på Facebook. Vores speciale er således hypotesegenererende, hvilket ikke gør 
det relevant at sammenligne forskellige gruppers brug af mediet og holdninger til virksomheder. 

Vi har bestræbt os på at få en adspredelse i uddannelsesniveau (hvor langt respondenterne er på deres 
uddannelse) og uddannelsesbaggrund (forskellige studieretninger). I vores søgning efter respondenter 
der lever op til disse kriterier, har vi gjort brug af vores egne netværk. Først og fremmest har vi brugt 
Facebook til at skabe et overblik over, hvor mange i vores netværk der er fan af mere end fem virksom-
hedssider. På trods af at vi begge har omkring 300 venner, blev det hurtigt klart for os, at der ikke var 
lige så mange, som vi havde regnet med8. Vi har ikke valgt respondenter, der er i vores tætte inderkreds. 
Det, at vi har brugt vores netværk til at rekruttere respondenter, afspejles i antallet af respondenter fra 
Copenhagen Business School, som udgør 50 pct. Vi mener ikke, at dette er et problem, da responden-
terne er fra forskellige linjer, og idet der ikke kan spores en intern lighed i deres svar ift. de respondenter, 
der læser på andre universiteter.

8 Antallet af virksomhedssider er vokset meget i løbet af vores speciale, og der er langt flere, der begynder at interagere med virksomheder. Det 
hænger naturligt sammen med, at der også kommer flere virksomheder på Facebook.
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Vores kendskab til respondenterne, mener vi ikke, har nogen betydning for gyldigheden af svarene. 
Respondenterne er perifere relationer og har derfor ikke haft uddybende kendskab til formålet med 
undersøgelsen. Vores relation til respondenterne har gjort det nemmere for os at skabe kontakt og få 
respondenterne til at indvilge i at deltage i de sommetider meget lange interviews. Det har også bety-
det større villighed til at give opfølgende interviews og på anden måde komme med opfølgende svar fx 
via chat. 

INTERVIEWGUIDEN 

Med udgangspunkt i Kvale (1997) har vi udarbejdet en interviewguide, da vi ønsker et semistruktureret 
interview. For at sikre os, at interviewet dækker de relevante emner for vores genstandsfelt, har vi op-
bygget guiden, så vi gennem spørgsmålene kommer ind til de refleksioner og forståelser, brugeren har 
af virksomhedskommunikation på Facebook. Forudbestemte spørgsmål sikrer desuden konsistens og 
sammenhæng mellem de forskellige interviews, så resultaterne senere kan sammenlignes (Kvale, 1997). 
Det semistrukturerede interview åbner desuden op for de informationer, respondenten selv fremsæt-
ter, og lader dermed interviewsituationen påvirke interviewets gang, da vi derved har mulighed for at 
spørge dybere ind undervejs (ibid.). Denne interviewtilgang stemmer overens med Grounded Theory, 
der netop påpeger, hvordan empirien skal være det styrende. Det betyder endvidere, at interviewgui-
den ikke nødvendigvis bliver fulgt slavisk 

Interviewguiden er opdelt i to dele (se bilag). I første del spørger vi ind til brugerens tidligere erfaringer 
og holdninger til virksomheder på Facebook. Anden del består af en respondent-styret gennemgang af 
udvalgte virksomhedscases på Facebook. Dette opfølges af uddybende spørgsmål.

Første del: Brugernes generelle erfaringer
Første del indledes med generelle spørgsmål om de unge voksnes brug af Facebook. Herefter går vi 
mere i dybden med brugernes holdning og adfærd ift. virksomheder. Her får brugeren mulighed for ge-
nerelt at fortælle om og reflektere over deres erfaringer med virksomheder på Facebook; hvor de ser 
virksomheder, hvordan de oplever dette, samt hvad deres holdning er til, at de bruger Facebook som 
kommunikationskanal. Herudover får vi også generel indsigt i de relationer, som respondenterne indgår 
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i med virksomheder. 

Efter dette indsnævres undersøgelsesområdet til specifikt at omhandle virksomhedssider. I den forbin-
delse beder vi respondenterne logge ind på deres Facebookprofil, så de kan se, hvilke sider de er fan 
af. Her får vi indsigt i deres bevæggrunde for at blive fan af en virksomhed, hvordan og hvor meget de 
interagerer med disse, samt hvilke gode og dårlige erfaringer de har med virksomhedsprofiler. 

Herefter spørger vi ind til brugernes oplevelser og erfaringer med applikationer på Facebook. Det giver 
os indsigt i respondenternes generelle holdning og erfaring med applikationer. 

Anden del: Caseeksempler
I interviewet præsenterer vi fire caseeksempler9, der består af tre virksomhedsprofiler og en applikation. 
Nedenfor vil vi gøre rede for, hvorfor vi har valgt at inddrage de pågældende cases samt rækkefølgen af 
disse. Denne del af interviewet har først karakter af en tænke-højt-test, der giver mulighed for, at bru-
gerne udpeger de elementer, de føler fungerer og ikke fungerer ved de respektive caseeksempler. Det 
giver et billede af, hvad der fænger brugerne på en virksomhedsside, og hvad de søger i relationen. Vi 
har på forhånd lavet nogle spørgsmål til caseeksemplerne, som vi sørger for at spørge ind til, hvis re-
spondenterne ikke selv kommer ind på disse i løbet af tænke-højt-testen. 

Spørgeguiden er struktureret således, at vi i starten og slutningen af interviewet stiller den samme type 
spørgsmål for at se, om respondenterne har ændret holdning i løbet af interviewet, som Kvale anbefa-
ler det (Kvale, 1997). Gennem interviewet får respondenterne mulighed for at reflektere grundigt over 
deres holdning og oplevelse af virksomheders tilstedeværelse på Facebook. Således får vi mulighed for 
at medtage respondenternes ”ændrede holdninger” som en del af deres refleksioner. 

PRAKTISKE FORHOLD OMKRING INTERVIEWENE

For at skabe så afslappede forhold omkring respondenterne som muligt, har vi foretaget interviewene, 
hvor det har passet dem bedst. I nogle tilfælde har dette været på deres arbejdsplads, i deres hjem eller 
hjemme hos os.  

Til alle interviews har vi begge været til stede. Der har i den forbindelse været en klar rollefordeling 
mellem os. Pernille havde ansvaret for at stille spørgsmål og styre interviewet, mens Sine tog noter og 
sørgede for at stille uddybende spørgsmål. På denne måde har vi sikret fortrolighed omkring rollerne 
og konsistens mellem de forskellige interviews. Ligeledes har vi sørget for at fortælle respondenterne 
denne rollefordeling inden interviewene. 

Alle interviewene er optaget på diktafon, og umiddelbart efter interviewet startede vi transskriberingen 
af det enkelte interview. Ved at gøre det lige efter har vi mindsket risikoen for at glemme særlige hen-
visninger og artikulationer, som optagelsen ikke har med – og har derfor kunne skrive dette ind. Således 
blev interviewene transskriberet i deres fulde udstrækning. Vi har fundet dette vigtigt for at sikre nøjag-
tighed i det sagte. Redaktionelle kommentarer vil i transskriberingerne være markeret med firkantede 
parenteser, som eksempelvis [griner] og [der tales i munden på hinanden]. Transskriberingerne kan fin-
9 Disse præsenteres senere i metoden
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des på vedlagte cd.
Når vi i løbet af specialet anvender citater fra interviewene, vil de være tydeligt markeret ved indrykning, 
kursiv og stå på en lyseblå baggrund. Da transskriberingerne indeholder ordret gengivelse, vil vi for læ-
sevenlighedens skyld forkorte nogle af de citater, vi tager med i analysen, så de kan læses som en logisk 
og næsten sproglig (skreven) korrekt sætning. Det vil være markeret firkantede parenteser i citaterne, 
når vi har gjort brug af disse redaktionelle forhold: […].

OBSERVATIONER OG SCREENSHOTS

Observation har været grundlæggende for vores undersøgelse, idet vi selv har været en del af feltet. Det 
betyder, som nævnt i indledningen, at det er vores observationer, der har været med til at indkredse 
problemstillingen, idet vi har fulgt udviklingen af virksomheders tilstedeværelse på mediet. Derudover 
har observationer haft en særlig vægt i forbindelse med den systematisk indsamlede empiri til analyse 
i specialet. Vores observationer har derfor haft karakter af deltagende observation, som er velegnet til 
at studere processer (Kvale, 1997:156). Det er her værd at påpege, at vores observationer adskiller sig 
fra observationer, som vi generelt kender dem fra samfundsvidenskaberne. Vi vælger derfor at kalde 
det for medieret observation, da vi observerer brugernes adfærd gennem Facebook. Det betyder, at 
vores respondenter – og netværk i øvrigt – ikke er bevidste om, hvilken adfærd vi iagttager og hvornår. 
Vi mener, at dette har den force, at vores observationer ikke påvirker respondenternes almene adfærd 
på mediet – og derfor vil være så oprigtig som muligt, hvilket normalt er en kritik af observationsstudier 
(Andersen, 2005:157). Efter vi har foretaget interviewene, er vores observationer blevet mere fokuse-
rede på respondenternes adfærd ift. det, vi snakkede om i interviewene.

Vi har løbende nedskrevet interessante iagttagelser gennem vores observationer og har i den forbin-
delse også gjort brug af screendumps10. Hvor disse screendumps har relevans for vores analyse, har vi 
valgt at sætte dem ind i specialet. Således bruger vi løbede screendumps på samme måde, som vi ind-
drager citater fra interviewene.

I forbindelse med interessante observationer af vores respondenter har vi valgt at bruge chatfunktionen 
på Facebook til at kontakte dem. Dette har den fordel, at vi kan spørge brugerne umiddelbart efter, de 
har foretaget en handling og derfor har den frisk i hukommelsen. Således har disse uformelle samtaler 
haft det formål at give os en bedre indsigt i en bestemt brug af Facebook. Imidlertid har chatfunktionen 
en begrænsning på det udbytte, vi får. Det skyldes, at der ikke er den samme dynamik som i face-to-
face interviewene, hvor man kan gøre brug af kropssprog, intonation og ansigtsudtryk. Vi er således klar 
over, at vi ikke har mulighed for på samme måde at komme i dybden med spørgsmålene, pga. mediets 
begrænsede muligheder herfor.

UDDYBENDE INTERVIEW

I analyseprocessen har vi fundet det relevant at foretage opfølgende interviews. Der har været to formål 
med disse. Det første har været at få uddybet nogle elementer ift. det, respondenterne nævnte i første 
interview, hvilket har gjort, at de opfølgende interviews har været forskellige i struktur. Det andet for-
mål har været, at vi har haft nogle mere overordnede spørgsmål, som er dukket op på baggrund af vo-
res analyse. Respondenterne til de opfølgende interviews er udvalgt, fordi de i det første interview kom 

10 Et screendump er et skærmbillede af computeren. Dvs. et billede, der tages med computeren for at vise det, der er synligt på skærmen.
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ind på aspekter, vi ønskede at få uddybet. To interviews blev foretaget via telefon og to via Facebook. 
Grunden til, at vi har anvendt Facebook, er dels en udenlandsrejse og dels, at et opklarende spørgsmål 
på Facebook chatten udviklede sig til et reelt interview, da det ene spørgsmål ledte til det andet. Vi har 
i den forbindelse taget de samme forholdsregler, som vi har nævnt i afsnittet ovenfor.

PROCESSEN
Som beskrevet tidligere har vi valgt at lade os inspirere af den metodiske fremgangsmåde i Grounded 
Theory. Vi følger ikke metoden slavisk, men benytter os af de elementer, vi mener, tilfører analysen mest 
frugtbar viden ift. genstandsfeltet. Vi vil her gøre rede for processen omkring behandling af vores empiri.

PROCESSEN: BEHANDLING AF EMPIRIEN

Gennem en periode på fire måneder har vi indsamlet og behandlet empiri. I analysen af empirien foreta-
ger vi både en første og anden ordens iagttagelse. Første ordens iagttagelsen handler om at forstå ver-
den fra vores respondenters synspunkt. Her ser vi på, hvad de siger om virksomheders tilstedeværelse 
og kommunikation på mediet. I vores anden ordens iagttagelse forsøger vi at komme et skridt videre. 
Her iagttager vi refleksivt og kritisk vores respondenters iagttagelser. Faren ved interviewet er nemlig, at 
man overtager “de iagttagede kommunikationers egne simplifikationer” (La Cour et al., 2005:14).

Hvert interview er transskriberet i dets fulde længde, hvilket vi fandt nødvendigt for at foretage en 
dybdegående analyse af empirien. Først efter alle interviewene var indsamlet, startede vi den egentlige 
analyseproces, hvor hvert enkelt interview blev analyseret i dybden hver for sig. Her adskiller vi os fra 
Grounded Theory metoden, der foreskriver, at forskeren bevæger sig mellem analysen og foretager 
empiriske iagttagelser løbende i processen.  Styrken ved at se på hvert enkelt interview er, at vi der-
med kan forholde os til den mening, der skabes i det enkelte interview og ikke er påvirkede af, hvad de 
forudgående respondenter lægger vægt på. Set i bakspejlet vurderer vi, at det har været et metodisk 
korrekt valg. Vi har i de enkeltstående analyser set, at det varierer, hvad de enkelte respondenter tillæg-
ger værdi i relationen med virksomheden. Havde vi fra start ladet os styre af analysen af interviewene, 
kunne det have betydet, at der var emner, som var vigtige for nogle respondenter, der ikke var blevet 
behandlet i dybden. I selve behandlingen af interviewene har vi ladet os inspirere af forskrifterne inden 
for Grounded Theory omkring kodning af data. Forskellen er som beskrevet, at vi har analyseret hvert 
enkelt interview for sig og først bagefter forholdt dem til hinanden.

Hvert interview er gennemlæst med henblik på at kode alt, der har betydning for vores genstands-
felt.  Linje for linje registrerede vi indledningsvist ord og sætninger, respondenternes ideer og pointer 
i relation til de sociale dynamikker og virksomheders tilstedeværelse på Facebook. Herefter fortsatte 
vi processen med at give registreringer med fælles træk en samlet betegnelse, hvorefter vi matchede 
disse i mere abstrakte grupper, som vi refererer til som kategorier. Første del af kodningsprocessen for 
det enkelte interview lægger sig således tæt op af proceduren for Open Coding (jf. afsnit om kodning).  
Derefter læste vi interviewet igennem igen med udgangspunkt i de kategorier, vi havde samlet koderne 
i, hvorved vi kunne inddele de fundne kategorier i større grupper af kategorier, der repræsenterer dem 
i et bredere begreb (Axial Coding). Til sidst endte vi med 5-9 kernekategorier for hvert interview (Selec-
tive Coding). Efter at have foretaget denne proces for hvert interview begyndte vi at sammenligne de 
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seks interviews og de kernekategorier, vi fandt i dem. 

På baggrund af denne komparative analyse blev det tydeligt, at der er flere af de samme elementer, der 
går igen på tværs af interviewene, selvom de ikke nødvendigvis indeholdte de samme kategorier. Såle-
des fandt vi frem til seks overordnede temaer; Sociale fællesskaber, Identitetsdannelse, Underholdning, 
information og selektivitet, Kommunikative virkemidler, Interaktivitet og En som mig. Der kan således 
argumenteres for, at vi har foretaget en dobbelt kodningsproces, først ift. de enkelte interviews gen-
nem en open, axial og selective coding. Herefter har vi igen dekonstrueret de identificerede kategorier 
for hvert interview for at se på de sammenhænge og mønstre, der er i disse på tværs af interviewene 
og herigennem konstrueret de seks temaer, der repræsenterer de væsentligste nedslag i empirien ift. 
vores genstandsfelt. 

PROCESSEN: ANALYSE AF EMPIRI – SPECIALETS ANALYSE

Efter igen at have læst interviewene igennem, denne gang med udgangspunkt i de seks samlede temaer 
og analyseret på dem, ser vi en tendens til, at temaerne samler sig i to klynger. 

Den første klynge består af temaerne Sociale fællesskaber, Identitetsdannelse og En som mig og om-
handler grundlæggende præmisser for adfærd på Facebook. Klyngen giver en forståelse for virksomhe-
ders eksistensgrundlag på mediet, og vi kalder således denne klynge for relationer Vi behandler disse i 
et samlet kapitel ”Sociale relationer og dynamikker på Facebook”. Den anden klynge består af Under-
holdning, information og selektivitet, Kommunikative virkemidler og Interaktivitet og behandler, hvordan 
relationen med brugerne kan opbygges og vedligeholdes via de kommunikative processer. Denne klynge 
kalder vi branding, og vil blive behandlet i kapitlet ”Social og strategisk kommunikation på Facebook”. I 
disse to kapitler vil vores analyse således være empiristyret ift. de forventninger og krav, brugerne har.

Efter de to empiriske analysekapitler foretager vi en teoretisk sampling (Strauss & Corbin, 1990) med 
eksisterende teori inden for relationsmarkedsføring og branding. De to perspektiver er relevante, fordi 
de beskæftiger sig med at opbygge relationer til (for)brugere, og hvordan brandopbyggelse kan ske. I 
den teoretiske diskussion udfolder vi indledningsvist seks empiriske hovedkonklusioner, vi når frem til 
i analysen. 

CASEEKSEMPLER
Som tidligere beskrevet har vi valgt at inddrage cases i vores interviews. Det har vi gjort af metodiske 
årsager, idet vi mener, at det er nemmere for vores respondenter at forholde sig til konkrete cases og 
herigennem komme med reflekterede og interessante iagttagelser. Casene har derfor skulle hjælpe os 
med at opnå den størst mulige indsigt i genstandsfeltet. I analysen inddrages casene, når det bidrager 
med at illustrere en bestemt pointe. Formålet med undersøgelsen har således ikke været at vurdere, 
hvorvidt casene er succesfulde eller ej, men i stedet at bidrage til at skabe indsigtsfuld viden om bruger-
nes motivation for at indgå i relation med virksomheder, og hvordan de ønsker, kommunikationen skal 
tage sig ud. Nedenfor beskriver vi de fire cases, hvor vi fokuserer på de kommunikative aspekter, der 
ligger til grund for udvælgelsen af casene. 
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TELMORE (VIRKSOMHEDSSIDE)

Telmores virksomhedsprofil11 er valgt, fordi den indeholder høj grad af interaktion og dialog mellem 
virksomhed og bruger. Der er mange kommentarer og spørgsmål fra brugerne, og virksomheden giver 
hurtigt respons. Desuden poster Telmore nyheder, som brugerne kommenterer på. Således kan Telmo-
res virksomhedsprofil siges at være vellykket ift. at udnytte mediets muligheder for dialog. Telmore gør 
noget ud af siden, hvilket bl.a. kan ses, idet de ikke benytter standardopsætning (som er gratis) men 
tilpasser siden ved at lave virksomhedsspecifikke applikationer, så som ”Tal frit” og ”Gi’ en gave”.  Da 
Telmore i 2008 lancerede virksomhedssiden på Facebook, var formålet at tiltrække fans, som de kunne 
sprede deres budskaber til (Ebbesen & Haug, 2009:140), men efter at kunderne gentagne gange hen-
vendte sig på siden for at få konkrete svar på deres spørgsmål, reviderede Telmore deres formål og be-
gyndte at svare på henvendelserne (ibid.). Virksomheden indordnede sig altså efter brugernes ønsker og 
behov. I dag fungerer siden i høj grad som supportside og en alternativ måde for brugerne at henvende 
sig til virksomheden på. 

CARLSBERGS PINGVIN (VIRKSOMHEDSSIDE)

På Carlsbergs virksomhedsside12 ’Pingvin’ er brugerne aktive. Casen er interessant, fordi Carlsberg har 
valgt en figur som afsender af siden. Det, at det er Pingvin og ikke Carlsberg, der kommunikerer, åbner 
op for en anderledes form for kommunikation. Pingvin er personificeret og er dermed mere i øjenhøjde 
med brugerne på Facebook og kan udtale sig om ting, Carlsberg som virksomhed ikke kan. På siden er 
underholdning i fokus. Denne case adskiller sig markant fra Telmores virksomhedsprofil, da det er andre 
virkemidler, der tages i brug. På Pingvin-profilen eksisterer der også interaktioner mellem pingvinen og 
dens fans, men omdrejningspunktet er et ganske andet. Interaktion og kommunikation på pingvinsiden 
er præget af humor og ironi. Siden på Facebook indgår som en del af en relanceringskampagne af Carls-
berg Sport. Formålet er at få positioneret Carlsberg Sport som in og trendy. Carlsberg har inddraget 
Facebook i deres kampagne for at få aktiveret målgruppen, som er unge mellem 15-25 år (www.carls-
bergsport.dk) og rammer således også specialets målgruppe.

I DO 30 (VIRKSOMHEDSPROFIL)

Virksomhedsprofilen 13 adskiller sig fra de to andre, idet det her er et samfundsproblem, der er i fokus. 
Novozymes er afsender af siden, men er kun lidt synlige. ’I do 30’ handler om, at man skal vaske ved 
30 grader i stedet for 60 for at reducere CO2 forbruget. Ved at blive fan af profilen sender brugeren et 
signal til omverdenen og via den virale effekt, sættes der fokus på problemstillingen. Novozymes laver 
enzymer til vaskepulver, der gør det muligt at vaske ved lavere temperatur og har derfor et incitament 
for at fokusere på dette miljøområde.
Sidens målgruppe er alle, der er interesserede i at gøre en indsats for miljøet. Således finder vi denne 
case særligt relevant, fordi formålet er et andet end det direkte kommercielle sigte, en virksomhed ofte 
har. Novozymes sætter som virksomhed fokus på et samfundsproblem uden (direkte) at profilere sig 
selv på det. Det er derfor interessant om, og hvordan et samfundsproblem kan skabe en fællesskabsfø-
lelse hos brugerne. 

11 www.facebook.com/TELMORE?ref=ts
12 www.facebook.com/pages/Pingvin/78136277456?ref=ts
13 www.facebook.com/Ido30?ref=ts
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EN AFTEN I BYEN (APPLIKATION)

Applikationen ”En aften i byen” 14 er en del af en større kampagne, som Sundhedsstyrelsen kørte i ok-
tober måned 2009, der hedder ”Stop før 5”. Formålet med kampagnen var at gøre unge mere bevid-
ste om konsekvenserne af at drikke og på længere sigt at nedsætte alkoholforbruget (www.nodes.dk). 
Udgangspunktet for kampagnen er Facebook-mediet, der er let genkendeligt for unge – som således 
også blev kopieret til andre medier som tryk og tv. Applikationen går ud på, at brugeren svarer på fem 
spørgsmål, der er relateret til oplevelser med alkohol. På baggrund heraf får brugeren at vide, hvilken 
fest-type han/hun er – fx livsnyder, tågehorn etc., og samtidig hvor mange venner, han/hun vil miste på 
grund af alkoholrelaterede handlinger. Vi er opmærksomme på, at Sundhedsstyrelsen er en offentlig 
organisation, og derfor ikke har samme profitmaksimerende fokus som en virksomhed, men i stedet på 
at skabe resultater. For Sundhedsstyrelsen gælder det dog på samme måde som virksomheder om at 
etablere og vedligeholde relationer til brugerne på Facebook. På baggrund af denne argumentation vil 
Sundhedsstyrelsen således gå under betegnelsen virksomhed i dette speciale. Grunden til, at vi har valgt 
netop denne applikation, er dels, at den rammer vores målgruppe, og dels at vi kan se i vores netværk, 
at applikationen er blevet taget af mange15. Endvidere er applikationen en blanding af underholdning 
og information.

3.3 TEORIREFLEKSIONER
I dette afsnit vil vi præsentere vores teoriovervejelser og diskutere, hvilken rolle inddragelsen af teori 
har i vores empirisk funderede speciale. Vi vil præsentere teorierne og diskutere dem ift. hinanden for 
på denne måde at vurdere, hvordan de komplementerer hinanden og derved bidrager til besvarelse af 
problemformuleringen. Pointer fra teorierne vil blive præsenteret løbende, som de inddrages i analysen.

GENERELLE TEORIOVERVEJELSER 
Inddragelsen af (eksisterende) teori har i dette speciale til formål at skabe forståelse for de dynamikker, 
vi identificerer i vores seks temaer. Strauss og Corbin (1990) understreger, at inddragelse af eksisterende 
teori ikke må resultere i, at forskeren ”tvinger” særlige mønstre ned over empirien, hvilket vi har væ-
ret meget opmærksomme på i processen. Da vores problemstilling er udsprunget af empirien, har det 
ikke været muligt på forhånd at bestemme, hvilken teori der skulle anvendes. Vores empiriske temaer 
har vist sig at lægge op til to forskellige teoriperspektiver, relationsmarkedsføring og branding, som er 
relevante at inddrage til bedre at forstå de empiriske iagttagelser. Derudover inddrager vi også løbende 
anden relevant litteratur, med det formål at give en forståelse for nogle af de grundlæggende elemen-
ter, vores analyse sætter fokus på. Heriblandt Stig Hjarvards (2003) medieteoretiske perspektiv, der 
inddrages for at forstå, hvordan nye teknologier som Facebook bruges som underholdning i hverdagen, 
ligesom vi inddrager Kresten S. Jørgensens (2002) teori om de unge generationer som ’zappere’, da vi 
derved bliver bekendte med, hvordan brugerne navigerer rundt i det store udbud af informationer, de 
dagligt præsenteres for. Således bidrager disse perspektiver til analysen ved at udfolde empiriske iagt-
tagelser og uddybe aspekter, vi har fundet frem til, så vi opnår en dybere forståelse heraf. De teoretiske 
pointer beskrives i analysen, når de inddrages. 

14 www.facebook.com/apps/application.php?id=161267873973&ref=ts
15 Nodes.dk skriver at applikationen alene i uge 40 blev taget af over 92.000 unge. På sit højdepunkt blev den taget af over en ny bruger i sekundet. 

Derudover opnåede kampagnen meget mediebevågenhed. (www.nodes.dk).



 26

MEADS TEORI OM SELVET
I specialet inddrager vi sociolog George H. Mead til at forstå individet, og hvordan det kan ses ift. andre 
individer. Mead befinder sig inden for det symbolsk interaktionistiske perspektiv, og ser mennesket som 
et intersubjektivt væsen, hvis selv skabes i interaktion med andre (Mead, 2005). Vi er bevidste om, at 
teorien er skrevet i en anden tid (1930erne). Mead ser interaktion som en stimuli-respons relation, hvor 
individet tilpasser sin adfærd ud fra andres reaktioner på dens stimuli (Silva, 2007). Han tager udgangs-
punkt i en face-to-face interaktion, hvor reaktioner kan aflæses direkte efter, individet har udført en 
kommunikativ handling (ibid.). Meads fokus på tilstedeværelsen i face-to-face situationen adskiller sig 
fra den medierede kommunikation på Facebook, hvor respons ikke kommer lige efter udspillet. Idet vi 
er bevidste om denne forskel, overtager vi ikke ukritisk Meads teoretiske iagttagelser, men ser, hvordan 
disse udfoldes på Facebook. Efter første empiriske analysedel redegør vi for den nye betydning, Meads 
teori får på Facebook. Meads teori sætter os således bedre i stand til at forstå vores interviewpersoner 
og den livsverden, vi i specialet forsøger at få indsigt i. 

Meads fokus på selvet i relationen til andre adskiller sig fra analyseniveauet i Berger og Luckmanns teori, 
der beskæftiger sig med samfundet på et makroniveau. Hvor Mead forholder sig til individets identi-
tetskonstruktion i relationen til andre, beskæftiger Berger og Luckmanns teori sig med analysen af den 
sociale konstruktion af virkeligheden. De to teoretiske perspektiver anser dog begge det sociale som 
det bærende element, hvorfor vi finder det relevant og uproblematisk at inddrage Meads tanker om 
individet ift. Berger & Luckmanns samfundsteori. 

RELATIONSMARKEDSFØRING 
Vores empiri viser, at relationer er grundlæggende for interaktioner og adfærd på Facebook. Således er 
tre af vores temaer samlet i den klynge, vi kalder relationer. For at få en forståelse af, hvordan vi kan 
iagttage relationen mellem kunde og virksomhed, inddrager vi teori om relationsmarkedsføring (Grön-
roos, 2007a, Grönroos, 2007b, Gummeson, 2008). Vi får således mulighed for at skabe indsigt i, hvorfor 
det er vigtigt for virksomheder at arbejde strategisk med relationer til kunden. Grundpræmissen inden 
for relationsmarkedsføring er, at omkostningerne ved at få nye kunder er høje, og derfor er kunder kun 
profitable, hvis virksomheden kan beholde dem igennem længere tid (Serles, 2004). Relationsmarkeds-
føring handler således om at udvikle langsigtede relationer, der kan medføre loyale kunder - for herigen-
nem at øge profitten (Gummerson, 2008:5).
Ved at inddrage teori om kunderelationer kan vi se, hvordan Facebook kan benyttes som et socialt værk-
tøj til at opbygge tillidsfulde relationer til brugerne og samtidig, hvordan det stiller nogle nye krav til 
virksomhederne end det, teorien foreskriver i dag. 

CORPORATE BRANDING
I analysen af interviewene ser vi, hvordan de kommunikative processer er vigtige for, at der skabes 
værdi for brugeren i relationen med virksomheden. Således identificerer vi tre temaer, der på hver sin 
måde skaber værdi for brugeren. Til at forstå disse kommunikative processer, bliver det relevant at 
trække på perspektiver inden for Corporate Branding (Schultz et al., 2005, Hatch & Schultz, 2001). Bran-
ding handler om, at virksomheden skal gøre sig attraktiv over for dens interessenter ved at differentiere 
sig. Det handler endvidere om, den betydning virksomhedens interessenter tillægger den og dens pro-
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dukter (ibid.). I specialet fokuserer vi udelukkende på forbrugere og potentielle kunder, og afgrænser os 
dermed fra at se på andre af virksomhedens interessenter. Brandingperspektivet kan således bruges til 
at skabe en dybere forståelse af de kommunikative processer, virksomheden må arbejde med på Face-
book for at skabe værdi for brugerne og herved opbygge loyale relationer, som vi ser, er vigtige inden 
for relationsmarkedsføring. 

RELATIONSMARKEDSFØRING OG CORPORATE BRANDING
Relationsmarkedsføring og Corporate Brandingteori, som præsenteret oven for, udspringer begge fra 
det traditionelle marketingperspektiv, hvor fokus er på, hvordan virksomheden kan positionere sig ift. 
sine konkurrenter, så dens produkter vælges af kunden (Kotler & Keller, 2006). Teorierne er udviklet, 
fordi de hver især mener, at det er nødvendigt at forholde sig til henholdsvis kunderelationer og brand, 
som de er nævnt ovenfor, hvis virksomheden skal få succes. Således er omdrejningspunktet inden for 
de to teoritraditioner forskellige, men vi mener, at de fordelagtigt kan kombineres. De to perspektiver 
komplementerer hinanden, idet branding kan bruges som en del af det at opbygge vedvarende, tillids-
fulde kunderelationer, og samtidig kan brandet opbygges, hvis kunden er i centrum for strategien, som 
relationsmarkedsføring foreskriver.

Både relationsmarkedsføring og brandingteori beskæftiger sig med den sociale proces, der finder sted 
i interaktionerne mellem virksomhed og forbruger/omverden. Kunden tildeles en aktiv rolle i værdi-
skabelsesprocessen og således også i den meningsskabelse, der finder sted. Virksomhedens brand kan 
endvidere ikke ses som en fast størrelse, men gennem interaktioner skabes brandets mening. Begge 
perspektiver har således et grundlæggende syn, der ligger i forlængelse af vores socialkonstruktivistiske 
udgangspunkt, der mener, at den sociale verden konstrueres i de sociale interaktioner.

Teorierne om relationsmarkedsføring og Corporate Branding vil blive brugt afsluttende i specialet til at 
forstå nogle dynamikker i relationen mellem virksomhed og bruger på Facebook. Således stiller vi dem 
op over for vores empiriske konklusioner, og får på denne måde mulighed for at se, hvor vi kan berige 
teorien med nye iagttagelser og forståelser af de betingelser, Facebook stiller op. På baggrund heraf 
fremkommer vi med et teoretisk bidrag til strategisk arbejde med spændingsfeltet mellem bruger og 
virksomhed på Facebook.

Vi finder det her relevant at påpege, at det vil være naturligt, at vores empiriske og teoretiske kon-
klusioner adskiller sig fra de to teoriperspektiver, og derfor vil påpege ”huller” heri. Det skyldes, at de 
to perspektiver fokuserer på virksomhedens samlede strategiske aktiviteter, mens vores speciale kun 
fokuserer på én aktivitet, nemlig hvordan Facebook som medie og kanal kan bruges i virksomhedens 
kommunikation. Derudover er teorierne fra tiden før sociale medier og dermed før de nye kommunika-
tionsbetingelser. Således ser vi, hvordan vores teoretiske iagttagelse kan bidrage til bedre forståelse af 
teorierne ift. virksomhedskommunikation på Facebook.

3.4 UNDERSØGELSENS KVALITET
Vi har løbende i metoden forholdt os til kvaliteten af specialets produktion af viden, som er karakterise-
ret ved en konsistent metodisk proces. Det er særligt nøjagtighed af respondenternes udtalelser (trans-
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skriberinger), vores rolle som forskere, behandling af empirien og gennemsigtighed i den metodiske 
opbygning, der er behandlet. Nedenfor behandler vi øvrige elementer, der har betydning for undersø-
gelsens kvalitet.

Kvaliteten af videnskabelige undersøgelser vurderes ofte på baggrund af begreberne validitet, reliabi-
litet og generaliserbarhed (Larsen, 2005). Disse begreber bygger imidlertid på en forestilling om objek-
tivitet (Kvale, 1997), hvilket ifølge vores social konstruktivistiske udgangspunkt er problematisk. Med 
udgangspunkt i socialkonstruktivismen mener vi ikke, at vores undersøgelse kan adskilles fra os som 
forskere og dermed heller ikke, at det undersøgte kan karakteriseres som værende objektivt. Hermed 
mener vi ikke, at vi som forskere ikke skal forholde os refleksivt til vores egen rolle, forforståelser og 
analysestrategiske valg. Selvom der inden for den socialkonstruktivistiske tilgang ikke findes nogen en-
degyldig sandhed, forsøger man alligevel stadig at opretholde en skelnen mellem viden og ikke-viden, 
da alting ellers er relativt (Wenneberg 2005:98). Selvom der ikke er en endegyldig sandhed, er der al-
ligevel noget, der er mere rigtig end andet inden for en given tid og i en given kontekst. 

Fordelen ved at anlægge det socialkonstruktivistiske perspektiv er, at det giver os som forskere større 
opmærksomhed på, hvad vi rent faktisk gør, når vi gør det – hvordan vi former den socialt konstruerede 
virkelighed gennem de begreber, vi anvender. Desuden kommer der fokus på, hvilke ting vi kan se ud 
fra det perspektiv, vi vælger, men også hvad der vælges fra, og derfor kommer til at udgøre de blinde 
pletter (Esmark et al., 2005:26). 

SUBSTANTIV OG FORMEL TEORI 
For at forholde os til den viden vi producerer, er det nødvendigt at forstå, hvordan Glaser og Strauss 
differentierer mellem substantiv og formel teori. Substantiv teori udvikles ud fra forskningens genstand 
og forsøger ikke at forklare fænomener uden for det pågældende undersøgelsesområde. En substantiv 
teori har gyldighed inden for  dette område og postulerer ikke formel almengyldighed (Goulding, 2002: 
46), den kan derfor også kun falicificeres eller verificeres inden for de sociale verdener, hvor den er an-
vendelig. En formel teori har derimod udsigelseskraft på tværs af en række situationer. 

Vores empiriske konklusioner i specialet kan kun anvendes ift. relationen mellem brugere og virksomhe-
der på Facebook, og er således ikke udtryk for generelle mønstre i de kommunikative processer mellem 
de to parter. Specialets teoretiske bidrag vil derfor have karakter af substantiv teori. 

METODISK EVALUERING
En styrke ved Grounded Theory metoden er dens uafhængighed. Metoden er velegnet til videnskabe-
lige undersøgelser inden for områder, hvor viden er relativ lille og research traditioner er begrænsede, 
fordi forskerne går til genstandsfeltet med et åbent sind og uden at lade sig styre af eksisterende teori 
(Ng & Hase, 2008). Da der ikke er udviklet teoretiske bidrag til at undersøge de dynamikker, der præger 
spændingsfeltet mellem virksomhed og bruger på Facebook, er Grounded Theory derfor velegnet. 

Et ofte kritiseret punkt inden for Grounded Theory handler om, hvornår undersøgelsen er fuldendt. Der 
kan argumenteres for, at det er problematisk for undersøgelsens udsigelseskraft, at vi kun har under-



 29

søgt seks personers italesættelser af deres forhold til virksomheder på Facebook, og at vi derfor ikke 
kan være sikre på, at vi dækker alle faktorer, der er relevante ift. de dynamikker, der gør sig gældende. 
Vi mener, at kategorierne er blevet mættede i interviewene med vores seks respondenter. I løbet af 
det femte interview oplevede vi, at det var mange af de samme elementer, der gik igen. Dog mener vi, 
at det ville være fordelagtigt med uddybende research på området til at opnå en yderligere nuanceret 
forståelse af fænomenet – jf. Kapitel 7 om implikationer. 

Vores udvalgte cases sætter fokus på bestemte former for virksomhedskommunikation, der påvirker, 
respondenternes opfattelse og svar. Vi har valgt cases ud, som vi på forhånd anså som vellykkede ud 
fra bestemte kriterier (jf. metoden – casebeskrivelse). Ud fra vores pilotinterviews valgte vi eksempelvis 
ikke at bruge Carlsberg Groups side, fordi vores respondenter her fandt siden kedelig og gav udtryk for, 
at det ikke gav dem nogen værdi pga. manglende aktivitet. Vi er således bevidste om, at andre cases 
kunne have frembragt andre holdninger og sat fokus på andre aspekter i forholdet mellem virksomhed 
og bruger. I vores interviews har vi ikke kun fokuseret på de udvalgte cases, men har haft en lang indle-
dende snak med brugerne, samt afsluttende refleksioner, hvor respondenterne har haft mulighed for at 
tale om andre aspekter, de finder relevante. Herudover har vi også valgt at inddrage egne observationer 
på mediet i vores empiriske analyser. De empiriske konklusioner dækker således ikke kun de konkrete 
cases, men er blevet til på baggrund af en blanding af kritisk analyse af respondenternes udsagn, obser-
veret adfærd af respondenterne og andre personer i vores netværk. 

Vi anvender vores respondenters udsagn til at få indsigt i deres motivation for at interagere med virk-
somheder på mediet. Således danner de fundament for vores konklusioner, og vi mener på baggrund 
af heraf at have en udsigelseskraft, der gør det muligt at komme med nogle mere generelle konklusio-
ner ift. spændingsfeltet mellem brugere og virksomheder på Facebook. Vores analyse bygger på citater 
fra respondenterne, hvilket netop implicerer, at vi analyserer deres udsagn. Således adopterer vi ikke 
ukritisk det, de fortæller. Vi foretager en anden ordens iagttagelse, hvorudfra vi tolker og forholder os 
refleksivt til deres italesættelser. Vi forholder endvidere italesættelserne til konkret observeret adfærd, 
hvilket gør os mere nuancerede. Når vi således inddrager citater i analysen, er det på baggrund af en 
lang kodningsproces, hvor forskelle og ligheder i interviewene også er behandlet. Vi mener derfor, at et 
citat har en repræsentativitet ift. specialets genstandsfelt og formål.

3.5 AFGRÆNSNING
Vi har begge gennem flere år haft profiler og været aktive på Facebook. Her har vi bl.a. lagt mærke til: 
hvor og hvordan kan vi se virksomheders tilstedeværelse? Hvordan kommer vores venner (og os selv) i 
kontakt med virksomheder? Hvordan fremtræder virksomheder i vores news feed?

Disse observationer har vist os flere relevante aspekter ift. specialet. Vi har set en øget kommunikati-
onsindsats på Facebook fra virksomheders side, idet vi i stadigt større grad møder flere virksomheder i 
vores færden på siden. Kommunikationen kommer hovedsageligt til udtryk gennem applikationer og til 
dels gennem virksomhedssider. Det er de samme tendenser, vores respondenter gav udtryk for i vores 
indledende pilotinterviews. De viste os, at det hovedsageligt er gennem social ads, virksomhedssider 
og applikationer, at brugerne lægger mærke til virksomheder på Facebook. Endvidere viste de, at det 
primært er gennem applikationer og virksomhedssider, der er en direkte berøringsflade og interaktion 
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mellem bruger og virksomhed.  Derfor mener vi, at det er relevant at undersøge mulighederne for virk-
somheders kommunikation via virksomhedsprofiler og applikationer.

Endvidere ser vi, hvordan de forskellige former for kommunikation på disse platforme kan understøtte 
hinanden på Facebook. Hvor virksomhedssiderne er velegnede til direkte interaktion og dialog mellem 
bruger og virksomhed, er applikationer anvendelige til at skabe opmærksomhed på en kampagne via 
dens indbyggede virale egenskaber. Trods applikationers selvstændige budskab ser vi dem også som 
en mulighed for at skabe (indledende) opmærksomhed omkring virksomhedssider i forbindelse med 
eksempelvis kampagner. På denne måde ser vi en relevant og tæt kobling mellem applikationer og virk-
somhedsprofiler. 

På baggrund af ovenstående argumentation, afgrænser vi os derfor i specialet til at behandle virksom-
hedssider og applikationer, når vi taler virksomhedskommunikation på Facebook. Vi er bevidste om, at 
virksomheder har andre muligheder for at kommunikere strategisk på Facebook, fx via social ads eller 
grupper, men har grundet vores empiriske iagttagelser valgt at afgrænse os herfra. 
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KAPITEL 4: SOCIALE RELATIONER OG DYNAMIKKER PÅ FACEBOOK
I dette kapitel vil vi gennem en empirisk analyse undersøge de grundlæggende præmisser for adfærd 
på Facebook. Således vil vi give en forståelse for, hvordan relationer opbygges på mediet, og hvad der 
motiverer brugerne til at indgå i relationer med virksomheder. 

Kapitlet udgør således specialets første empiriske analysedel og vil tage udgangspunkt i de tre empirisk 
identificerede temaer Sociale fællesskaber, Identitet og En som mig (jf. vores metodeovervejelser). Disse 
tre temaer danner fundamentet for den analytiske fremgang i kapitlet, hvilket vil være struktureret om-
kring disse. Således ønsker vi i dette kapitel at analysere, hvilke dynamikker der gør sig gældende, for på 
denne måde at skabe et indblik i den eksistensberettigelse virksomheden får på et brugerstyret medie.

4.1 SOCIALE FÆLLESSKABER PÅ FACEBOOK
I dette afsnit vil vi undersøge, hvad der ligger til grund for, at de unge voksne bruger Facebook. Gennem 
en analyse af, hvad brugernes formål med at være til stede er, skaber vi en forståelse for motivationen i 
brugen af mediet. Dette skaber et grundlag for forståelse af, hvorfor og hvornår de vil indgå i relationer 
med virksomheder på mediet. 

FACEBOOK SOM SOCIALT VÆRKTØJ
Ifølge vores respondenter er den grundlæggende årsag til, at de benytter mediet, at det er et socialt 
værktøj, der gør det muligt at være opdateret på, hvad venner og bekendte laver: 

Mette [Jeg holder] øje med, hvad der sker. Det er jo nok det. En del af Facebook er 
jo nok, at man kan se, hvad andre foretager sig.

[…] Hvis der er nogle, der har været ude og rejse, så ligger der billeder fra 
det. Eller hvis der er nogle, der er blevet gift eller - altså, folk deler jo med sig 
af det, de gerne vil have, at andre folk skal se (Mette s. 1)

Birgitte Jeg bruger Facebook rigtig meget som mailsystem. Altså sådan ren informa-
tionsagtigt, ikke? […] Det er nemt at tale med forskellige grupper mennesker 
og få styr på en masse ting. (Birgitte s. 1)

Andreas Jeg synes, FB tilbyder […] flere forskellige metoder til at komme i kontakt 
med ens vennekreds. Ikke kun at du kan sende en besked, også at du kan 
chatte med folk, oprette events til dine fester eller forskellige ting. Du kan 
deltage i grupper. Det er alt sammen metoder, man holder kontakt og kom-
munikerer med sine venner, som man får alt sammen på et sted. (Andreas II 
s. 2)

Denne kombination af funktioner tilbyder brugeren en række muligheder for at holde kontakt med 
netværket på en nem måde – afhængigt af den pågældende relation og indholdet af de kommunika-
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tive budskaber. De mange kommunikationsredskaber giver således mulighed for på en effektiv måde at 
dyrke de sociale relationer, som vi skal se nærmere på i dette kapitel.

Andreas Nogle af de perifere venskaber, man har, er jo nogen, man tidligere har om-
gåes meget med. Så det øh.. meget interessant at se, hvor langt de er kom-
met i deres liv, kan man sige. Kigge lidt på billeder og nogle gange kan man 
måske drømme lidt om, at man skulle prøve at komme tilbage i nogle af de 
gamle vennekredse, eller man skulle ses med nogle af sine venner. (Andreas 
II s. 1)

Ud fra dette citat er det tydeligt, hvor vigtigt det sociale element er for brugerne. Det er vigtigt at holde 
sig opdateret, så man til en vis grad stadig har berøring med sine venner, gamle som nye – og dermed de 
fællesskaber der har (haft) stor betydning. Facebook åbner muligheden for at holde kontakt med gamle 
venner og således også at holde gang i fællesskaber. For brugeren er det vigtigt, fordi det kan styrke 
deres følelse af at tilhøre fællesskaber, hvilket er et grundlæggende menneskeligt behov (Maslow, 1943). 
Ved stadig at have en form for relation, om end perifer, bekræftes brugeren i de sociale relationer, som 
var engang.

INTERAKTION PÅ FACEBOOK
Brugerne skriver statusopdateringer for at videregive information til netværket, ligesom de følger med i 
andres liv bl.a. gennem statusopdateringer – det brugerstyrede indhold. Brugerne ser gerne, at netvær-
ket reagerer på det, de skriver på mediet. Det er ikke noget, vores respondenter direkte udtrykker, men 
gennem deres italesættelse af dem selv og deres Facebookbrug bliver det tydeligt for os, at samtalen 
og interaktionen på mediet ofte er formålet med deres handlinger.

Interviewer

Andreas

Hvad plejer du at foretage dig, når du er på Facebook? 

Oftest tjekker jeg det for at se, om der er nogle, der har kommenteret på 
noget, jeg har sagt eller kommenteret på nogle af de billeder, jeg har. Jeg ser, 
om der er blevet sendt en besked til mig. (Andreas s. 1)

Dette illustrerer vigtigheden for brugeren af, at der bliver knyttet an til deres kommunikation. Det, der 
er vigtigt i denne sammenhæng, er udvekslingen af information i netværket, samt en tilkendegivelse af, 
at denne udveksling finder sted. På denne måde føler brugeren, at han/hun er en del af et fællesskab. 
Det bliver således bekræftende for brugeren, idet han/hun ved, at der er nogen i den anden ende, der 
har interesse i det, der publiceres. I disse tilfælde får brugerne værdi ud af relationen og bliver motiveret 
til at interagere.



 33

I eksemplet ovenfor kommer Andreas med et statement om, at han har shorts på og dermed er langt 
væk fra vinterkulden i Danmark – idet han er i Californien. Umiddelbart lægger beskeden i sig selv ikke 
op til, at der skal komme et svar eller respons, når vi ser på den grammatiske formulering. Statusopda-
teringen er en konstatering og ikke et spørgsmål eller en henvendelse til en person. Alligevel genererer 
den flere kommentarer, fra danskere der er misundelige, og amerikanere der vil mødes, inden han tager 
hjem igen. Vi kan dermed se, at det ikke er den konkrete formulering af opdateringen, der afgør, om 
nogen svarer. I stedet bliver det netværkets meningsskabelse af opdateringen, og hvordan de opfatter 
denne, der bliver afgørende. Beskeden kan opfattes provokerende for danskerne, der pakker sig ind i 
kulden og være en orientering til amerikanerne om, at han er i landet. Den mening, der skabes i inter-
aktionen, er afhængig af, hvem der knytter an. Dette er således et eksempel på, hvordan brugerne gen-
nem sine statusopdateringer skaber en direkte relation, som de får merværdi ud af, idet der knyttes an 
til deres kommunikation. Som Andreas og flere af respondenterne også fortæller, bliver det netop sjovt 
at interagere, når folk kommenterer på ens posts – så er der et formål med at gå på Facebook for at se, 
hvad det har genereret. Hvis netværket ikke reagerer, får brugeren ikke den bekræftelse, der ligger i, at 
kommunikationen bliver social. 

Når vi ser på Andreas’ statusopdatering, giver beskeden altså i sig selv ikke anledning til interaktion. 
Det er derfor interessant, hvordan der tilknyttes mening til hans statement, når vennerne begynder at 
kommentere. Ifølge sociologen G.H. Mead (Silva, 2007) bliver en ytring først meningsfuld i konteksten 
af den sociale interaktion. ”A significant symbol emerges when its carrier provokes, both in the individual 
uttering it and in the individual listening to it, a stimulus that is simultaneously a response” (Silva, 2007:4). 
Det vil sige, at betydningen af et objekt, fx en gestus, ikke har nogen iboende mening (en essens), men 
at denne opstår i den sociale interaktion. Det er netop det, der sker, når et individ afkoder og fortolker 
det budskab, der udsendes, og derefter svarer på det. Det er gennem feedback, vi fremkalder mening 
med det, der er kommunikeret ud. Vi kan således se, hvordan der tilknyttes en mening til brugerens 
statusopdateringer, når folk begynder at kommentere på det. Det er i det øjeblik, at andre knytter an 
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til kommunikationen, at den bliver social (Silva, 2007), som vi fx ser i ovenstående eksempel. Med ud-
gangspunkt i Mead kan vi således forstå, hvorfor det er vigtigt for brugerne, at der knyttes an til deres 
kommunikation, således at de bliver en del af sociale fællesskaber.

Selvom ytringerne på Facebook som regel ikke har nogen bestemt tilsigtet modtager eller nødvendig-
vis afkræver et svar, ligger der ofte en implicit opfordring til netværket om at komme med en form for 
respons. I denne sammenhæng bliver det relevant at påpege, hvordan kommunikationen på Facebook 
kan betegnes som diffus. Det er ikke (nødvendigvis) en bestemt gruppe af mennesker eller en bestemt 
person, der forventes at svare på brugerens ytringer. Det skyldes, at brugeren på Facebook indgår i et 
netværk bestående af mange forskellige relationer – familie, venner og kollegaer. Samtalen bliver altså 
af en mere usikker og flydende karakter, fordi individet ikke ved, hvem i netværket der vil reagere og 
hvordan, eller om der er nogen, der reagerer. Det er samtidig det, der gør kommunikationen på Face-
book interessant, fordi brugerne kommunikerer til flere på samme tid – og ikke ved, hvem der knytter 
an til denne kommunikation. Meningsdannelsen i interaktionen mellem brugere kan pludselig tage nye 
drejninger, fordi andre i netværket blander sig i en eksisterende samtale. I nedenstående eksempel ser 
vi, hvordan en statusopdatering hos en af vores respondenter tager en uventet drejning. 

Vi chattede med Andreas umiddelbart efter denne statusopdatering for at høre, hvad hans tanker var 
om den. Her understregede han, at han selv havde tænkt det som en opdatering på livet som specialest-
uderende, hvor alle kneb gælder for at få energi til de sene nattetimer. Imidlertid kommenterer Andreas’ 
træningsmakker på statusopdateringen, og vi kan se, hvordan det giver en ny mening.

Denne iagttagelse gør det relevant at inddrage Meads tanker om det sociale for bedre at forstå den 
mening, der skabes i samtalen mellem brugerne på Facebook. Når brugerne således søger respons og 
inkludering i fællesskaber, vil de tænke over, hvordan der knyttes an til det, de ytrer. Det gør de ved at 
forestille sig, hvad netværket tænker. Mead introducerer begrebet ”the generalized other”, som refe-
rerer til, hvordan individer kan iagttage sit handlende ’jeg’ gennem andres øjne. Individet ser sig selv og 
sine handlinger ude fra, som den sociale gruppe gør (Silva, 2007:5). ”We are what we are in our relati-
onship to other individuals through taking the attitude of the other individuals toward ourselves, so that 
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we stimulate ourselves by our own gesture” (Silva, 2007:30). Uden ‘de andre’ kan individet ikke se, hvem 
det selv er: ”It is due to our ability to take the role of others that we become objects to ourselves, i.e. we 
become selves” (Silva, 2007:29). Når individet ser sig selv gennem andres øjne, gøres det til objekt. Selvet 
er altså specielt ved både at være subjekt og objekt. Denne evne til at se sig selv som både subjekt og 
objekt opstår i sociale processer - dvs. i kommunikationen mellem mennesker (Silva, 2007). 

På Facebook er det således ikke muligt for brugere på forhånd at vide, hvilken meningsskabelse deres 
indlæg vil udvikle. Forholdsvis neutrale indlæg kan både resultere i sjove og seriøse samtaler alt efter, 
hvilke personer, der blander sig. Et mønster, vi har iagttaget, er dog, at det ofte er sådan, at en kommen-
tar generer flere kommentarer. Når der først er en, der har knyttet an, skabes en mening, som andre 
kan knytte an til. Samtalen anspores i en retning. Her tager andre tråden op og videreudvikler samtalen. 

Vi har set flere eksempler på, at folk på Facebook ender i en akavet situation, fordi deres relationer på 
Facebook er blandet sammen. En af vores venner postede efter en julefrokost med drengene følgende 
statusopdatering:

Indlægget medfører et hav af kommentarer, der beskriver den ”våde” nats vilde strabadser. Juleaften 
under middagen bliver Andreas16 udspurgt af sin moster foran resten af familien, hvorfor de havde 
trukket på politiets ressourcer under COP15. Andreas må forklare om julefrokosten, som normalt ville 
forblive en historie i vennekredsen. Når kommunikationen således er potentielt åben for alle, bliver kon-
sekvensen, at grænserne mellem de forskellige sociale grupper rykkes og til en vis grad ophæves, når 
det gælder kommunikation og informationer på Facebook. Samværet får en ny betydning, fordi vi ser 
nye sider af hinanden, som ellers ikke ville være tilgængelige. Emner der normalt kun bliver taget op i 
visse sociale grupper, bliver nu taget op på Facebook, hvor andre af brugerens sociale grupper også kan 
16 Vi gør opmærksom på, at dette er en anden Andreas end vores respondent
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følge med17. 

Vi ser, at Facebooks transparente natur kan skabe problemer for brugeren, idet han/hun har samlet flere 
forskellige sociale sfærer i deres relationer på Facebook. Således åbnes der for, at der er mange, der kan 
reagere på den stimulus, som brugeren kommer med i form af sin ytring. Den enkelte bruger har derfor 
langt sværere ved at sætte sig ind i ”the generalized other” end i den fysiske verden, hvor situation og 
kontekst som regel er mere afgrænset. ”Each social group involves a specific generalized other whose 
attitude we may take as we engage in social life” (Silva, 2007:50) I samfundet findes der lige så mange 

“generalized others”, som der findes sociale grupper (ibid.). Med social gruppe henvises der til grupper, 
der styres af sociale normer, der er adfærdsregulerende for individers adfærd. Et sammenhængende og 
fuldt udviklet selv må derfor påtage sig multiple “generalized others” (ibid.), hvilket besværliggøres på 
Facebook, fordi brugerens netværk udgøres af forskellige sociale grupper (familie, venner, arbejdskol-
legaer), som alle ser brugerens handlinger som en konsekvens af gennemsigtigheden. Det betyder, at 
brugerne kan have svært ved at tilpasse sine kommentarer etc., idet måden brugeren taler og agerer 
på i venneflokken (de normer for adfærd, der her er gældende), kan være markant anderledes end den 
måde, familien forventer, at personen agerer på.

Vi har altså hidtil set på, hvordan og hvorfor brugerne interagerer med hinanden. Det har været vigtigt 
for at forstå den generelle dynamik, som er en forudsætning for at undersøge brugernes kontakt med 
virksomheder på Facebook – og dermed forstå på hvilke præmisser virksomheden agerer. Dette vil vi 
analysere nærmere i det følgende.

VIRKSOMHEDERNE SOM OMDREJNINGSPUNKT FOR DEN SOCIALE SAMTALE
Det sociale aspekt er den grundlæggende drivkraft på Facebook og spiller således også en vigtig rolle, 
når det gælder individ/virksomhed interaktioner. En af grundene til, at vores respondenter interagerer 
med virksomheder, er netop, at det kan bruges ift. deres interaktion med vennerne:

Mads Der er en applikation, hvor man kan finde ud af noget foruroligende 
om en eller anden. Og det er også meget sjovt. Så kan man drille hin-
anden – og det er ligesom, at man kan prikke til hinanden[…] Så det 
skulle være sådan noget, hvor man kan interagere med ens venner. 
Det tror jeg, er det, der er primært. (Mads s. 9)

Når brugeren tager en applikation på Facebook18, giver det øget merværdi for ham/hende, hvis resulta-
tet generer kommentarer fra netværket – og der dermed er skabt et samtalefundament. Under intervie-
wet med Birgitte vælger hun at poste resultatet af applikationen ”En aften i byen”, fordi hun synes, den 
er sjov at dele med vennerne. Det afstedkommer hurtigt respons i form af to ”I like” og en kommentar, 
der henviser til den forrige weekends hændelser.

17 Vi kommer senere i dette kapitel ind på, hvordan dette også får konsekvenser for spændingsfeltet mellem det at være online og offline.
18 Vi finder det her relevant at påpege, at der ikke er tale om deciderede interaktioner med en virksomhed, når en bruger tager en applikation. Ap-

plikationer kan være med til at skabe udgangspunkt for en relation til virksomheden bag.
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Applikationen bliver udgangspunkt for en ”samtale” på mediet om noget, der er foregået offline. Resul-
tatet af applikationen åbner således op for dialog med de venner, der kan referere til det, applikationen 
handler om. 

Interviewer 

Birgitte

Ville du øh.. sende den videre til nogle af dine venner?

Ja det kunne jeg godt finde på. Den.. netop fordi den er sjovt tvistet, så altså 
har man mange af de venner og veninder, man går i byen med, som ville 
synes, det er skægt. Sandsynligvis drikker de lige så meget som en selv, så de 
vil bare sidde og grine af, ej hvor sjovt jeg mistede så og så mange venner. 
De har sådan vinklet den ret godt, synes jeg egentligt. Men budskabet er 
måske en anelse skævt, fordi man ikke kan forholde sig til det (Birgitte s. 28)

Applikationen 19 skaber værdi for brugeren, fordi den bidrager til de private relationer på mediet. Udbyt-
tet for virksomheden består i den kontakt, der etableres. Denne kontakt kan enten fungere som ekspo-
nering ift. målgruppen qua det virale element eller som udgangspunkt for at opbygge et tættere forhold 
mellem virksomhed og bruger.

VÆRDI FOR NETVÆRK
Det er vigtigt for de unge voksne, at de er med til at skabe værdi for deres netværk – og positionere sig 
selv som vi skal se nærmere på i næste analyseafsnit. Som analysen ovenfor viser, kan det være ved at 
tage en applikation, eller brugeren kan sende og/eller poste informationer, links og billeder på sin wall, 
som hun/han selv mener, vil blive opfattet som relevant og interessant i netværket. 

19 I Kapitel 5 vil vi komme nærmere ind på, hvordan kampagnen virker på brugerne.
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De historier og informationer som postes skal have en værdi for netværket, således at de bliver interes-
sante at interagere med – og derved at både bruger og netværk får værdi. Det kan være nyheder, infor-
mationer, avisartikler, links til sjove videoer, jobannoncer etc.

Rune […] der sker meget, det der med, at jeg sender ting videre, men det er ikke 
øh.. måske ikke lige så meget, hvis jeg har været inde på en debat et eller 
andet, så sker det meget sjældent, må jeg indrømme, at jeg så sender det 
videre. Det er mere sådan, måske lidt underholdningsmæssigt, at jeg øh.. at 
jeg bruger det lige i øjeblikket i hvert fald (Rune s. 17)

Birgitte Humor helt sikkert. Altså […] det personlige, jeg ville give videre, hvis jeg 
kunne se, at en af mine veninder eller venner også ville synes, det her var 
sjovt. Sådan at det ikke er noget, jeg pådutter mine venner. Prøv at se det 
her, det er meget sjovt (Birgitte s. 31)
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Fordi brugerne ønsker at skabe værdi for netværket, er de meget opmærksomme på ikke at påtvinge 
vennerne irrelevant information og derved komme til at ”irritere” og virke anmassende. Det handler 
bl.a. om de signaler, de ønsker at udsende via tilstedeværelsen på Facebook, hvilket vi vil komme nær-
mere ind på i det næste analyseafsnit om identitetsdannelse. 
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4.2 IDENTITETSKONSTRUKTION OG SELVFREMSTILLING PÅ FACEBOOK 
Efter vi nu har set på, hvordan det sociale aspekt og kontakten til venner og bekendte, er det vigtigste 
for brugerne på Facebook, vender vi i dette afsnit fokus mod brugerens selvfremstilling. Vi undersøger, 
hvordan brugernes adfærd er afgørende for deres egen og andres identitetskonstruktion. Endvidere ser 
vi på, hvilken rolle virksomheden spiller ift. brugerens selvfremstilling og ligeledes, hvad det betyder for 
virksomhedens eget arbejde med at skabe en identitet på Facebook.

IDENTITETENS DOBBELTHED
I analysen af interviewene ser vi, at vores respondenter er meget bevidste om, at den overvågning20, de 
selv foretager, potentielt også kan rettes mod dem selv. Det kommer bl.a. til udtryk, når respondenterne 
fortæller, hvordan deres Facebookprofil og kommunikation med vennerne sender signaler til netværket 
om, hvem de er: 

Mads […]jeg synes godt, at man kan signalere noget gennem sin Facebookprofil. 
Men det er også fordi, jeg kan forestille mig, at den også bliver brugt af an-
dre til at sige, hvem er du? Man kan selvfølgelig lukke den af og sige, at du 
må kun kigge her. Men det er jo et signal. Din Facebookprofil er jo et signal 
om, hvem du er. (Mads s. 8)

Andreas Men der er et budskab, og jeg tror, at en del af min kommunikation med 
mine venner den har at gøre med, hvad man er for en person, og hvad man 
går op i. Så derfor kunne jeg godt finde på, at blive fan af sådan en side her 
[henviser til I do 30]. I hvert fald for at det ligesom gik videre, at nu var man 
blevet fan af det her (Andreas s. 24)

Vi ser således to funktioner, der sideløbende er med til at konstruere brugerens identitet, dels den sta-
tiske brugerprofil og dels den løbende nyhedsstrøm, hvor ytringer fra hele netværket flyder sammen. 
Brugerne har kontrol over, hvad de skriver om sig selv. Herigennem kan de forsøge at iscenesætte sig 
selv ved fx at uploade billeder, skrive personlige oplysninger, blive fan af virksomhedssider og via status-
opdateringer – som vi ser i Mads’ citat. Den mere dynamiske side af Facebook, nyhedsstrømmen, som 
er mindst lige så vigtig for identitetskonstruktionen, er derimod ukontrollerbart. Brugeren kan ikke vide, 
hvordan og om der knyttes an til kommunikationen – jf. Sociale fællesskaber. De har heller ikke kontrol 
over, hvad andre brugere skriver om dem, eller hvilke billeder der uploades af dem på mediet. Denne 
del af brugerens identitetskonstruktion er en konsekvens af det brugerstyrede indhold, og som gør det 
svært at kontrollere, hvilke budskaber der figurerer. 

20 Når vi bruger termen overvågning, refererer vi til, at brugerne følger med i, hvad andre i netværket laver. Fx tjekker billeder, profil og følger med 
i nyhedsstrømmen.
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EN PERSONLIG HJEMMESIDE

Mette Man kan jo sige, at hvis man som person har noget på Facebook – det er jo 
min hjemmeside agtigt. Det er jo derinde, at folk kan gå ind og se, hvem er 
hun-agtigt. Det er jo der, man markedsfører sig selv, kan man jo sige, ikke? 
Og der går man også ind specifikt på personen eller et event eller en eller 
anden gruppe, fordi man vil vide noget om det. (Mette s. 9)

Her sammenligner Mette sin Facebookprofil med en hjemmeside. En hjemmeside er en organisations, 
virksomheds, persons etc. præsentationsmateriale på internettet. I analogien til hjemmesiden ligger 
en implicit forståelse af, at Facebookprofilen opfattes som et sted, hvor netværket kan søge oplysnin-
ger på samme måde, som brugerne kan søge oplysninger om virksomheder på deres hjemmesider. Vi 
er bekendte med, at der er mange af vores venner, der benytter Facebook som søgeredskab, hvis de 
ønsker at ”tjekke” en person ud. I stedet for at google folk så ”facebooker” brugerne dem. Ved at se på 
Facebookprofilen forsøger vedkommende at danne sig et indtryk af den pågældende person. På samme 
måde som virksomheder vil fremstille et positivt og favorabelt billede af dem selv på deres hjemmeside, 
mener brugerne også, at det gør sig gældende for deres Facebookidentitet:

Rune Så er man på med sin online identitet, og den online identitet vil man gerne 
have…det er ens egen identitet bare lidt plus lidt ti pct. ekstra, som... du vil 
gerne lige gøre dig selv ti pct. mere spændende, mere god og mere sådan 
politisk korrekt. […] (Rune s. 9)

Her understreges det, at brugerne selv fremhæver det, de vil have, at andre skal se og vide om dem. Det 
er interessant, når Rune siger, at Facebookidentiteten er ”ens egen identitet plus ti procent mere”, for 
hvad vil det egentlig sige? Rune fortæller, at han kun skriver statusopdateringer, han tror, at andre vil 
finde interessante eller sjove – og således får værdi ud af. Det interessante bliver i denne sammenhæng, 
hvornår en statusopdatering kan karakteriseres som interessant og sjov. Ifølge flere af vores respon-
denter er det kedeligt og ligegyldigt med statusopdateringer, der beskriver, hvad individet foretager sig 
i den fysiske verden som: “er træt efter hård træning af biceps” og ”nu er min hund syg”21. Når vi ser på 
de forskellige typer af statusopdateringer, der figurerer i vores news feed, bliver det imidlertid tydeligt, 
at denne form for statusopdateringer fylder meget. Ligeledes ser vi, at statusopdateringer som disse 
kan medføre flere kommentarer. Vi mener i denne forbindelse, at det er vigtigt at påpege, at det er 
svært at kategorisere statusopdateringer som henholdsvis ligegyldige eller værdifulde. Det skyldes den 
dynamik, der er på Facebook, hvor der er mange potentielle modtagere af en statusopdatering, og vi 
ikke kan vide, hvem den er intenderet. Når brugeren således ser en statusopdatering i sin nyhedsstrøm, 
kan der ligge mange implicitte elementer i den, som han/hun ikke kender til. En tilsyneladende kedelig 
statusopdatering, der beskriver noget brugeren foretager sig, kan virke interessante og humoristiske for 
udvalgte dele af netværket. Det vil altså sige, at en statusopdatering, der virker ligegyldig for en bruger, 
fordi denne ikke kender konteksten, kan have stor værdi for en anden. Når Rune således siger, at en 
statusopdatering bliver interessant, hvis den bibringer netværket ny information, mener vi, at dette skal 
ses ift. beskedens kontekst. 

21 Runes egne eksempler.
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Vi ser her et eksempel på en statusopdatering, der umiddelbart er en beskrivelse af det, personen fore-
tager sig – og kan virke ligegyldig. Alligevel generer den flere kommentarer, hvilket understreger, at den 
har en vis betydning for en del af hendes netværk. Når vi ser kommentarerne; ”Woaw!”, ”kan de spi-
ses?”, ”lugter der nu brunt og brændt?;)”, bliver det tydeligt, at afsender normalt ikke er en succesfuld 
bager. Statusopdateringer kan have en særlig betydning for nogle i netværket men ikke for andre. Det, 
der gør en statusopdatering interessant, er altså den kontekst, den indgår i.

Som vi så i forrige analyseafsnit, vil brugerne gerne skabe værdi til netværket, fordi det sociale er vig-
tigt for dem, og de vil gerne inkluderes i fællesskaberne. Her ser vi også, at de ønsker at skabe værdi for 
netværket, fordi det smitter af på deres selviscenesættelse som ”interessante og spændende”. En typisk 
måde at iscenesætte sig selv på Facebook er via humor og ironi. 

Andreas er i gang med at skrive sit speciale, og skriver på en solskinsdag med blå himmel denne status-
opdatering, der har en tydelig undertone af ironi. Det får mange medstuderende til at knytte an til kom-
mentaren, fordi de kan relatere sig til frustrationen over specialet. 
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I denne statusopdatering får Mette skrevet noget om sig selv på en underholdende måde. Den er præ-
get af humor, som også understreges, når der knyttes an med et ”haha” – og giver på denne måde værdi 
til netværket. Vi ser således, hvordan vores respondenter alle prøver at iscenesætte sig selv som værdi-
fulde og interessante, men det er interessant, at det på Facebook er begrænset, hvor meget brugerne 
selv kan styre deres identitetskonstruktion.

VIRKSOMHEDENS IMAGE OG SIGNALVÆRDI
I forsøget på at påvirke selvfremstillingen kan relationen til virksomheder få betydning for brugeren, fx 
via tilmelding af fansider, posts af applikationsresultater, links fra virksomhedssider eller andre medier 
som fx YouTube og aviser. Det bliver således interessant at se, hvordan brugernes tilknytning til fansider, 
bliver en del af deres identitetskonstruktion. 

Mads Når folk kigger på, hvilke fansider du har, jamen så vil de jo også danne sig 
et indtryk af, hvem du er. Ud fra det syn vil folk også hurtigt kunne danne sig 
et billede af, hvem jeg er (Mads s. 8)

Brugerne antager, at de vil blive ”vurderet” på baggrund af de virksomhedssider, de er fan af.  Dette sker, 
når brugeren tilmelder sig en virksomhedsside, fordi dette vises i netværkets nyhedsstrøm. Endvidere 
figurerer virksomhedssiderne også på brugerens profilside under information. Vi ser således, at der er 
to måder, fanrelationen kan give signalværdi for brugeren ved blot at tilmelde sig en virksomhedsside - 
via det virale element i nyhedsstrømmen og på profilsiden.

Hvis vores respondenter på forhånd har kendskab til virksomheden, er det som regel signalværdien, 
der er afgørende for, om de bliver fan af en virksomhedsside – dvs. virksomhedens image (Hatch et al., 
2000). 

Andreas Det er mest signaldelen. Hvis jeg ser en virksomhed, jeg i forvejen føler mig 
knyttet til eller har en præference for, […] så er jeg meget hurtig til at klikke 
og blive fan af det. Så nu joiner jeg det […]Jeg har ikke så tit været inde og 
researche først, hvad det er for noget [virksomhedssiden] […] men den her 
passive og lidt nemme måde at signalere videre til andre ved bare at blive 
fan, og så behøver jeg ikke at tage mere stilling til det. Det er jo nemt, […] så 
det gør man tit. (Andreas II s. 5)
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Vi ser altså, at relationen mellem bruger og virksomhed ofte etableres på baggrund af den signalværdi, 
det skaber, når brugeren vælger at blive fan på Facebook. Det er meget hurtigt og nemt for brugerne 
at give udtryk for deres tilknytning til en virksomhed. Det kræver blot et enkelt klik, og der er derfor få 
omkostninger for brugeren forbundet med at indgå i relationen med virksomheden på mediet. 

Brugerne vil gerne associeres med de egenskaber og signaler, der er tilknyttet en virksomhed. Mette 
fortæller eksempelvis, at hun vælger virksomhedssider til på grund af dette. Hvis hun ved, hvad det er 
for en virksomhed, og hvad den står for, melder hun sig som fan af den, før hun går ind på siden for at 
tjekke den ud. Ved at være fan af nogle ”fede” og ”in” skisider, kan hun signalere til sit netværk, at hun 
godt ved, hvad der rykker inde for denne verden.
 
Vi kan således konkludere, at et brands signalværdi kan være afgørende for at skabe kontakt til brugerne 
- forudsat at brugeren på forhånd har kendskab til virksomheden, der står bag. Brands, der i forvejen er 
stærke, har således en fordel, når relationen til brugeren skal indgås, men som vi skal se senere, er det 
ikke nødvendigvis de relationer, der skaber størst værdi for brugeren og er med til at opbygge en tillids-
fuld relation mellem bruger og virksomhed.  

VIRKSOMHEDENS IDENTITETSKONSTRUKTION PÅ FACEBOOK
Vi har nu undersøgt, hvordan brugeren skaber en identitet på Facebook, og det bliver derfor relevant 
at se på, hvordan virksomheden kan bruge mediet til dette. Først og fremmest er det i denne sammen-
hæng interessant, at en virksomhedsside er opbygget, så den ligner en personlig profil. Det vil altså sige, 
at der er skabt en platform for virksomheder, men denne har en række lighedstegn med brugernes, og 
der skabes her en form for lighed mellem disse på mediet. Det betyder også, at de krav, der er til virk-
somheden om kommunikation, i høj grad ligner dem, der er til brugerne. Således har virksomheden 
mulighed for at påvirke det billede, der skal eksistere af den på Facebook gennem profilbillede, status-
opdateringer, informationer, billeder og kommentarer fra fans – alle elementer, der ligner dem brugerne 
agerer efter. 

Virksomheden skal altså i stigende grad agere som en person, når den er på Facebook – hvilket vi kom-
mer nærmere ind på senere. På samme måde som brugerne, kan virksomheden ikke styre sin egen 
identitetskonstruktion. Virksomhedens identitet bliver skabt i interaktionen med brugerne – hvilket er 
en konsekvens af det brugerstyrede indhold. 

Det skal her påpeges, at virksomheder og brugerprofiler i høj grad adskiller sig på antallet af personer 
i netværket. En virksomhed kan have over flere tusinde fans, hvor en gennemsnitsbruger har omkring 
200 venner på Facebook. Ligeledes er det her relevant, at brugeren selv accepterer alle sine relationer. 
Virksomheden har ingen indflydelse på, hvem der bliver fan, da det udelukkende er op til brugeren at 
indgå i relationen. Vi kan således se, at brugeren qua sine rettigheder har nemmere ved at behandle alle 
relationer og forholde sig hertil. På dette punkt har virksomheden ikke mulighed for at agere som en 
person, men må behandle sine relationer mere samlet – ved bl.a. at vurdere brugernes incitament for 
at indgå i relationen. Vores analyse vil senere i specialet spore sig mere ind på, hvordan virksomheden 
kan pleje sine relationer.  
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Ligesom brugerne har virksomheden ikke kontrol over, hvordan der knyttes an til dens adfærd og ytrin-
ger på mediet. Hvis virksomheden eksempelvis kun prøver at fremstille et idyllisk billede af sig selv, kan 
det have konsekvenser for, hvorvidt brugerne vil interagere med den. Når virksomheden skal forsøge 
at skabe værdi for dens fans på Facebook, er det derfor vigtigt, at den ikke udelukkende forsøger at 
fremstille sig selv så positivt som muligt – det vil brugerne typisk reagere på. Senere i specialet ser vi 
nærmere på, hvad det betyder, når virksomheden forsøger at styre kommunikationen, så der skabes et 
idyllisk billede.
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4.3 SPÆNDINGSFELTET MELLEM ONLINE- OG OFFLINELIV
Den foreløbige analyse har vist os, hvordan de sociale fællesskaber og identitetskonstruktion er afgø-
rende for brugernes ageren på Facebook. I den forbindelse er vi blevet opmærksomme på, en interes-
sant dynamik mellem brugernes online og offline liv. Det, brugerne foretager sig online, har konsekven-
ser for deres offlineliv og omvendt. For at forstå de grundlæggende præmisser for individets ageren på 
Facebook, bliver det derfor nødvendigt at undersøge spændingsfeltet mellem brugernes onlineliv på 
Facebook og deres offlineliv. 

ONLINE I DIT OFFLINELIV OG OFFLINE I DIT ONLINELIV
Facebook bliver i stigende grad en integreret del af brugernes hverdag, og det er derfor interessant, 
hvordan brugerne tager deres erfaringer med fra mediet i deres adfærd offline. 

Rune jeg bruger også meget tid på hele tiden at vide, hvad forskellige personer 
laver uden at.. jeg sidder ikke inde på deres wall.. eller sådan noget, men 
fx er der nogen, der uploader et nyt fotoalbum […]. Men om ikke andet så 
noterer jeg mig sådan i baghovedet, at når jeg så møder den person igen, så 
vil jeg.. så på en eller anden måde er jeg så mere up to date med at […]det 
kan godt være, at jeg ikke kan sige […] hvilket asiatisk land, du var i, men 
altså.. jeg kan i hvert fald sige, at du var på ferie eller jeg ved, at du stadig 
var sammen med ham eller ham […]eller man er på udveksling eller noget. 
(Rune s. 2) 

Citatet viser, hvordan Facebook bruges som en form for fælles referenceramme, når brugerne møder 
hinanden i den fysiske verden. Ofte bliver det, der sker på Facebook omdrejningspunkt for samtaler 
offline. Samtaler mellem venner kan referere til statusopdateringer, profilbeskrivelser eller billeder på 
Facebook: ”Så du, at Carsten har fået en kæreste? Det var da meget vildt, at Lotte fik ti til den eksa-
men!? Jeg så, du også er venner med Rolf på Facebook, hvor kender du ham fra?”. Eksemplerne ovenfor 
er kommentarer og spørgsmål, vi har fået stillet af nogle af vores Facebookvenner i den fysiske verden. 
Det er meget ofte, at der i vores private sfære offline bringes en ytring fra Facebook op. Vi identificerer 
den samme dynamik i forbindelse med interaktioner med virksomheder hos vores respondenter. Her 
understreges det, hvordan virksomhedsrelationen kan blive omdrejningspunkt for samtaler offline. Ek-
sempelvis nævner Rune, at han hørte om Pingvinsiden offline fra nogle af sine venner, fordi de syntes, 
den var sjov. På den måde inddrages oplevelser med virksomheder på Facebook i brugernes offlineliv, 
hvis dette findes underholdende, overraskende eller informativt.

Vi identificerer endvidere, hvordan de kommunikative handlinger på Facebook, får konsekvenser for 
brugernes offlineliv. Det sker fx, når en person har ytret sig om noget på Facebook, der konflikter med, 
hvad dele af vedkommendes sociale sfære offline regner med. Eksempelvis har vi i vores netværk op-
levet, at en ven, Morten, har meldt afbud til vennerne en fredag, fordi han var syg, hvorefter vennerne 
opdager, at Mortens kæreste har skrevet en statusopdatering ”hygger med kæresten og sushi”. Det kan 
således skabe problemer for brugeren, hvis der ikke er overensstemmelse mellem den online fremstil-
ling og de offline handlinger, han/hun foretager. Det er således også en dynamik, virksomheden må 
være opmærksom på, da den må agere ud fra samme præmisser som brugeren. For virksomheden kan 
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dette betyde, at det den skriver, nødvendigvis må have berettigelse offline. Hvis der således ikke er over-
ensstemmelse mellem virksomhedens online- og offlineidentitet, vil brugerne tage dette op – på samme 
måde som de gør i de private netværk. I sig selv er det ikke en ny udfordring for virksomheder, at der 
skal være konsistens mellem ord og handling (Hatch et al., 2000) til gengæld er betingelserne ændret22. 
På Facebook er der nemlig tale om en umiddelbar og konstant mulighed for respons, som samtidig er 
gennemsigtig. Dette gør, at andre brugere kan knytte an til det, der kommunikeres og samtidig, at dette 
vil blive spredt hurtigt pga. viraliteten. Dette giver både muligheder og begrænsninger for virksomhe-
den, som vi senere skal se. 

FACEBOOK – EN ØJENÅBNER 

Interviewer 

Andreas

Hvad skal der til for, at du har lyst til at indgå i en relation med en virksom-
hed?

 […] de virksomheder, som jeg i forvejen lidt er fan af, kan man sige. Fx Audi, 
BMW, luksus-bilmærker. Hvis jeg ser en side med det, så er jeg interesseret 
i at være fan. For det første fordi jeg gerne vil have nogle updates en gang i 
mellem. Jeg synes, det er spændende at se på billeder med de her biler. (An-
dreas s. 2)

Det er generelt for vores respondenter, at de melder sig som fan af virksomhedssider, fordi det på for-
hånd har deres interesse. Fx melder Mette sig til skisider, fordi hun elsker at stå på ski, Andreas til Audis 
side, fordi han har en brændende interesse for biler, Birgitte er fan af forskellige mode og musiksider, 
Mads af sportssider etc. Således er der en klar overensstemmelse mellem brugernes interesse offline 
og de virksomheder, de indgår en relation med på Facebook. Men udover denne (ikke overraskende) 
sammenhæng, identificerer vi også andre aspekter, der får betydning på Facebook. Facebook åbner op 
for, at den sociale dynamik skaber en anden form for relevans. 

Andreas Men jeg har da tilføjet virksomheder og blevet fan eller joinet en gruppe for 
en virksomhed eller organisation, fordi andre er blevet det. Det har jeg gjort 
før.[…] 

Ja, fordi jeg har fået det at vide i min nyhedsstrøm… fx nu er denne her per-
son blevet fan af Amnesty International, og så tænker jeg, det er et meget 
godt formål, og det kan jeg godt tilskrive mig – og så har jeg tilmeldt mig. 
(Andreas II s. 3)

Således får brugerne gennem deres netværk øjnene op for nogle områder, de ikke nødvendigvis ville 
have tænkt over i hverdagen – fordi de ikke støder på det. Det skal her pointeres, at dette ikke er ens-
betydende med, at brugeren ikke har interesse i det i sit offlineliv. Derimod handler det om, at en virk-
somhed eller sag ikke har været en del af brugerens referenceramme i dagligdagen og derfor ikke har 
figureret i bevidstheden. Det er netop her, at Facebooks grundlæggende sociale element får betydning 
for, hvad brugerne får interesse i. Idet nogen fra netværket bliver fan af en virksomhed eller tager en 

22 I specialets afsluttende diskussion kommer vi nærmere ind på, hvordan Facebook stiller nye betingelser op ift. de elementer, vi kan identificere i 
teorien.
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applikation, vil det figurere i news feed’et, hvormed der skabes opmærksomhed omkring det. I afsnittet 
”En som mig” vil vi komme nærmere ind på, hvordan det kan have betydning for brugeren, at en person, 
de kender, er fan af en side. 

Andreas Det er det, at det er noget, der passer til mig – og jeg agerer efter det. Og 
der tror jeg også, at man bliver mere bevidst om det til dagligt, når man 
først har meldt sig ind i gruppen osv. (Andreas II s. 4) 

Selvom det således ikke er brugeren selv, der tager initiativet til at indgå i relation med virksomheden, 
men derimod inspireres af deres sociale relationer, kan relationen stadig få betydning offline. Der kan 
således argumenteres for, at Facebook gennem sit sociale element og viraliteten er med til at gøre bru-
geren interesseret i nogle virksomheder, som de ikke nødvendigvis ville tænke over. Det er nemt for 
brugerne at finde ud af, om det virksomheden står for, har en interesse – det er så at sige kun et enkelt 
klik, der skal til for at etablere relationen. Brugerne udvælger hvilke kilder, de gerne vil modtage kom-
munikation fra, hvorefter de vil modtage information via nyhedsstrømmen og kan herigennem vurdere, 
om relationen bibringer dem noget relevant. 

Et andet aspekt, der præger dynamikken på Facebook, er, hvordan brugerne drages af konkurrencen og 
muligheden for et konkret output offline ift. deres ageren på Facebook. Eksempelvis bliver Rune fan af 
Nørrebro Teater på Facebook, fordi han kan vinde billetter til en forestilling ved at melde sig som fan. 

Rune […] lige nu, at jeg er imponeret over Nørrebro Teater […] de er til gengæld 
rigtig rigtig gode til at på en ikke pushy måde at lave nogle tilbud og invol-
vere.. altså.. man kan sige, at det er en gratis måde at skrive noget i status-
opdatesene, som fanger mig og giver mig lyst til rent faktisk at kigge ind […] 
hver gang der er en ny forestilling, jamen så får jeg information om den, og 
så er jeg et klik fra at være inde.. jeg ville aldrig gå ind på Nørrebro Teaters 
hjemmeside, medmindre jeg stod og skulle købe billetter øh... men nu bliver 
jeg rent faktisk sådan.. det er lidt lige som et nyhedsbrev, bare uden jeg får 
et helt A4, men kun får den enkelte nyhed ad gangen og det kan jeg gode 
lide. (Rune s. 12)

Dette er altså et eksempel på, hvordan der på Facebook kan skabes en interesse, der ikke på forhånd 
eksisterede, og som brugeren ikke var bevidst om, at han ville finde interessant. Det er på den måde 
ikke altid en interesse offline, der styrer brugerens ageren på Facebook. I dette tilfælde blev Rune ”lok-
ket” af muligheden for en præmie, men endte med at få mere end en præmie ud af relationen. Således 
påvirker brugernes relation med virksomheder på Facebook også deres offlineliv. 

På baggrund af ovenstående analyse konkluderer vi, at det spændingsfelt, der eksisterer mellem on-
line- og offlineliv, er på vej til at opløses. Brugerens onlineliv bliver en stadig mere integreret del af de-
res hverdag, og der sker således en gensidig påvirkning mellem deres ageren online og offlinelivet. Ser 
vi imidlertid på vores analyse, bliver det tydeligt, hvordan der gennem brugernes ageren på Facebook 
skabes et selvstændigt ”liv”, hvor interesser udfoldes, og brugerne bliver opmærksomme på forskellige 
elementer. Endvidere kan onlinelivet have ligeså stor indflydelse på det, der sker offline som omvendt.
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4.4 EN SOM MIG
Kombinationen af det sociale aspekt som omdrejningspunkt og den store gennemsigtighed gør det in-
teressant at se nærmere på, hvordan brugerne inspirerer og påvirker hinandens kommunikative hand-
linger, og hvilken betydning det har for virksomhedskommunikation på mediet.  

BRUGERNE INSPIRERER HINANDEN
Når vi i interviewene spørger ind til, hvordan brugerne får kendskab til de sider og applikationer, de in-
teragerer med, kan vi se, at tilliden til ’en som mig’ og den virale effekt bliver afgørende. Dette skyldes 
den grundlæggende faktor, at brugeren automatisk tillægger det troværdighed og tillid, når et budskab 
kommer fra venner/en som mig.

Mette Fordi jeg så har nogle venner, der interesserer sig for nogle af de samme 
sider, som jeg gør, ikke? Så kan jeg gå ind og se, at ok, det vil jeg også gerne 
være fan af, fordi det også interesserer mig. (Mette s. 3)

Rune Jeg tror, jeg er typen, der følger lidt, hvad andre gør…og det…det behøver 
ikke være særligt mange, der har gjort det først, men det er der, hvor jeg 
opdager det. Jeg får anbefalingen […]

[…] og så har jeg også venner, der siger prøv lige at tjekke det her ud og så 
sender mig et link (Rune s. 41) 

Når brugeren kender personen, der er blevet fan af virksomheden, har han/hun en reference til virk-
somheden, og der følger dermed også et indirekte ”virksomheden her er god nok”. Her ser vi bl.a., hvor-
dan Mette ved, at hun har nogle personer i sit netværk, som hun deler interesse med og derfor ved, at 
deres relationer vil være interessante. Således kan der argumenteres for, at brugerne i nogle situationer 
opfatter netværkets handlinger som en slags anbefalinger, hvorved virksomheden får en form for ind-
lejret troværdighed. Hvis ”en som mig” får værdi ud af relationen, gør jeg måske også. 

Dette tager udgangspunkt i word-of-mouth tankegangen, hvor den personlige natur i kommunikationen 
(samtaler) mellem individer medfører, at kommunikationen tillægges større troværdighed (Sernovitz, 
2009). Brugerne stoler mere på kommunikationen, når den kommer fra et individ, de har en reference 
til. Det skyldes, at de er af den overbevisning, at ”en som mig” taler sandt og kun sjældent har et motiv 
skjult i kommunikationen.

Når brugeren lader sin ageren inspirere af netværkets interaktioner, er det interessant, hvorvidt dette 
også gør sig gældende i deres egen adfærd.

Birgitte Og det er sådan noget, jeg godt kunne forestille mig, at ingen af mine ven-
ner har tænkt over denne her pingvin har en side. Så den, kunne jeg godt 
forestille mig, andre også ville synes, var sjov. Og der var mange, der kunne 
synes, var sjovt, ikke? (Birgitte s. 16)
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Her kan vi se, hvordan Birgitte også bruger tankegangen bag ’en som mig’ den anden vej – dvs. ift., at 
hun bliver ’en som mig’ i sit netværk. Hun ved, at hun har nogle venner, som har samme referenceram-
me og humor. Derfor vil hun gerne sende den videre eller anbefale siden. Det er interessant, hvordan 
brugeren også tænker over effekten af, at de selv giver værdi til sit netværk ved at bruge sin egen humor 
og interesse. Dette hænger også sammen med, hvordan brugerne skaber værdi til deres netværk, som 
vi har behandlet i Sociale fællesskaber. 

AMBASSADØR PÅ FACEBOOK
Når brugerne tilmelder sig fansider, publicerer applikationer, inviterer venner og på andre måder videre-
sender budskaber fra virksomheder (fx i statusupdates), kan der argumenteres for, at de fungerer som 
ambassadører for den pågældende virksomhed. 

Birgitte [...] så er det jo nogen af de ting, jeg add’er, det er jo også altså folk, man 
kender, som måske selv starter en virksomhed op eller starter et koncept op, 
som man gerne vil støtte. […] fordi man gerne vil give dem den credit, at det 
kommer op på ens wall, når man gør det. Altså, alle de ting der følger med, 
når man nogle gange tilmelder sig de her ting. (Birgitte s. 4)

Her bliver det tydeligt, hvordan en personlig relation til folkene bag en virksomhed kan være skyld i, at 
brugerne melder sig til siden. På den måde spreder de nogle budskaber og/eller kendskabet til deres 
forretning og fungerer dermed som ambassadører for virksomheden. Når brugeren agerer ambassadør, 
vil det have stor effekt i netværket pga. ’en som mig’-effekten. Endvidere fungerer brugerne som am-
bassadører for brands og virksomheder, der betyder noget: 

Mads Apple Students. Fordi jeg er meget Apple loyal generelt. iPod, iPhone og 
Mac-computer. Og jeg synes selv, at deres design er fedt, og den måde, de 
tænker på, er fedt. Og så kommer der nogle gode tilbud og noget informa-
tion omkring, hvad det er, der sker i Apple. Og at man måske kunne fange 
nogle nye tilbud eller sådan før så mange andre (Mads s. 4)

Her kan vi se, hvordan Mads fungerer som ambassadør pga. sin store interesse i virksomheden. Han er 
så stor Apple-entusiast, at han taler godt om virksomheden og synes, at netværket også skal kende til 
dette. 
Således bliver brugeren som ambassadør en tillidsfuld inspiration for øvrige brugere til at komme i kon-
takt med og indgå i relation med en virksomhed.
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4.5 NÅR MENINGSSKABELSEN ER SOCIAL
Vi har i analysen hidtil identificeret to tilsyneladende modstridende tendenser ift. den mening, der ska-
bes på Facebook. På den ene side viser analysen, hvordan brugerne meget bevidst iscenesætter sig selv 
på mediet gennem deres kommunikative ytringer. Deres italesættelser signalerer, at de mener, de kan 
styre det billede, der skabes af dem. På den anden side påpeges det i analysen, at en stor del af den 
mening, der skabes på Facebook, er uden for brugerens rækkevidde. Til at forstå denne dynamik har vi 
i kapitlet anvendt Meads teori om selvet og den sociale interaktion. 

BRUGERNES IDENTITETSKONSTRUKTION OG DEN GENERALISEREDE ANDEN
Brugeren forsøger at skabe en identitet ved at forholde sig til ”den generaliserede anden”. Det ser vi i 
analysen, er vigtigt for brugeren for at sikre sig, at han/hun inkluderes i de sociale fællesskaber på me-
diet. Brugeren kan, når han/hun kommunikerer, forsøge at forestille sig, hvordan den generaliserede 
anden tænker, og dermed hvordan denne vil knytte an til brugerens handlinger. Mead taler imidlertid 
om, at der ikke udelukkende findes et reflekterende ”mig”. Mead anskuer nemlig selvet, som en social 
proces med to afgrænsede faser - ”I”(jeg) og ”me” (mig) (Silva, 2007). Jeg’et udgør individets uberegne-
lige, uforudsigelige og kreative side af selvet. Man er derfor ikke helt klar over jeg’ets adfærd, og indivi-
det kan overraskes af sin egen opførsel. Individet kender kun jeg’et retrospektivt fra tidligere handlinger. 
Mig’et er derimod individets adoption af den generaliserede anden. Man er derfor bevidst om mig’et. 
Mig’et registrerer, de reaktioner individet får, hvorved det kommer til at besidde et unikt mig (Silva, 
2007). Hos brugerne på Facebook ser vi, hvordan de bevidst gennem mig’et forsøger at foretage kom-
munikative ytringer, de mener netværket (den generaliserede anden) finder interessant, så de kan få 
positive tilkendegivelser tilbage (i form af anknytning til deres ytringer). 

Det er interessant, at Facebook i langt højere grad end face-to-face interaktioner giver brugerne mu-
lighed for at lade mig’et være styrende. Det skyldes, at kommunikationen på mediet ikke foregår i reel 
tid, hvor der normalt forventes en respons med det samme. I stedet giver det brugerne mulighed for 
refleksion, før de svarer på en statusopdatering, giver oplysninger om dem selv etc. Således kan bruge-
ren forsøge at positionere sig fordelagtigt ift. den generaliserede anden, hvorfor vi kan antage, at det 
overraskende/nyskabende ”jeg” får mindre indflydelse på brugerens selvfremstilling. Vi vil derfor argu-
mentere for, at brugerens selvfremstilling umiddelbart er mere gennemtænkt, end kommunikationer 
offline vil være, som i udgangspunktet er det, Mead forholder sig til (Silva, 2007). 

Selvom brugeren har større mulighed for at gennemtænke sine handlinger på Facebook, og således på 
kort sigt kan siges at ”styre” sin identitetskonstruktion mere, ser vi i analysen, at dette ikke er tilfældet. 
Kommunikationen er gennemsigtig på Facebook, og selvom nogle kommunikative ytringer er henvendt 
til en social gruppe, kan andre sociale grupper knytte an til dem – og ændre den intenderede menings-
skabelse. Brugeren kan således ikke vide sig sikker på, hvem i netværket der knytter an til kommunika-
tionen. Der kan således argumenteres for, at det, der umiddelbart lader til, at brugeren kan styre sin 
selvfremstilling bedre igennem mig’et, ikke nødvendigvis vil medføre et positivt billede.

VIRKSOMHEDENS IDENTITETSKONSTRUKTION PÅ FACEBOOK
For at virksomheden skal få det optimale ud af sin tilstedeværelse på Facebook, bliver den nødt til at 
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gøre det samme som brugerne, nemlig at søge det sociale og samtalerne. For at virksomheden kan ud-
nytte meningsskabelsen på mediet og for at sikre legitimitet og en positiv identitetskonstruktion er det 
afgørende, at den indgår i de sociale interaktioner, hvori meningen skabes. 

Virksomhederne kan gennem den feedback, de får på mediet sætte sig ind i, hvordan de opfattes, og 
kan herefter modificere deres handlinger på mediet, så de sikrer, at de skaber værdi for netværket. Virk-
somheden indgår som en node i netværket på samme måde som brugerne og må derfor også agere 
herefter og skabe værdi for deres netværk, hvis de ønsker inklusion i brugernes fællesskaber. Derfor 
bliver det essentielt for virksomheden at påtage sig ”de andres” øjne. For at virksomheden skal kunne 
gøre dette, skal den ”lade” som om, den er et subjekt, der herved iagttager sig som objekt – som vi med 
udgangspunkt i Mead også ser, at brugerne gør. Det kan virksomheden, fordi den består af mennesker 

– det er disse mennesker, der foretager handlingerne. 

Meads terminologi om selvet som en social proces bestående af ”jeg” og ”mig” kan ikke overføres di-
rekte til en virksomhedskontekst. En virksomhed er ikke en enhed som selvet, men består af mange 
selv’er (de ansatte i virksomheden). Vi finder det derfor nyttigt at anvende to nye begreber som pendant 
til ”jeg” og ”mig” ift. virksomhedens identitetsdannelse, nemlig ”vi” og ”os”. Som tidligere behandlet 
udgøres ”jeg’et” af individets kreative og uforudsigelige side. I en virksomhedskontekst vil det svare til 
virksomhedens kultur ”vi” – de implicitte normer for hvordan ansatte agerer. ”Mig’et” vil svare til det 
billede, virksomhedens ansatte mener, at interessenterne har af den og kan karakteriseres som ”os”. 
Virksomhedens ansatte handler ift., hvordan de forventer, omverdenen vil reagere på det, de foretager, 
men påvirkes samtidigt af de implicitte normer for, hvordan ”man gør” i virksomheden. ”Vi” kommer til 
udtryk, når personalet er i kontakt med omverdenen. Vi ser således, at begge aspekter påvirker, hvem 
virksomheden er – altså virksomhedens identitetskonstruktion. På kort sigt kan man sige, at den medi-
erede kommunikation giver virksomheden mulighed for, på samme måde som brugeren at tænke stra-
tegisk ift. sin ageren og hermed forsøge at styre det billede, der skabes på Facebook ved at lade ”os’et” 
være styrende. Men virksomheden kan heller ikke vide, hvordan der knyttes an til kommunikationen, og 
hvilken mening der derfor skabes i interaktionen. Hvis virksomheder ønsker at agere på Facebook, bliver 
de nødt til at acceptere denne præmis.
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KAPITEL 5: SOCIAL OG STRATEGISK KOMMUNIKATION PÅ FACEBOOK
Efter vi har behandlet, hvad der karakteriserer de grundlæggende præmisser for brugen af Facebook 
og dermed fået en forståelse for, hvorfor brugerne vil indgå i relationer med virksomheder, vil vi i dette 
kapitel undersøge, hvordan der rent kommunikativt kan arbejdes med at vedligeholde relationer. På et 
medie hvor det er det sociale, der er omdrejningspunktet, bliver det derfor interessant at se nærmere 
på, hvad brugerne forventer for at få en værdi ud af relationen.

Fundamentet for dette kapitel udgøres af de tre temaer, Underholdning, information og selektivitet, 
Kommunikative virkemidler og Interaktivitet, som vi har analyseret os frem til i empirien – jf. vores me-
todeovervejelser. Således vil vi undersøge, hvilke dynamikker der gør sig gældende inden for de tre te-
maer for på baggrund heraf at skabe en forståelse af, hvordan brugerne ønsker, at kommunikationen 
skal foregå i relationen til virksomheder på Facebook. Med udgangspunkt i temaerne får vi således et 
indblik i, hvad der forventes af indhold og form. 

5.1 UNDERHOLDNING, INFORMATION OG SELEKTIVITET
I forrige kapitel var fokus på brugeren i relation til sit netværk, og dermed hvordan der skabes værdi ift. 
dette. I dette afsnit undersøger vi, hvordan brugeren selv oplever at få værdi ud af relationen til virk-
somheden via information og underholdning. 

SELEKTIVITETEN PÅ FACEBOOK

Interviewer

Rune

Hvordan vil du helst have, at virksomheder kommunikerer med dig på Face-
book? 

Men virksomheder kommunikerer ikke med mig. Det er mig, der vælger at 
blive kommunikeret med. (Rune s. 55)

Citatet rammer ned i et essentielt element på Facebook. Facebook er struktureret på en måde, så hver 
enkelt bruger selv vælger, hvem der skal indgå i deres netværk og dermed også, hvem de vil modtage 
informationer fra. Dermed kan brugerne til- og fravælge, hvem de vil kommunikere med, fx ift. virk-
somhedssider og applikationer. Når brugerne først har foretaget dette valg, kan de imidlertid ikke styre, 
hvilke konkrete informationer og kommentarer de bliver præsenteret for. Det skyldes den indbyggede 
news feed funktion, der viser det sidste nye fra brugerens netværk (jf. beskrivelsen af Facebook). 

På den ene side ser vi således, hvordan Facebook er karakteriseret ved selektivitet og brugerstyret ind-
hold og samtidig, hvordan det brugerstyrede indhold nedtoner selektiviteten, fordi brugeren ikke kan 
kontrollere den flydende strøm af indhold, der figurerer i nyhedsstrømmen. Hvor Facebook ofte roses 
for brugernes frihed og mulighed for at publicere lige, hvad de vil, bliver det interessant, når vi kan se at 
denne mulighed også medfører, at de ikke styrer, hvilke konkrete informationer, de modtager. 

Hvis vi ser på, hvad det betyder ift. relationen med virksomheder, giver det virksomheden mulighed for 
at poste lige de informationer, de vil i deres opdatering. Disse opdateringer vil således figurere på bru-
gerens (som fan) news feed – ligesom statusopdateringer fra det private netværk. Vi vil således argu-
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mentere for, at virksomheden selv kan styre, hvilke budskaber dens fans skal præsenteres for, men ikke 
hvordan disse budskaber tolkes af brugerne, og hvordan der knyttes an til disse (jf. Sociale fællesskaber). 
Det er således her, virksomheden mister kontrollen over den kommunikation, de sender ud, men sam-
tidig har mulighed for at påvirke kommunikationen. 

Det skal i denne sammenhæng påpeges, at brugeren stadig har mulighed for at fravælge relationen og 
dermed informationerne, hvis de finder dem for irriterende og irrelevante. Der kan derfor argumente-
res for, at brugeren selv har mulighed for at vurdere de informationer, de udsættes for og dermed se, 
hvorvidt de er relevante. 

UNDERHOLDNING 
Som nævnt bliver Facebook et socialt værktøj, hvor brugeren får tiden til at gå med at holde sig opda-
teret på, hvad der sker i netværket, som en slags underholdning. Vores respondenter fortæller alle, at 
Facebook tjekkes som en del af den daglige rutine

Birgitte […] om dagen bruger jeg to timer ca. Og så ganget op bliver det 14-20 timer 
ugentligt samlet. Nogle gange bruger jeg længere end andre (Birgitte s. 1)

Andreas Jeg er på Facebook HVER dag. Og det er noget af det første. Jeg har det som 
min startside, og det er det første, der kommer frem, når jeg tænder for min 
browser på computeren. Så det er en del af min daglige rutine i hvert fald 
lige at tjekke, om der er sket noget nyt.[…]og ofte har jeg det kørende hele 
tiden i baggrunden, mens jeg arbejder. (Andreas s. 1) 

Således er Facebook blevet en integreret del af brugernes mediehverdag, hvor de logger på for at blive 
stimuleret og underholdt på samme måde, som individer tænder for fjernsynet uden at have et bestemt 
mål med at se fjernsyn. 

Mette Så det kunne også sagtens være for underholdningens skyld. Altså, jeg bru-
ger ikke kun Facebook som noget, hvor jeg skal have en masse viden. Jeg 
går da også derind en gang imellem, når man har haft en lang dag, og man 
kommer hjem, og man har brug for noget, der er underholdende og ligegyl-
digt, ikke. Så underholdning kunne jeg også godt se det som. (Mette s. 26) 

I forlængelse af citatet vurderer vi, at Facebook bliver et sted, brugerne flygter hen, når de skal have en 
pause fra hverdagen – en slags social tidsfordriv. Facebook kan således siges at fungere som en form 
for aflastning for individet. Denne pointe genfinder vi i medieteorien, der siger, at medierne generelt 
tilbyder to ydelser, som face-to-face samvær ikke kan levere: mulighed for aflastning og manipulation. 
Medierne benyttes til at slappe af og samtidig blive underholdt (Hjarvard, 2003:22). Ifølge Stig Hjarvard 
er det sociale aspekt ved brugen af medier det, der bliver interessant i takt med de mange nye medier, 
der kommer frem. Medier er et middel til social kontakt, og de er dermed mindst ligeså meget selska-
belige teknologier, som de er informationsteknologier (ibid). Også internettet benyttes ofte til at udfylde 
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behovet for at blive underholdt, og dette handler i høj grad om social kommunikation (Hjarvard, 2003), 
som vi ser, det er tilfældet på Facebook. Dermed fungerer internettet som et vigtigt redskab ift. at holde 
kontakt med venner og familie (Hjarvard, 2003:19). Således ser vi også, at respondenterne underholdes 
på Facebook, når de interagerer med andre brugere og holder sig opdateret på deres netværk. 

Når Facebook består af brugerstyret indhold, kræver det, at brugerne er aktive i produktionen af infor-
mationer, hvis der skal eksistere et indhold. Men hvordan hænger det sammen med, at Facebook bliver 
et sted, vi søger hen for at blive underholdt og slappe af? Hvis vi sammenligner brugen af Facebook med 
traditionelle former for mediebrug som fx at se fjernsyn, adskiller det sig på et afgørende område ift. 
brugerens aktivitetsniveau. Når du slapper af ved at se fjernsyn, vælger du en kanal, du gerne vil se, men 
behøver herudover ikke at foretage dig noget. Det kan således karakteriseres som en relativ passiv form 
for underholdning. På Facebook er dynamikken anderledes grundet det brugerskabte indhold. Rent ana-
lytisk kan mediebrugen på Facebook deles op i passiv og aktiv – i praksis foregår disse handlinger dog 
ofte simultant. Mediebrugen kan karakteriseres som passiv, når brugeren iagttager den flydende ny-
hedsstrøm eller tjekker profiler ud. Denne del af Facebookbrugen kan sammenlignes med at se fjernsyn. 
Du vælger aktivt, hvad du vil kigge på, men konsumerer herefter passivt indholdet. Den aktive og helt 
nødvendige del af mediebrugen består i, at brugerne selv er med til at skabe indhold, når de skriver op-
dateringer, kommentarer og lægger billeder op. Den form for aktivitet indgår ikke i fx fjernsynskiggeriet. 
Underholdning og aflastning får her en ny form, idet den kræver, at brugeren selv er aktiv medskaber. 
Grunden til, at mediet stadig fungerer som aflastning, er, at aktiviteten er medieret. Du tvinges ikke til 
at give respons med det samme, men kan forholde dig til disse i ro og mag. Derfor kan Facebook stadig 
ses som underholdning og aflastning for brugeren, selvom det i princippet kræver mere aktivitet end 
traditionel mediebrug.

Hvis vi ser på brugernes relation til virksomheder, bliver underholdningen også en særlig motivations-
faktor. Lige såvel som at brugerne søger underholdning i at blive opdateret på deres sociale netværk, 
bliver virksomhederne en del af dette. Kommunikationen fra virksomheden blander sig med den sociale 
kommunikation, og det er derfor den samme form for aflastning, som når brugeren holder sig opdateret 
på venner og bekendte23. Det er således også adspredelsen, brugeren søger i relationen til virksomhe-
den. Samtidig er det værd at påpege, at aktiviteten på mediet, som behandlet ovenfor, får betydning 
for virksomheden. I forhold til at se fjernsyn er underholdningen mere aktiv, hvilket medfører et større 
engagement, fordi brugeren selv bliver en del af kommunikationen. Når brugeren er en del af noget, fx 
skabelse af indhold, vil det typisk sætte sig dybere, hvorimod tv-seeren blot aflastes ved passivt at se til. 
Det, at brugeren selv er aktiv og involveret, vil få betydning for deres opfattelse, og dermed vil virksom-
heden typisk få et større engagement på mediet.

Når brugerne opnår den form for underholdning, som vi har behandlet i ovenstående, bliver det også 
muligt for dem at blive underholdt i den mere snævre betydning. Udover at brugerne ser Facebook som 
et ”rum” til at slappe af og koble fra, vil de også gerne underholdes i gennem humor, sjov og ”et billigt 
grin”. På samme måde som når brugeren griner af ting, der sker i sit private netværk, kan de også un-
derholdes af virksomheden. Det kan fx være en sjov statusopdatering, sjove billeder eller links, hvilket 
vi kommer nærmere ind på i næste analyseafsnit. 

23 De kommunikative virkemidler uddybes i næste analyseafsnit
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FACEBOOK – EN VIGTIG KILDE TIL NYHEDER OG INFORMATION
En interessant iagttagelse ift. vores respondenter er, at flere bruger Facebook som en vigtig kilde til in-
formation og nyheder – også når det gælder viden om og fra virksomheder. 

Andreas Jeg bruger jo også nyhedssider og læser nyheder både på amerikanske 
medier og danske medier og ….der bliver Facebook ligesom en del af den 
nyhedsstrøm. At man går ind og læser nyt om ens venner og bekendte, og 
så i ny og næ også noget nyt om en virksomhed eller et eller andet fæno-
men, man interesserer sig for. Så det bliver bare en ekstra dimension til det 
(Andreas s. 7) 

Facebook er blevet en vigtig kilde til at samle information om verden omkring sig. Som vi så tidligere 
bruges mediet til at samle information om netværket, hvilket vi vil karakterisere som ”social informati-
on”. Vi ser endvidere, hvordan Facebook fungerer som nyhedsplatform for de unge voksne. På Facebook 
samles altså både de sociale nyheder og nyheder om andre fænomener, der interesserer de unge. Dy-
namikken på Facebook adskiller sig fra traditionelle informationsmedier, da det ikke er en redaktion af 
journalister, der er gatekeepere for, hvad der kommunikeres om. Det er de enkelte (aktive) brugere, der 
vælger og selekterer nyheder, som de mener, skaber værdi for dem selv og/eller netværket. Brugerne 
tager nyhedshistorier op fra medierne eller virksomhedernes hjemmesider, ligesom de videresender og 
publicerer informationer om dem selv og deres venner. Vi oplever, at videreformidlingen af sådanne ny-
heder ofte vil være tilknyttet en kommentar eller bemærkning, når brugeren poster et link til en artikel 
eller nyhedshistorie:

Vi ser her et eksempel på, hvordan en bruger har postet et link til en artikel på sin wall, hvor hun viser, 
hvad hun ser som essensen i sagen. På den måde kan vi se, at der sker en ny dynamik ift. formidling af 
nyhedshistorier. Den enkelte bruger vælger at sætte fokus på en sag og vil meget ofte sætte spot på 
noget bestemt i historien, en særlig vinkel eller lignende. Historien vil blive vurderet på baggrund af det, 
brugeren har valgt at sætte fokus på, hvad enten de så er enige eller uenige i pågældende udlægning. 
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Således er de unges nyhedsformidling på Facebook ikke nødvendigvis en neutral gengivelse af den op-
rindelige historie, idet de har mulighed for at give deres mening til kende. 

Når brugerens news feed bliver en kombination af nyheder fra de private relationer (de sociale informa-
tioner), hvad vi traditionelt kalder nyhedsformidling fra massemedierne (dog ofte publiceret af en fra 
det private netværk) og virksomhedsnyheder, ser vi således en ny dynamik. Der er ikke længere nogen 
skarp grænse mellem, hvad der er privat og offentligt – hvilket i denne forstand refererer til, at vi får 
alle nyheder samme sted. Tidligere så vi måske nyhederne på tv, blev opdateret på, hvad der sker i ven-
nernes liv over en middag og besøgte hjemmesiden, hvis vi var interesserede i en bestemt virksomhed. 
I dag kan vi få alle slags nyheder ved et kig på vores news feed. Fx kan vi være opdateret på SAS-ligaens 
resultater ved bare at følge news feedet en søndag eftermiddag. På grund af den virale spredning, blev 
Facebook også det sted mange først hørte rygterne om Michael Jacksons død. Det gør Facebook til en 
interessant platform for virksomheder, når mediet i stigende grad bliver en del af brugernes nyheds-
strøm og fordi den måde, brugeren vælger at sætte fokus på en sag, kan påvirke netværkets tolkning af 
nyheden. Hvis brugeren er meget kritisk over for en virksomhed i sin nyhedsformidling (statusopdate-
ringer), er det med til at sætte fokus på nogle negative ting for virksomheden. Dette kan virksomheden 
ikke styre, men ved selv at være aktive i deres opdateringer og bidrage med informationer til mediet kan 
de blande sig i den mening, der skabes om dem i interaktionerne (dette udfolder vi senere).
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AVIS, TV ELLER SOCIALE MEDIER

Rune det er også derfor, at hvis jeg ser en artikel, der er rigtig fed, som der er no-
gen, der har lagt op, og jeg får.. generelt så vil jeg sige, at jeg oplever rigtig 
mange nyheder.. ikke øh.. gennem tv, men faktisk gennem Facebook. (Rune 
s. 5) 

Mette Jamen der får jeg en masse viden inden for ski, som jeg gerne vil have. Så 
det er ikke noget, jeg selv skal sidde og søge efter, men jeg får updates om, 
hvad der sker (Mette s. 4)

En af grundene til, at de unge gerne vil have nyheder og information på Facebook, er, at de her tilbydes 
en samlet platform, der løbende opdaterer dem inden for de områder, de selv har valgt og derfor finder 
størst interesse i. På den måde er mediet tidsbesparende, fordi de unge ikke behøver at tjekke kommu-
nikationen på forskellige hjemmesider. 

Rune det kan være for at holde mig opdateret om Røde Kors’ arbejde - jeg tjekker 
aldrig deres hjemmeside - men ved hele tiden hvad de foretager sig pga. mi-
kro blogging / små updates (Rune II s. 5)

Her understreges det, hvordan Rune ved at være fan af en virksomhed på Facebook, er opdateret på 
noget, han ikke aktivt ville søge informationer om. Som vi behandlede i starten af dette afsnit, har bru-
gerne ikke nogen indflydelse på de informationer, de bliver eksponeret for, når de først er indgået i en 
relation. Således ser vi her et eksempel på, hvordan det kan have positiv effekt for brugerne, når de får 
disse ’ukontrollerede’ informationer. Dette illustrerer samtidig den forskel, der er på, at vi søger generelt 
på internettet efter de informationer, vi er interesserede i, og hvordan dynamikken på Facebook tillader, 
at vi bliver eksponeret for informationer, vi højst sandsynligt ikke ville søge efter. Vi mener således, at 
der ligger et stort potentiale for virksomheder i at arbejde med deres opdateringer, da de har mulighed 
for at udsende informationer, der ellers ikke ville være i søgelyset og på brugernes dagsorden. Vi tager 
yderligere fat i denne problematik senere i specialet. 

Brugerne oplever endvidere, at de får en anderledes viden og information, som de ellers ikke ville:

Rune Jeg ville aldrig gå ind på Nørrebroteaters hjemmeside medmindre jeg stod 
og skulle købe billetter øh,,, men nu bliver jeg rent faktisk sådan.. det er lidt 
ligesom et nyhedsbrev.. bare uden jeg får et helt A4, men kun får den en-
kelte nyhed ad gangen og det kan jeg gode lide (Rune s. 12)
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Således foretrækker Rune at få nyheder fra virksomheden på Facebook, fordi det er overskueligt, når 
han kun får en enkelt nyhed ad gangen. Brugeren skal ikke forholde sig til en lang række forskellige ny-
heder som i et typisk nyhedsbrev. Samtidig viser det styrken for brugeren i at blive eksponeret for nyhe-
der, han/hun ikke selv har valgt. Netop fordi Facebook er et medie, hvor brugerskabt indhold udgør den 
største del af al kommunikation, er brugerne vant til at forholde sig til, hvilke informationer de møder.

Mads Jeg tager det [Facebook mediet] som et lige så seriøst medie, som YouTube 
og som…Facebook og Politiken.dk, ja, det er whatever…nyheder kan være 
lige troværdige. Man skal selvfølgelig have nogle mere selektive briller på el-
ler kritiske briller på, fordi der er så mange mennesker, der poster så meget. 
(Mads s. 30) 

Når Mads her siger troværdighed, menes ikke, at brugerne stoler blindt på de budskaber, de støder på 
på Facebook. Ligeledes skal det ikke opfattes som om, brugerne vil erstatte de mere traditionelle ny-
hedsmedier med Facebook, men snarere benytte det som endnu en platform. Det afgørende for bru-
gerne er, at de er i stand til at udvælge mellem de mange budskaber, de møder og ikke mindst forholde 
sig selektivt hertil. Ifølge Kresten Schultz Jørgensen (2002) kan unge i dag karakteriseres som ’zappere’, 
hvilket henviser til deres troløse og egoistiske karaktertræk. De flakker rundt som tv-seeren, der med 
remotekontrollen i hånden skifter kanal, hver gang noget bliver for kedeligt. De unge vælger selv, hvad 
de ønsker at se eller høre om og sammensætter på denne måde selv deres medieflade og informations-
søgning (Jørgensen, 2002:34). Zappermetaforen bruges om de unge, der er vokset op med overflod af 
information og konstant udvikling i udvalget af medier. I den forbindelse skal betegnelsen som zapper-
generation ikke opfattes som negativ men snarere som en nødvendighed og force. I et samfund, hvor 
udbuddet af information er så stort, som det er i dag, er det nødvendigt at kunne selektere i dette ud-
bud. Ifølge Jørgensen er de unge fortrolige med massekommunikation og informationsteknologi og er 
således vokset op med evnen til at selektere i de mange tilbud på mediemarkedet (ibid.). I vores analyse 
af de unges relationer med virksomheder, ser vi, hvordan brugerne i stadigt større grad bruger Face-
book til at selektere den type information og viden, de gerne vil have. Strukturerne på Facebook kan 
således siges at understøtte de unges ”zapper”-medieadfærd. I den forbindelse er det relevant at tage 
fat på paradokset i, at brugeren selv sammensætter sine informationer og samtidig ikke har indflydelse 
på dem. De informationer der flyder i en lind strøm i brugerens news feed, er altså uden for brugerens 
kontrol, men netop qua hans/hendes evne til at selektere imellem nyheder er det ikke nødvendigvis alle 
nyheder og informationer, brugeren blindt tager til sig. 
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SELEKTIVITETEN GØR FACEBOOK VELEGNET TIL VIDENINDSAMLING

Mette Altså, det er alt sammen skisider. Så jeg har gjort mig de tanker, at jeg vil 
gerne følge med i den verden – eller hvad man kan sige. Der kommer jo en 
masse information om, hvad for nogle konkurrencer, der er, og hvad for 
nogle produkter de laver. Det er noget, jeg brænder for, så det er noget, jeg 
er meget interesseret i at få at vide. Det er ikke sådan, at jeg….de spammer 
mig ikke på nogen måde, eller hvad man skal sige. Det er info, jeg er interes-
seret i at vide. (Mette s. 3)

Her ser vi, hvordan Mette er meget bevidst om sine relationer med virksomheder. Hun er tæt knyttet til 
skiverdenen, og bruger mange penge og ferier på at stå på ski og udvikle sig. Derfor vil hun også gerne 
bruge Facebook til at holde sig opdateret og samtidig vise, at det er det, der interesserer hende. Face-
book bliver endnu mere attraktivt for brugerne, når de kan ’slå to fluer med et smæk’, som i tilfældet 
med Mette her - gennem en relation får brugeren både interessante informationer og signalværdi.

I forlængelse af motivationsfaktoren information er det interessant, hvordan brugerne motiveres til at 
indgå i relationer med virksomheder, når de føler, at de får en særlig viden eller speciel behandling ved 
at indgå i denne relation. Det kan være at få information om et bestemt felt før andre eller få informa-
tion, som andre (der ikke indgår i relationen) ikke får:

Andreas Men jeg synes det er fedt, at man kan følge med i, hvad der sker. Audis side 
er utrolig spændende. Samme dag, eller faktisk dagen før deres helt nye 
model, denne her hybridbil kom ud, der kunne man læse om bilen gennem 
denne her side. Der var forskellige links til andre sider, hvor der var sladder 
om, hvad der nu kom. Og det, synes jeg, er fedt. (Andreas s. 8) 

Her får brugeren en værdi som fan, fordi han får information om bilen, dagen før den kom ud. På den 
måde kan han være opdateret inden for feltet blot ved løbende at holde øje med nyhedsstrømmen på 
Facebook. Føler brugeren sig således særligt behandlet, får han/hun værdi ud af relationen med virk-
somheden og motiveres til at interagere med den for i fremtiden ligeledes at opnå merværdi.

Tidligere har virksomheder været vant til at komme ud med nyheder, hvor de har kunnet bruge medier 
som tv, radio, avis, brancheblade mm. – dvs. at det har været større nyheder, eller når der har været 
tilstrækkeligt til at udsende et nyhedsbrev. Facebook stiller en ny platform til rådighed, hvor det er mu-
ligt at komme ud med de små nyheder og sjove vinkler, der ikke tidligere var et medie for. Når brugerne 
samtidig ser Facebook som et nyhedsmedie, og det i høj grad er herigennem, de holder sig opdateret, 
bliver et naturligt spørgsmål, hvorfor virksomheder ikke er mere på nyhedsbanen? Med udgangspunkt i 
vores analyse vurderer vi, at de nye betingelser for distribution af informationer og nyheder, som Face-
book medfører, giver en række nye muligheder. Først og fremmest er det essentielt, at brugeren vælger 
relationen på Facebook til24. Dernæst er det op til virksomheden at opretholde relationen ved at komme 
med nyheder og informationer i deres opdateringer, så de bibringer brugerne ny viden. Til forskel fra når 
24 Her er der flere elementer, der er afgørende for, at man vil indgå i relationen – som vi bl.a. har behandlet tidligere i kapitlet
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brugeren ellers er den aktivt søgende på internettet, bliver de netop eksponeret for information, de el-
lers ikke ville kende til. På den måde bliver det virksomhedens opgave – og udfordring – at arbejde med 
de nyheder, den udsender, så det adskiller sig fra det, brugeren får fra andre medier.
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5.2 SOCIAL KOMMUNIKATION MED INDHOLD
Vi har nu undersøgt, hvordan selektiviteten er afgørende for brugerne. Således vil vi i dette afsnit sætte 
fokus på, hvordan de unge brugere opfatter virksomhedernes kommunikationsudtryk på Facebook. Ved 
at analysere hvornår og hvorfor de finder virksomheders kommunikation interessant, kan vi se, hvordan 
de vil kommunikeres med (og ikke til) på Facebook. På denne måde ser vi, hvordan brugerne udfordrer 
de traditionelle kommunikationsmønstre.

KOMMUNIKATION SOM I DE PRIVATE RELATIONER

Andreas Jeg går aldrig ind på en side selv aktivt. Jeg får en statusupdate, og så kan 
jeg kommentere på den. (Andreas s. 10) 

Birgitte  […] ellers tror jeg lidt, man glemmer, hvad det egentlig er, man er fan af 
(Birgitte s. 7)

Som vi ser her, er det statusopdateringer, der motiverer de unge voksne til at interagere med virksom-
hederne og samtidig udgør den primære kommunikationsform. Det er derfor vigtigt, at virksomhederne 
sørger for at udsende statusopdateringer med jævne mellemrum. Ellers vil der være en tendens til, at 
brugerne glemmer dem. Endvidere understreges det, at det ikke er tilstrækkeligt med signalværdien 
som omdrejningspunkt for relationen. Hvis der ikke kommer noget input, vil brugeren ikke få mere ud 
af relationen, ligesom vi også hurtigt ’glemmer’ bekendtskaber, vi ikke hører fra i flere år. Disse bekendt-
skaber sættes i baggrunden, og vi fokuserer på det, der er relevant for os i dag.

I forrige afsnit så vi, hvordan det bliver oplagt for virksomheder at bruge Facebook som nyhedsmedie. 
Når vi samtidig identificerer, at det er gennem statusopdateringer, at brugerne forventer, at virksomhe-
den vedligeholder relationen, må vi konkludere, at statusopdateringer bliver et effektivt kommunikati-
onsredskab for virksomheder på Facebook. 

Selvom brugerne er interesserede i virksomhedens kommunikation, er det alligevel nødvendigt, at den 
tænker brugeren som omdrejningspunkt.

Andreas  […] der er også en negativ side, vil jeg sige. Selvom jeg er fan af Audi, så kan 
det jo også være lidt forstyrrende nogle gange, hvis der kommer for mange 
nyheder. At der for ofte opstår det, at jeg på min nyhedsstrøm, som jeg får i 
denne her news feed, at der for ofte er et eller andet link fra Audi. (Andreas 
s. 8)

Dette understreger, den problematik der ligger i, at brugeren ikke har nogen indflydelse på de informati-
oner, der flyder ned over nyhedsstrømmen. Brugerne synes således, at kommunikationen kan blive for-
styrrende og dermed irriterende, hvis der udsendes for meget information. Dette kan hænge sammen 
med, at det forstyrrer den øvrige sociale kommunikation på mediet. Andreas nævner, hvordan links kan 
blive forstyrrende, hvilket skyldes, at det rent grafisk fylder meget i nyhedsstrømmen, og dermed tager 
plads for øvrig (social) kommunikation. Vi vurderer således, at for mange statusopdateringer får en ne-
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gativ påvirkning, idet der kommer så meget, at det bliver irrelevant og ikke er interessant at læse eller 
klikke ind på. Det er derfor vigtigt, at virksomheden tænker over antallet af opdateringer, da det er nemt 
for brugeren at vælge relationen fra – det kræver kun et klik. 

Vi kan således se, at det er en balancegang for virksomheden at kommunikere gennem statusopdaterin-
ger. Kommer der for meget bliver det opfattet som spam og et irritationsmoment. Sender virksomhe-
den omvendt ikke noget ud, skabes der ikke nogen merværdi i relationen for hverken virksomhed eller 
bruger. Pga. Facebooks dynamikker er det samtidig helt nødvendigt, at virksomheden udsender opda-
teringer med vis frekvens, idet mediet opretholdes gennem det indhold, medlemmerne skaber. Hvor vi 
tidligere har set store mængder af kommunikation fra virksomheder, som noget der spammer os, bliver 
frekvensen vigtig her. Hvis virksomheden kun kommer med en statusopdatering hvert halve år, vil vi 
argumentere for, at den ikke udnytter de muligheder, der er for at opbygge tillidsfulde relationer til bru-
gerne. Hvis virksomhederne ikke kommunikerer, virker deres sider som ligegyldige – og bogstavelig talt 
som fansider25. Der kan argumenteres for, at brugen af begrebet ”fan” er misvisende for mediet og bru-
gernes krav. Ifølge Politikens Store Fremmedordbog betyder fan: ”en person som begejstret beundrer og 
dyrker en berømt person el. gruppe af personer”. Således karakteriserer ordet i sig selv en envejsrelation 
(monadisk relation), hvor der sker en dyrkelse af idolet/virksomheden. Men som vores analyse viser, er 
det ikke det, brugerne ønsker. Facebook er bygget op omkring relationer og netværk og således, at alle 
i udgangspunktet er ligeværdige parter. Det er det brugerskabte indhold, der er i centrum og således 
også interaktioner, hvilket i sig selv indikerer inddragelse af minimum to parter. Det kan derfor diskute-
res, om ”fan” er det rigtige ord at bruge til betegnelsen af relationen mellem bruger og virksomhed26. 

INDHOLD I KOMMUNIKATIONEN
Hvis virksomheden vil bruge mediet til at opbygge en god og tillidsfuld relation til brugerne, er det nød-
vendigt, at relationen tilfører brugerne en værdi ud over den rene signalværdi. Facebooks dynamikker 
fordrer, at der kommunikeres med en vis frekvens, men som vi så ovenfor, er det nødvendigt, at de 
tænker strategisk over indholdet.

Mads Der findes ikke noget værre end en applikation eller en side, hvor der ikke 
sker noget – som bare er død. Ligesom Avocado der bare er fuldstændig død, 
kan man sige. Men derfor kan man godt vise udadtil, at jeg synes, det er en 
pæn nød eller… (Mads s. 7)

I sig selv synes Mads, det er et sjovt signal at sende til sine omgivelser, at han godt kan lide Avocado27, 
men udover signalværdien giver siden ham ikke nogen yderligere værdi. Umiddelbart havde Mads glemt, 
at han var fan af siden, men fordi vi under interviewet ser hans virksomhedssider, kommer han i tanke 
om den. Dette illustrerer, hvordan brugeren nemt glemmer en side, hvis der ikke sker nogen form ak-
tivitet og skabes et indhold. Senere i interviewet påpeger han, hvordan han ville få mere ud af at være 
fan, hvis siden sendte nogle forskellige opskrifter ud med avocado. Dette fremhæver kommunikationens 
betydning på Facebook, når der skal skabes værdi. Hvis virksomhedssiden ikke har noget indhold, bliver 

25 Når en bruger tilmelder sig en virksomhedsside, bliver han/hun ’fan’ af siden (jf. beskrivelsen af Facebook)
26 En uge inden afleveringen af dette speciale, viser det sig, at Facebook har valgt at ændre “Become fan” til “Like”, hvilket understreger behovet for 

at ændre synet på relationen til virksomheder (www.nodes.dk)
27 Avocado er en fanside, oprettet med det formål at sprede kendskabet til avocadofrugten. Det er ikke tydeligt, hvem der står bag siden.
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den mere eller mindre betydningsløs for brugeren, hvilket kan medføre, at de enten glemmer siden el-
ler selekterer den fra. Vi kan altså konkludere, at virksomhedens image kan være afgørende for, at bru-
geren vil indgå en relation, da de med et forhåndskendskab er forholdsvis ukritiske over for relationen.  
Men som vores empiri viser, bliver brugeren ikke stimuleret i relationen uden kommunikation – de får 
hverken underholdning, information, kan skabe værdi til netværket etc. Brugerne vil altså gerne have, 
at virksomhederne kommunikerer og skaber indhold. Det bliver nu relevant at se nærmere på, hvilken 
type indhold, brugerne ønsker på mediet. 

Rune Jeg vil have en officiel side, som jeg finder værdifuld, og som giver mig no-
get, jeg ikke kan finde andre steder […] små insider informationer, historier 
der ikke er store nok til mainstream medier, konkurrencer, tilbud, etc. F.eks. 
vinter ol med hende Pearson der styrtede. En mand tog med i helikopteren 
og alle fans af siden kunne se et billede - kun uploadet på fansiden, hvor hun 
sad med tommelfingeren opad og viste “jeg er ok” lidt senere (Rune II s. 4)

Således er der nu kommet en platform til rådighed, hvor virksomheden kan komme med de små histo-
rier eller nyheder, de ikke tidligere ville få ud til brugerne. Det kan være historier, der har en lidt utra-
ditionel vinkel og derfor passer ind på virksomhedens (formelle) corporate hjemmeside. Det kan være 
subbrands eller webuniverser, der får deres egen eksistens på Facebook etc. 

En af vores cases I do 30 illustrerer, hvordan virksomheden træder i baggrunden, mens indholdet bliver 
det styrende på siden. Således er det i første omgang kommunikation omkring miljøet, der er i fokus og 
i anden omgang, at det er Novozymes, der står bag. 

Rune [...] i stedet for at skrive, vores vaskepulver kan vaske på 30 grader, […]så er 
du faktisk lidt ude af boksen og promovere denne her måde og den rigtige 
måde at gøre det på og sådan. Så må folk selv gå ned og sige, hvilket af 
produkterne, hov det kan det her produkt […] det, synes jeg, er skide smart. 
(Rune s. 42)

Andreas Nu hvor jeg ser, at det er Novozymes, så gør det det lidt bedre faktisk. Jeg 
synes, det er…at en privat virksomhed får ind og laver et privat initiativ, det, 
synes jeg, sådan set er meget fedt, at de gør. (Andreas s. 25) 

Vi ser altså her, hvordan kommunikationen fra en virksomhed som Novozymes bliver relevant for en stor 
gruppe (miljøbevidste) mennesker, fordi virksomheden sætter fokus på et bestemt indhold. Det er svært 
at forestille sig, at Novozymes ville have haft samme succes med at skabe dialog og tiltrukket sig fans, 
hvis det havde drejet sig om dem selv, da det er en business-to-business virksomhed. Brugerne støtter 
’den gode sag’, som I do 30 repræsenterer og altså et indhold, som indirekte har noget med Novozymes 
at gøre. 

Med udgangspunkt i ovenstående kan vi konkludere, at det bliver mindre betydningsfuldt, hvem det er, 
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man interagerer og kommunikerer med. I stedet bliver det afgørende hvad, der er tale om – nemlig at 
der kommunikeres et indhold, som vi skal se nærmere på. Hermed mener vi ikke, at image ikke er vig-
tigt – som vi kan se i afsnittet om Identitet, spiller det stadig en afgørende rolle for, hvornår brugerne 
indgår i relation. Imidlertid giver ’døde’ Facebooksider ikke brugerne nogen merværdi og derfor bliver 
det afgørende, at der arbejdes med at skabe et indhold. Således er det ikke i udgangspunktet længere 
virksomhedens image, der er afgørende for, om de unge voksne vil interagere med den på længere sigt. 
Når indholdet bliver afgørende, handler det i stedet om, hvordan virksomheder formår at skabe noget, 
der er værd at tale om. 

INDHOLD SKABES SOM I PERSONLIGE RELATIONER
Vores analyse viser, at brugerne i stigende grad ønsker, at relationen til virksomheder ligner den, de 
har med deres private netværk. Det betyder, at virksomheden skal ligne en person mere og mere i sin 
ageren. Det, der er særligt kendetegnende for de private relationer, er, hvordan brugerne interagerer 
med hinanden ved aktivt at følge og kommentere på hinandens posts og billeder. Således er den pri-
vate kommunikation karakteriseret ved samtale og dialog. Det er disse karakteristika, der tages med til 
relationerne med virksomheder på Facebook og derved ændrer virksomhedens spilleregler. Det bliver 
således interessant at undersøge, hvordan de gerne vil kommunikeres med. 

Når brugerne primært ser på Facebook som et socialt værktøj, er det uformelle og personlige i højsæ-
det. Da vi viser respondenterne vores virksomhedscases, ser vi, hvordan det netop er det personlige, de 
efterlyser i virksomhedens kommunikation

Mads [jeg ville] måske lægge nogle billeder ud af de mennesker, der administrerer 
det. Sige nu er du i kontakt med Louise, hun ser sådan her ud. Det er noget 
af det, jeg tror virker meget godt. At vise sådan her ser vi ud. […] Også for 
at give dem en eller anden form for personlighedsknyttelse til virksomheden 
(Mads s. 14)

Det personlige ved en virksomhedsside er med til at skabe et ”nært” forhold – og dermed et tættere til-
hørsforhold. Når kommunikationen har en personlig karakter, kan brugerne lettere identificere sig med 
samtalepartneren. En virksomhed kan som et objekt ikke tale eller skabe mening, men virksomheden 
består af mennesker, der er med til at skabe den og dens kommunikation. Det er altså ikke muligt i sig 
selv at kommunikere med en virksomhed eller et produkt – man kommunikerer med en person. Vi ser 
denne udvikling som en styrke ved Facebook, der kan hjælpe med at komme væk fra distanceringen 
mellem den store virksomhed og den lille forbruger – nemlig personliggørelsen.

Denne tendens ser vi løbende igennem vores interviews, og særligt Carlsbergs Facebook-side Pingvin 
understreger, hvordan brugerne bliver mere åbne over for virksomhedskommunikationen, når virksom-
heden ikke decideret prøver at sælge.
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Andreas Altså, det er fedt, at det er pingvinen, jeg er fan af – og ikke selskabet. Det 
var også det, jeg sagde lige i starten. Det er helt klart vigtigst. Og jeg kan 
godt lide sproget, fordi det er ikke et salgssprog med nogle tilbud fra Carls-
berg, eller om deres nye øl. Det er pingvinen, der snakker. (Andreas s. 20) 

Thomas Facebook er jo sådan lidt noget uformelt noget jo – i mange henseender 
selvfølgelig. Det bliver jo lidt mere formelt, når en pingvin – det gør det alt 
andet lige lidt mere uformelt, og det er også det, de lægger op til, at det 
ikke er produktet i sig selv. (Thomas s. 23) 

Brugerne har ikke noget incitament for at kommunikere med den ”store” virksomhed. Det skyldes, at 
de ikke på samme måde kan kommunikere og forholde sig til den som med en person. Netop fordi det 
er det personlige og sociale, hvor brugerne selv er i centrum, er de ikke interesserede i virksomheders 
kommercielle og meget formelle kommunikation.
Ved at lade en figur være talerør bliver Carlsberg mere nærværende og kommunikerer på brugernes 
præmisser. Det er netop det, der appellerer til vores respondenter og gør, at de i højere grad kan iden-
tificere sig med afsenderen. 

Mads Ja, men det er jo helt klart sjovere at blive kommunikeret til på et person-
ligt plan, end at nu skriver Carlsberg Danmark til dig. Altså, det er jo sjovere. 
Selvfølgelig. (Mads s. 17) 

Her understreges det, at det er den kommunikation, der minder om den personlige, brugerne efterlyser. 
En af grundene til, at pingvinen appellerer meget til brugerne, er fordi, selve fansiden er opbygget som 
en almindelig profil. Med Pingvin opbygger Carlsberg en historie – et univers, som om det var en rigtig 
person med billeder, yndlingscitater mm. 

Rune Altså, jeg synes fx, den her er rigtig sjov. Det her med at den har profilbil-
leder oppe af sig selv. Øh.. hvad hedder det, ekskærester og hilsen til Maze, 
hvor den disser ham og alt sådan noget. Jeg synes, fotos virker rigtig rigtig 
godt. […] jeg synes at inde under info, der  der har de også prøvet at være.. 
der har de også prøvet at være sjove..  med en masse ting. Der er på en eller 
anden måde, så har de prøvet og[…] bygge alt det som øh.. det unge menne-
sker bruger tid på at skrive om sig selv (Rune s. 40)

Vi finder det interessant, hvordan Carlsberg med denne pingvin adskiller sig fra traditionelle virksom-
hedssider, hvor virksomheden er afsender, og i stedet nærmer sig den ’personlige relation’.
Et andet element der gør kommunikationen personlig og uformel, er bruger-til-bruger kommunikatio-
nen.
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Andreas Mange af de fans, der er derinde, er jo entusiaster. Så lægger selv billeder 
op på siden af Audier og de forskellige biler. Og der bliver kommenteret på 
bilerne. Man kan læse, om folk der nogle gange har noget erfaring med de 
forskellige biler. Dem, der styrer siden, lægger ofte links ud til ting, som, jeg 
synes, er interessante at læse om. (Andreas s. 8)

På virksomhedssiden har Audi valgt at trække sig lidt tilbage og lade brugernes indhold være det frem-
trædende. Således distancerer Audi sig ikke men giver plads til, at de personlige interesser kan udfoldes, 
hvilket gør, at brugerne engagerer sig, og derved bliver indholdet nærværende. 

TAKT OG TONE – GLEM DET! 
Nu har vi set på, hvordan brugerne tiltrækkes mere af kommunikationen, når den bliver personlig og har 
et indhold. Det bliver derfor relevant at inddrage selve sproget. For vores respondenter er det tydeligt, 
hvordan det kan være afgørende for deres opmærksomhed. 

Interviewer 

Birgitte 

Hvad med tonen der bliver brugt? Sproget?

Det er jo det, jeg falder for. Det er jo det, jeg synes, er rigtigt sjovt, ikke? 
(Birgitte s. 19)

Ved at bruge talesprog distancerer virksomheden sig ikke. Med Pingvin som afsender, kan Carlsberg 
tillade sig at sige meget mere, end hvis de selv direkte ytrede sig. Det skyldes, at der eksisterer nogle 
forventninger til en virksomheds adfærd om, hvordan den skal sige og gøre. Når der i stedet er tale om 
en figur/en person, er der ikke de samme normer, og vi forventer noget andet. Dette er bl.a. det ufor-
melle element, som brugerne søger på Facebook - modsat det traditionelle sælgende sprog, hvor den 
store virksomhed kommunikerer. Kommunikationen bliver mere nærværende, og på den måde mind-
skes afstanden mellem virksomhed/afsender og bruger/modtager, som ellers har været kendetegnede 
for virksomhedskommunikation. Sprog kan således være et vigtigt virkemiddel i forsøget på at fange 
brugeren, hvilket hænger sammen med forventningen om, at kommunikationen i stigende grad skal 
ligne samtalen mellem brugerne. 

I forbindelse med I do 30 bliver det relevant at påpege, hvordan Novozymes i høj grad tager det per-
sonlige til sig og kører på mediets uformelle tone. Først og fremmest gør de brug af et navn, der skaber 
nysgerrighed:

Birgitte Og da jeg første gang så det, kan jeg huske, at jeg tænker, hvad går det ud 
på igen, fordi øh.. I do 30 altså […] Og først så tænker jeg umiddelbart, at 
det måske er noget med ens alder eller… også fordi jeg fik.. jeg tror, jeg fik 
en invitation af en dreng, der er lidt småpervers. Og så tænkte jeg det der.. 
30 og 60 den var helt gal altså [griner meget]. (Birgitte s. 20)

Vi ser således, hvordan navnet i sig selv ikke har en logisk forklaring på, hvad siden indeholder. Umiddel-
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bart har det seksuelle undertoner, og der kan således argumenteres for, at Novozymes gør brug af kom-
munikative og uformelle virkemidler til at skabe opmærksomhed. Flere i vores netværk har fortalt, at 
navnet gjorde, at de blev nysgerrige på, hvad siden kunne indeholde, og derfor er gået ind på den. Flere 
har ligesom Birgitte troet, at det var en side for folk, der tænder på folk over 30 – og således en side med 
et socialt omdrejningspunkt. Følger man I do 30’s statusopdateringer, er det tydeligt, at det uformelle 
sprog og den venskabelige kommunikation præger indholdet. Virksomheden ønsker bl.a. sine fans god 
weekend hver fredag. Ligeledes ser vi, hvordan de bruger humor til at snakke om deres område:
 

I dette eksempel ser vi, hvordan en statusopdatering, der i virkeligheden handler om at vaske tøj på 30 
grader, bliver drejet over i den ’seksuelle tone’. Den samtale vi her identificerer, kunne i virkeligheden 
være en samtale, der var skabt på baggrund af en brugers statusopdatering og hans/hendes venner. Så-
ledes er siden i høj grad præget af det personlige, og I do 30/Novozymes tager mediet til sig og udnytter 
potentialet i at kunne kommunikere på lige fod med brugerne.
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5.3 INTERAKTIVITET, DIALOG OG LYTTE
Efter at have analyseret hvordan det bliver vigtigt for virksomheden at skabe et indhold, vil vi i dette 
afsnit sætte fokus på interaktivitet og dialog. På et brugerstyret medie som Facebook er muligheden for 
aktivitet afgørende, hvorfor vi i dette afsnit vil undersøge, hvad det betyder for brugerne i deres relation 
til virksomheden. 

BRUGERNE SÆTTER DAGSORDENEN

Mads Jeg har måske tænkt mere på at blive fan af en side, der hedder Stop før 50, 
som er en side, der faktisk er større end denne her, men som faktisk er en 
modsætning til applikationen. (Mads s. 24)

På Facebook kan brugerne komme med deres mening, når de vil, og om hvad de vil. Hvis de er utilfredse 
med et eller andet, enten på Facebook eller i deres offlineliv, kan de på Facebook skabe opmærksomhed 
omkring deres synspunkter. Hvis det er et budskab, der fanger andre, vil det hurtigt blive spredt pga. 
den virale effekt. 

Stop før fem kampagnen med applikationen ”En aften i byen” møder generelt hård kritik fra vores re-
spondenter. Kritikken går fortrinsvis på kampagnens budskab, som, de unge mener, er urealistisk (at hol-
de sig til fem genstande). Det er imidlertid referencerammen til at tage ”En aften i byen” med vennerne, 
der gør, at de finder applikationen underholdende. En af respondenterne nævner, hvordan kampagnens 
navn ”Stop før fem” er blevet taget op som en kommentar, hvis folk har fået for meget at drikke:

Rune […] det, som jeg synes, er rigtig fedt ved den, det er jo fx, at jeg har set.. jeg 
har folk, der har uploadet billeder af hinanden, hvor de måske har været lidt 
for fulde, eller der er sket et eller andet, der gik lidt galt, ikke? øh.. og der 
er det bare blevet en kommentar, der hedder ”stop før fem” ikke.. det er jo 
sjovt, ikke? (Rune s. 52)

Brugerne tager budskabet op og bruger det i en ironisk kontekst, hvor der bliver gjort mere grin med 
det, end de reelt forholder sig til det. Her ser vi, hvordan det er umuligt at bevare kontrollen over et 
budskab på Facebook, da det er brugerne, der skaber kommunikationen og hermed er med til at kon-
struere meningen. De tager udgangspunkt i det univers, Sundhedsstyrelsen selv har skabt, men bruger 
indholdet på en måde, så det skaber værdi for deres egne relationer, så de således inkluderes i sociale 
fællesskaber. Selvom de unge afviser budskabet, vil de alligevel gerne benytte sig af referencen i deres 
interaktion med vennerne, idet emnet forekommer relevant og nærværende for dem. Et hurtigt kig på 
Facebook en søndag eftermiddag bekræfter os i, at byture, druk og tømmermænd er et ofte diskuteret 
emne, og noget der samtales om. Kommentarer som ”avavav”, ”hvad skete der?” og ”fuck, der var tryk 
på. Tak for en super aften” figurerer i vores news feed. Referencerammen til ”En aften i byen” medfører, 
at brugerne finder applikationen underholdende at tage. Det interessante ift. kampagnen er, at den bru-
ger de eksisterende dynamikker på mediet til at skabe viral spredning. Således ligger applikationen i sig 
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selv op til, at brugerne har et humoristisk afsæt at kommunikere med vennerne i28. Når en virksomhed 
eller kampagne således bliver omdrejningspunkt for brugernes samtale, betyder det, at de får magten 
over, hvad der siges og hvordan.

Muligheden for at ytre sig er således vigtig for brugerne. Derfor bliver de tilsvarende utilfredse, hvis de 
censureres bort. 

Rune der slettede de mit indlæg […] og så har de faktisk mistet mig.. altså min 
respekt for.. […] Et var, hvis jeg havde siddet og råbt skældsord og leget […] 
Men det her var noget, hvor jeg følte, at jeg rent faktisk gav min mening 
tilkende på en ordentlig måde, og jeg så bliver censureret ud…så mister jeg 
alt for den (Rune s. 30) 

Oplevelsen fik ikke Rune til at framelde sig som fan, fordi han stadig synes, det er en rigtig god sag, men 
det fik ham til at stoppe med at deltage i debatten. Ud fra traditionel massekommunikationslogik, hvor 
virksomheden forsøger at kontrollere kommunikationen, giver det god mening, at den sletter indlæg, 
der ikke passer ind i det billede, den forsøger at skabe, men brugerne har andre forventninger til kom-
munikation på Facebook. Vi har tidligere analyseret, hvordan de forventer, at deres netværk knytter an 
til deres kommunikation, idet det er det sociale, der er altafgørende. På samme måde forventer de, at 
der knyttes an til deres ytringer på virksomhedssiderne. 

Hvis virksomheden censurerer brugeren, lukker de af for kommunikation og interaktion og udelukker 
dermed muligheden for, at der knyttes an til det, brugeren har publiceret. Således opstår der nogle uøn-
skede tilstande på mediet, hvor bl.a. brugerens ytringsfrihed forhindres. Facebook er lavet til brugerne 
og ikke som en markedsføringskanal for virksomheder, derfor bliver de utilfredse, hvis de ikke får lov til 
at ytre sig. Virksomhederne er blot en lille del af Facebook (en node i netværket) og skal ikke hæve sig 
op over dem og kontrollere budskaber. Hvis de forsøger at styre budskaberne og kommunikationen om 
dem, sender de et signal til omgivelserne om, at de ikke er interesserede i at lytte29. 

NÅR VIRKSOMHEDEN TROR, DE KAN FØRE ORDET
Gennem vores netværk, er vi blevet gjort opmærksom på virksomheden Orango, der har fået brugerne 
imod sig i et forsøg på at styre kommunikationen. Bl.a. har vores respondent Rune postet følgende om 
sagen:

28 I ugen op til aflevering af specialet er kampagnen nomineret til Danish Internet Award 2010, pga. medievalget, der har skabt stor opmærksom og 
interesse i målgruppen.

29 I denne forbindelse finder vi det relevant at påpege, at vores respondenter fortæller, at det er i orden, hvis virksomheden sletter spam fra deres 
wall – fx reklamer fra konkurrenter eller decideret anstødelige indlæg.
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Vi ser her, hvordan virksomheden bliver til underholdning for brugerne, der ”griner” af virksomhedens 
ringe måde at tackle sagen på 30. Brugerne finder det særligt underholdende, hvordan virksomheden i 
sit forsøg på at få et positivt image selv bliver skyld i negativ omtale. Nedenfor ser vi et indlæg fra Oran-
gos Facebookside efter, de har ramt den negative spiral

30 Orango er et webbureau, der kan findes på orango.nu. Efter flere kunder har taget fejl af .dk og .nu, ville virksomheden sikre sig det danske do-
mæne. Det var imidlertid ejet af en privatperson gennem ni år. Sagen kom for Domæneklagenævnet, der tildelte virksomheden domænet. I inter-
netkredse har sagen fået stor bevågenhed og Orango beskyldes for at være den onde virksomhed.
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En bruger skriver videre: ”Hahaha! Jeres latterlige forsøg på at censurere folks meninger er nyttesløse. 
Jeres firmas image har lidt et enormt knæk - og det kommer i til at mærke fra nu af. Jeg ved i hvert fald, 
hvor jeg IKKE skal have webdesign fra ;-)”. Ud fra de empiriske iagttagelser af brugernes interaktioner, 
foretager Orango den værst tænkelige handling, da de sletter de kritiske kommentarer fra deres væg. 
Det er ikke attraktivt for en virksomhed at have negative røster på sin side, men i forsøget på at undgå 
dette spredes budskabet som en steppebrand til mange forskellige netværk på Facebook, hvilket gene-
rer en massiv mængde af kritiske røster. Vi har set, hvordan Facebook kan bruges til at opbygge mere 
personlige og tillidsfulde relationer til brugerne, men her får mediet den modsatte effekt. Orango kunne 
have valgt at gå i dialog med de utilfredse brugere. Det er ikke sikkert, at de havde fået positiv feedback 
eller ændret synet på sagen, men de kunne have vist, at de ikke var ligeglade og tog kritikken alvorligt. 
På den måde ville de virke interesserede og vise, at de er en virksomhed, der lytter til brugerne – der-
med kunne de måske have undgået, at det negative budskab fik så stor viral effekt. På Facebook kan alle 
se med, så selvom man ikke får omvendt eller overbevist kritikeren, kan alle andre se, at virksomheden 
forholder sig til kritik, tager folk seriøst etc. Orango viser ved deres handling, at de forsøger at hæve sig 
over brugerne, da de prøver at bestemme, hvad der skal kommunikeres om, hvilket brugerne reagerer 
stærkt imod. 

Således ser vi, hvor galt det kan gå for virksomheder på Facebook, men der findes også positive eksem-
pler, hvor brugerne forsvarer virksomheden. Fx fortæller Telmore i en statusopdatering, at der er pro-
blemer med en netværksfejl. Det resulterer i et par utilfredse kommentarer, som vi ser nedenfor
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Det interessante er imidlertid, at andre af Telmore fans hurtigt knytter an til de negative kommentarer 
og bakker op omkring virksomheden.  Brugerne forholder sig således indbyrdes til hinandens kommen-
tarer – om de er enige eller uenige. På denne måde kan kommunikationen karakteriseres som selvregu-
lerende. Hvis det er et enkelt brokkehoved, der er irriteret og utilfreds, får denne ikke lov til at dominere 
al kommunikation. Således kan det også være en fordel at lade de kritiske røster stå, da det giver de 
tilfredse fans anledning til at tilkendegive deres mening. 

FACILITERING AF KOMMUNIKATION
I forlængelse af at brugerne gerne vil ytre sig, viser analysen endvidere, hvordan de vil inddrages, når 
det handler om et produkt/emne, de har interesse i.

Mads […] de spørger ”hvis vi nu lavede det her produkt, hvordan kunne du så 
tænke dig funktionaliteten var? Den nye iPhone, hvad den kunne? Hvis vi nu 
laver et tv, hvordan kunne du så tænke dig, at det så ud? Tegn et tv og send 
det ind til os. Sådan noget. (Mads s. 6)

Rune […]de [Starbucks] laver engang i mellem sådan nogle undersøgelser, hvor 
de spørger, […] hvordan skal vores nye kaffe være? Og så sender de dem ud, 
og så kan folk skrive alle deres forskellige forslag.. og så samler de sikkert 
nogle kategorier inden for […] hvad der er muligt, og også hvad der er rigtig 
mange, der har sagt. Og så bliver det hele tiden en afstemning, og der bliver 
hele tiden sorteret nogle fra og der føler jeg jo at.. hvis det er mit, det jeg 
har stemt på, der når frem. Det er lidt lige som, hvis man sidder og stemmer 
på […] et tv show i X-factor. (Rune s. 7)

Mediets indbyggede muligheder for dialog og mange-til-mange kommunikation gør det nemt for virk-
somheder at inddrage brugerne i processer, som normalt er forbeholdt virksomhedens medarbejdere 
eller en udvalgt skare. Ligeledes får denne inddragelse en positiv effekt på brugerne, fordi de føler stør-
re tilknytning til virksomheden. Brugernes interaktivitet på virksomhedssiden er således med til at skabe 
værdi, fordi de føler, at virksomheden lytter til dem og tager dem alvorligt, ligesom de private relationer 
gør. Der skabes en samtale mellem virksomhed og bruger, der minder om samtaler mellem brugerne i 
det private netværk. Endvidere betyder det, at virksomheden kan trække på den viden og de ideer, som 
deres fans er i besiddelse af.

For virksomheder kan dialogmuligheden på den ene side opfattes som en trussel, fordi feedbacken er 
gennemsigtig og potentielt kan ses af alle brugere. Tales der negativt om den, kan dette have en smit-
tende effekt. På den anden side giver den direkte feedback mulighed for at få ny viden og input fx ved 
produktudvikling og værdidiskussioner. Det giver virksomheden en unik mulighed for at lytte til bru-
gerne og inddrage dem i forskellige værdiskabende processer. 

Et godt eksempel på en virksomhed, der formår at inddrage brugerne er Challenge Copenhagen. Virk-
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somheden står for at afholde det første triatlon i ironman distance i København. De sender hver eller 
hver anden dag statusopdateringer ud med alt fra nyheder om konkurrencen til mere generelle nyheder 
inden for triatlon/sportsverdenen, træningstips, sjov information om København (for de udenlandske 
deltagere) samt spørgsmål, der inddrager brugeren. Den løbende kontakt holder fans opdateret på, 
hvad virksomheden foretager sig og sørger for hele tiden at holde relationen ved lige. Inddragelsen gør 
kommunikationen mere interessant for de andre brugere, fordi det skaber en ekstra dynamik, når andre 
brugere knytter an til virksomhedens kommunikation.

Eksemplet er interessant fordi de åbner op for, at brugerne skal bidrage med deres kommentarer og 
meninger. Som vi ser, genererer statusopdateringen en del kommentarer, hvor brugerne fortæller om 
det dejlige sommervejr i Danmark. Et andet eksempel på, hvordan de inddrager og engagerer brugerne, 
er, når de spørger om et navn til et af deres løb.
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Her udnyttes mediets potentiale ved at bruge brugernes kreativitet til at finde et nyt navn. Således 
skaber de for det første et større tilhørsforhold til de aktive brugere, og for det andet udnytter de bru-
gernes ressourcer til innovation. I stedet for at det kun er medarbejderne, der skal finde på et navn, 
inddrages alle brugerne således i brainstorming processerne, som vi også ser med Apple og Starbucks. 
Således kan virksomheden gennem inddragelse af brugerne skabe større tilhørsforhold og værdi for 
både brugere og sig selv.

BARRIERER FOR INTERAKTIVITET
Grundpræmissen på Facebook er interaktivitet, hvilket også gælder i relationen til virksomheder. 

Andreas Når de skriver et eller andet ud, så vil man oftest se, at så er der flere hun-
drede mennesker, der kommenterer på noget. Og fordi det er nemt bare at 
trykke ”Comment” og skrive noget, så er det jo…så ligger det jo nogle gange 
bare lige til. […] Så kan jeg godt finde på at gøre det. Men jeg ved jo godt, at 
der nok ikke er nogen, der læser det, og jeg ved heller ikke med virksomhe-
der, hvor mange der rent faktisk skriver, fordi der er jo i nogle tilfælde hund-
redvis af kommentarer. (Andreas s. 9)

Thomas der er sådan fare for, at man bare bliver en del af mængden, så jeg kan ikke 
se, hvad mine kommentarer til det her produkt, skulle gavne. Og jeg tror 
ikke, at virksomheden sidder og læser det igennem [grinende]…

[…] Jeg ved ikke, hvad jeg selv skal få ud af det, og hvad virksomheden skal 
få ud af det. Der er selvfølgelig mange, der gør det, men jeg kan simpelthen 
ikke se formålet med, at der skulle stå 3000 opdateringer, og min så skulle 
gøre en forskel, altså…at den ligesom ikke bare bliver tabt i mængden, ikke 
(Thomas s. 23)

Vi identificerer således et paradoks, hvor brugerne på den ene side gerne vil være aktive ift. virksomhe-
der, men at der samtidig hersker en skepsis om, hvorvidt virksomhederne overhovedet læser og svarer 
på kommentarer, hvilket kan virke hindrende for brugernes ageren, fordi de ikke ved, om det kan betale 
sig at bruge energi på det. 

En bruger har typisk mellem 100 og 500 venner på Facebook, mens en virksomhed kan have op mod 
flere hundredetusinde fans. Det betyder, at det kan være krævende og fordrer mange ressourcer, hvis 
de skal forholde sig til alle brugernes indlæg, ønsker og forventninger. I den forbindelse er det relevant 
at nævne, at vi har iagttaget en tendens, hvor andre brugere kommer med svar og blander sig i kom-
munikationen og således ”hjælper” virksomheden ved at svare på spørgsmål og indlæg. Gennemsigtig-
heden på mediet kan altså også medføre, at virksomheden ikke behøver at svare på alle indlæg, fordi 
brugernes videndeling er mindst lige så reel – jf. En som mig.

Grundet brugernes skepsis kan der derfor argumenteres for, at det vil være fordelagtigt, at virksomhe-
den viser, hvad den bruger folks feedback til, og hvorvidt de rent faktisk bruger det. I empirien ser vi, at 
en måde, virksomhederne kan gøre det på, er ved at vise, at de lytter til brugerne – ligesom vi lytter til 
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vores venner. Denne pointe er netop noget af det, Telmore komplimenteres for.

Birgitte [...] men når man scroller ned over den, er det jo godt, at […] Telmore rent 
faktisk svarer[…]på beskeder, de får fra brugerne. Og at det er brugerne, der 
decideret skriver og har et reelt spørgsmål (Birgitte s. 14) 

Under interviewene bemærker alle deltagere, at der er meget aktivitet på Telmores side. Ikke mindst er 
de positive over for, at Telmore rent faktisk svarer brugerne – og med korte intervaller. Telmore viser, 
at de lytter til brugerne, tager dem seriøst og lægger dermed op til dialog. På den måde motiveres bru-
gerne til at interagere med virksomheden. I denne forbindelse er det interessant, hvorfor Rune alligevel 
ikke ville skrive spørgsmål på Telmores side:

Rune Hvis der nu stod, skriv et spørgsmål […] og vi lover, vi vender tilbage inden 
for 24 timer, så er det jo en hel anden funktion […]

Hvis nu at Telmore havde øh…skrevet, at vi lover den og den vender tilbage, 
og vi lover, det der bliver sagt, kan du stole på. (Rune s. 29) 

Således understreges vigtigheden af, at virksomheden aktivt viser og faciliterer kommunikation på Face-
book. Der er stadig en tendens til, at nogle brugere mener, at de får mest ud af de mere ’traditionelle’ 
henvendelser og kanaler ift. virksomheder. Det kan skyldes, at virksomheders tilstedeværelse på Face-
book stadig er relativ ny, og brugerne derfor på nuværende tidspunkt ikke er fortrolige med denne form 
for interaktion med en virksomhed.  
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KAPITEL 6: DISKUSSION 
Efter vi nu har analyseret, hvordan de unge voksne forholder sig til interaktion med virksomheder på 
Facebook, vil vi i dette kapitel diskutere de key findings, den empiriske analyse har frembragt. Vi vil for-
holde vores key findings til eksisterende teori, der behandler relationer mellem virksomheder og kunder 
samt teori om, hvordan virksomhedens brand kan skabe værdi for kunden. 

6.1 SPECIALETS EMPIRISKE KEY FINDINGS
Specialets to empiriske analysekapitler har sat fokus på, hvordan vi kan forstå de grundlæggende dy-
namikker ift. relationen mellem unge voksne og virksomheder på Facebook. Ligeledes har vi undersøgt, 
hvad brugerne forventer af virksomheder for, at de vil indgå i en relation. På baggrund heraf identifi-
cerer vi seks key findings, som hjælper til at forstå de nye betingelser for relationer på Facebook samt 
muligheder for brandopbyggelse gennem Facebook.
Vores key findings kan sammenfattes i følgende seks kategorier: Venskabsmetafor, identitetskonstruk-
tion, indhold, samtale, brugernes præmisser og push/pull-dynamik. Vi har opsat disse i nedenstående 
tabel.

Tabellens ’Karakteristika’ er en sammenfatning af de elementer, den empiriske analyse har frembragt – 
jf. kapitel 4 og 5 – som således forklarer, hvad vi forstår ved hver key finding. Hver key finding vil blive 
beskrevet og uddybet yderligere i det følgende, hvor vi sammenholder dem med teori om relationsmar-
kedsføring (Gummeson, 2008; Grönross, 2007a) og branding (Schultz et al., 2005; Hatch & Schultz, 2001). 

Vi identificerer venskabsmetaforen som noget grundlæggende i den empiriske analyse, der dækker over 
den måde, brugerne forventer, relationen til virksomheder skal foregå på. Som vi har set, består Face-
book af relationer, der tilsammen danner netværk, hvor relationer er den grundlæggende byggesten. 
Derfor ser vi venskabsmetaforen som et begreb, der danner en paraply over de øvrige key findings. Såle-
des skal ’venskabet’ være helt grundlæggende, når virksomheden arbejder med identitetskonstruktion, 
indhold, brugernes præmisser og samtale. Endvidere identificerer vi push/pull som et centralt element, 
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der i vores øjne danner fundamentet for den måde, relationer kan vedligeholdes på. Det skyldes, at det 
illustrerer, hvordan kommunikationen foregår og dermed præmisserne for relationerne. For at illustrere 
forholdet mellem vores seks key findings, har vi lavet nedenstående model:

Venskabsmetaforen påvirker, hvordan de andre key findings skal læses og forstås. En del af et venskab 
er, at parterne taler sammen. I et venskab dikterer ingen af parterne, hvad der skal ske. Begge lytter og 
er åbne over for hinanden. Ligeledes er det vigtigt, at der en form for indhold, så parterne har noget at 
være fælles om. Dette identificerer vi som vigtigt for brugernes relation til virksomheder på Facebook. 
For at et venskab kan opstå, er parterne nødt til at kunne identificere sig med nogle af hinandens vær-
dier, derfor har vi også valgt at placere identitetskonstruktion under venskabsparaplyen. I brugernes 
præmisser ser vi, hvordan relationen får karakter af samarbejde mellem de to parter, hvilket også gør 
sig gældende i et venskab. Pilene i modellen illustrerer, hvordan al kommunikation på Facebook er ka-
rakteriseret ved en push/pull-dynamik.

Formålet med vores empiriske studie er at skabe et overblik over de fundamentale elementer, der udgør 
spændingsfeltet mellem brugere og virksomheder på Facebook, hvilke er samlet i tabel 6.1. Derfor fin-
der vi det relevant at foretage en videre undersøgelse af disse ved at lave en teoretisk sampling (Strauss 
& Corbin, 1990). Teoretisk sampling handler om at teste de forhold, der karakteriserer de findings, der 
opstår i analysen af den indsamlede empiri (ibid.). I dette tilfælde handler det om, hvordan virksomhe-
der kan bruge Facebook til at skabe gode kunderelationer og som fundament for brandopbyggelse. For 
at undersøge dette inddrager vi teori om relationsmarkedsføring, der har fokus på relationen mellem 
virksomhed og kunde, brandingteori, der ser på, hvordan et brand kan skabe værdi for kunden, samt 
teoretiske iagttagelser om push/pull dynamikker. Således ønsker vi at se, hvor vores empiri viser nye 
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betingelser for virksomhedskommunikation, og hvordan den kan bidrage til den teoretiske diskussion, 
ligesom vi bruger teorien til at forstå elementer i empirien. De teoretiske perspektiver kan være med til 
at kaste lys over de empiriske resultater og den opstående nye teori (Strauss & Corbin, 1990). 

6.2 VENSKABSMETAFOREN
Vores analyse viser, at brugerne har de samme forventninger til virksomheder på Facebook, som de har 
til deres private relationer. Det betyder, at virksomheden må se sig selv som en node i netværket på lige 
fod med andre brugere. Det bliver derfor relevant at inddrage venskabsmetaforen. Et venskab er ty-
pisk karakteriseret ved at være frivilligt, gensidigt og et varigt forhold mellem to personer. Vi finder det 
her vigtigt at påpege, at vi ikke har forventninger og forestillinger om, at relationen mellem en bruger 
og virksomhed bliver identisk med et venskab – vi mener ikke, at en virksomhed kan agere én person 
og opbygge den samme form for nærhed, som et ’rigtigt’ venskab implicerer. Det, vi henviser til med 
venskabsmetaforen, er derfor de fællestræk, begrebet ”venskab” dækker over – og som refererer til de 
pointer, vi ser analysen frembringe. 

I analysen påpeges det, at det gensidige forhold mellem virksomhed og bruger på Facebook bliver afgø-
rende i relationen. Her ser vi, hvordan distancen mellem de to parter mindskes på mediet, og relationen 
bliver ligeværdig. Virksomheden skal kommunikere og agere i øjenhøjde med brugerne. Det betyder, at 
det skal være præget af en uformel tone og have et personligt præg. Herudover ser vi, at brugerne fore-
trækker, når de har en personlig kontakt til virksomheden og ikke bare kommunikerer med ’den store 
virksomhed’. 

Endvidere betyder det gensidige forhold, at begge parter skal bidrage med værdi til relationen, eksem-
pelvis når de samtaler eller involverer sig. Ligesom ”rigtige venner” er begge parter nødt til at gøre en 
indsats for forholdet. Selvom der således ligger en implicit forventning om, at begge bidrager til relatio-
nen, er det vigtigt at påpege, at brugerne forventer, at det er virksomheden, der holder relationen ved 
lige og faciliterer samtalen ved at skabe indhold på siden. Dette er dog ikke en modsætning til de for-
ventninger, brugerne ellers har til deres relationer på Facebook. Hvis de private relationer ikke kommer 
med noget nyt engang i mellem, og de derfor ikke opdateres på vennernes liv, glemmes deres eksistens 
(på Facebook) til en vis grad. 

Frivilligheden er grundlæggende for venskabet og henviser til, at vi selv vælger vores venskaber. Det 
er det samme, der gør sig gældende for brugeren på Facebook 31. De vælger selv relationer til, som de 
ønsker at følge med i. Der er ikke den samme form for valgfrihed for virksomheden. Brugerne vælger 
virksomheden til og ikke omvendt. Forskellen på virksomhed og bruger er, at virksomheden som ud-
gangspunkt er interesseret i at få så mange ”venner” som muligt, mens brugeren typisk selekterer ud 
fra, hvem den deler interesse med (fx venner og bekendte de kender offline, og virksomheder der kan 
bibringe dem værdi).

Jo længere tid et venskab har eksisteret, jo stærkere bliver det. Det samme gør sig gældende i relationen 
til virksomheden. Brugerne kræver en vis frekvens i antallet af statusopdateringer, for på denne måde 
at få opbygget relationen – de lærer hinanden at kende. Med tiden vil relationen således blive tillidsfuld, 

31 Vi er klar over, at der er stor debat om venskaber på Facebook – hvad de signalerer, og hvor oprigtige de er (forholdet mellem online og offline 
venskaber). Vi vælger ikke at behandle dette aspekt, da det er uden for specialets genstandsfelt.
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og parterne bliver loyale over for hinanden, såfremt virksomheden kontinuerligt formår at skabe værdi 
for brugeren i dens Facebookkommunikation. Det vil endvidere sige, at begge parter skal være indstil-
lede på at åbne op og give informationer fra sig.

RELATIONER OG VENSKAB PÅ FACEBOOK
Inden for relationsmarkedsføring behandles flere af de aspekter, vi har identificeret i empirien ift. ven-
skabsmetaforen, og kan således hjælpe os med at få en dybere indsigt i disse. Omvendt udfordrer vores 
empiriske konklusioner også relationsmarkedsføringens loyalitetsbegreb.

Tillid udgør ifølge vores empiriske analyse grundstenen i venskabsmetaforen, og relationsmarkedsfø-
ringsteori ser også tillid som essentielt for at skabe loyale kunder (Grönroos, 2007a). En virksomhed 
bliver nødt til at tilbyde sine kunder langt mere end almindelig “god service”, hvis de vil skabe loyalitet 
(ibid.). De skal servicere kunderne, så de finder ud af, at den ”can be trusted in every aspect at all times” 
(Grönroos, 2007a:144). Tillid kan defineres som “[…]one party’s expectation that the other party will 
behave in a certain predictable way in a given situation” (Grönroos, 2007a:40), og er et betydningsfuldt 
element i relationer, idet det fungerer som en slags forsikring mod risiko og uventet adfærd (Grönroos, 
2007a:41). Et andet vigtigt begreb i denne sammenhæng er commitment (ibid.), der betyder, at den ene 
part i relationen er motiveret til at gøre forretninger med den anden. En kunde bliver loyal, hvis virksom-
heden har bevist, at den er troværdig og tilbyder værdifulde løsninger (ibid.). Loyale kunder er vigtige 
for virksomheden, fordi de fungerer som ambassadører for den (ibid.). Det er således essentielt for virk-
somheden, at den får skabt tillidsfulde relationer med kunderne, så de køber dens ydelser. 

Det samme er helt essentielt i arbejdet med at vedligeholde relationer på Facebook, da brugerne nemt 
kan afmelde sig som fan, hvis de ikke føler, at de kan stole på den. Pga. gennemsigtigheden kan det 
skabe problemer for virksomhedens troværdighed, når den forsøger at styre kommunikationen. Vi ser 
altså, at virksomheden, hvis den vil være til stede, bliver nødt til at acceptere, at den ikke har en privile-
geret position ift. de andre noder, hvis den vil bevare tilliden 32.

I forbindelse med tillid er det desuden relevant at inddrage begrebet nærhed. Nærhed i relationen er 
vigtig, fordi det skaber følelsen af sikkerhed og tillid til den anden part. Nærhed kan både være fysisk, 
mental og emotionel (Gummerson, 2008:33). På Facebook er der en fysisk distance mellem de brugere, 
der kommunikerer, idet de ikke (nødvendigvis) sidder sammen. Vi ser altså et tilsyneladende paradoks i, 
at virksomheden skal forsøge at opnå en nærhed til brugerne på et medie, der skaber en fysisk distance. 
Det interessante her er, at den sociale kommunikation mellem brugerne, er med til at skabe nærhed, 
som vi ser det i venskabet. Derfor kan virksomhederne, hvis de formår at blive en del af den sociale kom-
munikation skabe nærhed, som er essentielt for at opbygge en tillidsfuld relation og loyalitet. Det sker 
eksempelvis, når virksomheden personliggøres, og venskabsmetaforen træder i kraft, hvorved brugerne 
lettere kan relatere sig til virksomhedens kommunikative ytringer.

For at forklare udviklingen af kundeloyalitet benytter Christopher et al. (2002) en trappestigemetafor, 
der symboliserer, hvordan relationen mellem virksomhed og kunde kan udvikle sig. 

32 Dette vil blive uddybet i afsnittet om “brugernes præmisser”.
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Det første skridt handler om kontakten til en prospect, som skal føre til at vedkommende purchaser. Det 
næste mål er at forvandle den nye kunde til en client, som køber regelmæssigt for herefter at udvikle 
en supporter af virksomheden og dens produkter. Det næste trin op af stigen er til en advocate, der sør-
ger for en virkningsfuld word-of-mouth tilslutning (Christopher et al., 2002:45-46). Endvidere beskriver 
teorien, at det næste skridt i en business-to-business kontekst er udvikling af et partnerskab, hvor de to 
parter er tæt forbundet af en gensidig og tillidsfuld relation (ibid).

Trinene på relationsstigen bruges til at beskrive den gradvise udvikling og forskellige stadier i relationen. 
Ifølge Hougaard og Bjerre (2002) tager det tid at klatre op ad relationsstigen. Tætte relationer udvik-
ler sig langsomt og på baggrund af gensidige udvekslinger mellem parternes livsverdener (Hougaard 
& Bjerre, 2002:170). Herudover er det vigtigt at bemærke, at en relation ikke nødvendigvis fortsætter 
uendeligt, når den er formet, men kan brydes (ibid.). Det er de samme elementer, vi har identificeret ift. 
venskabsmetaforen på Facebook. Det tager tid at opbygge et tillidsfuldt venskab, og dette sker kun, hvis 
der finder en fortløbende værdiskabelse sted. Det er vigtigt at bemærke, at relationen på Facebook ikke 
har sit eget liv, men er påvirket af parternes forhistorie – også uden for mediet. 

Hvis vi overfører metaforen om loyalitetstrappestigen til Facebook, vil den ikke handle om tilbageven-
dende køb, men om muligheden for positiv og tillidsvækkende eksponering. Vores undersøgelse viser, 
at langt de fleste gange unge voksne indgår i en relation med en virksomhed, skyldes det, at de ser det i 
deres nyhedsstrøm. Ud fra et virksomhedsperspektiv vil eksponeringen over for en prospect forhåbent-
lig resultere i en relation, hvor denne melder sig som fan. På Facebook giver det ikke mening at tale om 
purchasers og clients, idet der ikke er tale om køb. Således vil vi argumentere for, at disse led springes 
over, og afstanden fra prospect til purchaser svarer i stedet til at melde sig som fan. Brugeren kan karak-
teriseres som ”supporter”, når han/hun er blevet fan, og skaber opmærksomhed omkring virksomhe-
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den på en relativ passiv måde, idet dette bliver spredt viralt i netværkets nyhedsstrøm. Det sidste step 
på loyalitetsstigen, advocate, vil på Facebook betyde, at brugeren taler positivt om virksomheden i sin 
kommunikation. På denne måde fungerer brugeren som ambassadør for virksomheden, hvilket vores 
analyse påpeger som vigtigt pga. den store tillid til ’en som mig’. 

Således får loyalitetsbegrebet en ny betydning på Facebook. Hvis virksomheden arbejder med at skabe 
værdi, bliver det samtidig mindre omkostningsfyldt for brugeren at være supporter og advocate, da det 
ikke er køb af produkter og ydelser, der er i fokus men snarere kommunikationsprocessen. Brugerne skal 
ikke investere i køb, men kan ved et enkelt klik tilkendegive deres support af virksomheden. På Face-
book er det essentielt for virksomheden, at der er brugere, der ønsker at være supporter og advocate, 
så kendskabet til den spredes, og den får mulighed for at opbygge relationen via de kommunikative 
processer. Vi ser nemlig i vores empiri, at ”en som mig” er særlig vigtig for, at der indgås en relation, 
hvilket således understreger ambassadørers afgørende rolle på Facebook. Når vi vha. empirien forhol-
der os til trappestigemodellen, er den altså ikke tilstrækkeligt dækkende for forholdet mellem virksom-
hed og bruger på Facebook. Den kan bruges som inspiration til at forstå udviklingen af ”venskabet”. 
Vi genkender træk i begreberne prospect, advocate og supporter, men disse begreber beskriver ikke 
fyldestgørende, det, vi ud fra de empiriske analyser kan sige, finder sted på Facebook. Facebook stiller 
nye betingelser op, der ændrer den traditionelle måde, teorien ser på relationen. Gennemsigtigheden 
og viraliteten giver nye muligheder for, at brugeren kan fungere som supporter og advocate end, hvad 
vi ellers ser i den fysiske verden. 

På baggrund af ovenstående udfoldelse af tillid og loyalitetsbegrebet inden for relationsmarkedsføring, 
ser vi, at vi kan genkende visse elementer fra teorien i vores empiri. Men ift. vores empiriske konklusio-
ner, mener vi ikke, at relationsmarkedsførings syn på forholdet mellem virksomhed og kunde tilstræk-
keligt dækker den relation, der kan opbygges på Facebook. Derfor inddrager vi venskabsmetaforen for 
at forstå relationen som karakteriseret ved et gensidigt, lærende forhold, hvor et dybere kendskab til 
hinanden opbygges over tid, og således vil loyalitet udvikle sig. Ligesom de private relationer er venska-
bet med virksomheden frivilligt, og brugeren har derfor mulighed for at melde denne fra, så snart der 
ikke kommer nogen merværdi. Dette henviser til den grundlæggende tanke, at begge parter skal have 
noget ud af relationen – ligesom i et venskab i de private relationer, som fx gennem deling af informa-
tioner og nyheder. 

BRANDING OG VENSKAB PÅ FACEBOOK
Som vi ser i modellen, er venskabsmetaforen en overordnet betegnelse, hvilket medfører, at andre key 
findings uddyber elementer heri. Det betyder, at de elementer, vi genfinder inden for branding i relation 
til ’venskab’, udfoldes nærmere, når vi kommer ind på de øvrige key findings nedenfor. Således opereres 
der ikke med decideret venskabelige forhold mellem virksomhed og (for)bruger inden for branding og 
ligeledes ikke, at virksomheden skal kommunikere og agere som person. Alligevel ser vi, at grundtanken 
i branding om, at virksomheden (brandet) skal skabe værdi for forbrugerne, også gør sig gældende i 
venskabsmetaforen – at man er der for hinanden. Brandingperspektivet ser på, hvordan virksomheden 
kan være noget for nogle, for at de på denne måde kan tiltrække og fastholde interessenter (Sandstrøm, 
2003). Tanken er, at forbrugerne identificerer sig med virksomhedens værdier, og således at der kan op-
bygges loyalitet. For at realisere dette må virksomheden tilbyde værdi i forskellige former, hvilket vi vil 
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komme nærmere ind på i de følgende diskussioner af vores key findings.

6.3 IDENTITETSKONSTRUKTION 
En stor del af identitetskonstruktionen på Facebook sker i konteksten og er dermed uden for brugernes 
(og virksomhedens) kontrol. Brugerne kan kun forsøge at påvirke meningsskabelsen om dem. Ligeledes 
kan virksomheder ikke styre, hvordan der knyttes an til deres ytringer, og hvordan mening om dem ska-
bes på mediet. 

Vores analyse viser imidlertid, at brugerne er meget bevidste om, hvordan deres ageren fremstiller dem 
ift. netværket. Vi ser således også, at brugernes bevidsthed om selvfremstilling er afgørende i de valg, 
de foretager. Når de motiveres til at indgå i en relation med en virksomhed, skyldes det ofte, at de i for-
vejen har kendskab til den og gerne vil associeres hermed. Tilknytningen til et brand skaber således vær-
di, idet det spredes viralt gennem news feedet. Derudover vil det give værdi, idet andre brugere ”tjekker 
profilen ud” og dermed ser fansiderne. Således er virksomhedens brand afgørende for etableringen af 
relationen, og det bliver derfor også vigtigt for virksomheden at arbejde med sin identitetskonstruktion 
(i samarbejde med brugerne), således at det giver en positiv indflydelse på image og brand.

RELATIONER OG SIGNALVÆRDI I BRANDING
Relationsmarkedsføring fokuserer ikke på betydningen af en virksomheds image men på, hvordan rela-
tionen mellem virksomhed og individ kan skabe merværdi for begge parter. Gummeson behandler dog 
ideen om parasociale relationer 33, hvor han skriver; ”our relationships to corporations and their value 
propositions are often impersonal but yet important through the image they convey us. These relati-
onships are manifested in the connotations of company names, brands, trade markets, logotypes and 
well-known business leaders or other people who symbolize a business” (Gummerson, 2008:131). Denne 
tanke udspringer af brandingideen om, at individer gerne vil associeres med bestemte virksomheder og 
produkter. Således genfinder vi vores empiriske konklusioner om, at signalværdien er vigtig ift. virksom-
heden og dens produkter. I den fysiske verden køber forbrugerne produkter for at vise individualitet og 
ståsted – vi mikser brands sammen, så de giver mening i vores livsmønster (Folmann & Flinck, 2008:57). 
Forbrugerne afspejler sig i brandets personlighed og bruger således dette til at skabe sin identitet (He-
ding et al., 2009). Det sker ved, at de tager brandets personlighed til sig og identificerer sig med denne. 
Jo mere forbrugeren ser en lighed mellem sin egen (ønskede) identitet og brand personligheden, jo 
stærkere bliver brandet i deres bevidsthed (ibid.) – ligesom vi identificerer os med vores venner. Her er 
det relevant at inddrage begrebet ”self enhancement”, som henviser til menneskets søgen efter øget 
selvværd og social anerkendelse. Ifølge Dutton et al. (1994) er det indlejret hos mennesker, at de for-
søger at opretholde en positiv social identitet 34. En positiv social identitet giver flere muligheder rent 
socialt, øger social prestige og anerkendelse og faciliterer social interaktion. ”When members construe 
the external image as attractive—meaning that they believe this image has elements that others are li-
kely to value—then organizational affiliation creates a positive social identity” (Dutton et al, 1994:250). 

Ud fra vores empiriske analyse bliver det tydeligt, hvordan brands på Facebook, kan fungere på samme 
33 Parasociale relationer defineres som relationer til objekter og symboler såsom brands og andre mindre håndgribelige fænomener (Gummerson, 

2008:130)
34 Ifølge Social Identity Theory består vores selvopfattelse eller selvet (self-concept) af en personlig identitet, som handler specifikt om os selv som 

individ, fx vores udseende, fysiske karakteristika, psykologiske træk etc., og en social identitet, som handler om, hvilke grupper vi identificerer os 
med og er en del af (Ashforth & Mael, 1989:21).
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måde, som når forbrugere offline køber produkter/services, fordi de gerne vil associeres med det, bran-
det står for. Signalværdien er således et vigtigt element i etableringen af relationen. På Facebook er det 
nemt at sende signaler til netværket, idet du ikke behøver at investere i et produkt og vise det frem. Ved 
et enkelt klik kan brugeren tilkendegive meninger og præferencer. Virksomhedens brand giver således 
værdi, gennem den virale spredning og når profilen tjekkes ud. Således kan vi vha. teorien forstå, hvor-
for og hvordan brugere benytter brands i deres identitetskonstruktion. Ligesom i et venskab er det vig-
tigt for brugeren, at de kan identificere sig med virksomheden og dens værdier. Således er det afgøren-
de, at virksomheden tænker på venskabet i sin ageren på mediet, som vi skal se nærmere på nedenfor.

VIRKSOMHEDENS IDENTITETSKONSTRUKTION OG BRANDINGTEORI

Virksomheden kan forsøge at påvirke det billede, den skaber af sig selv men har ingen kontrol over, hvil-
ken mening der tilknyttes. Traditionelt har virksomheder arbejdet med, hvilke associationer de gerne vil 
have tilknyttet deres brand. I den forbindelse har konceptet corporate identity (Olins 1995; Olins 1999; 
Hatch & Schultz, 2000) været afgørende. Corporate identity refererer til, hvordan virksomheden udtryk-
ker og differentierer sig over for sine interessenter. Således arbejder den med at positionere sin corpo-
rate identity gennem ”hvem vi er, og hvad vi står for” (Hatch & Schultz, 2000:23). Corporate identity kan 
karakteriseres som værende den synlige identitet, der stemmer overens med ledelsens og virksomhe-
dens vision (Balmer, 1995; Olins, 1995). Dermed er fokus på de eksterne markedsføringstiltag (Hatch & 
Schultz, 2000). Igennem opbygning og udvikling af virksomhedens corporate identity, kan der skabes 
mulighed for, at de kan differentiere sig ift. konkurrenter (Morsing & Pruzan, 2002:271). Vi kan således 
se, hvordan virksomheden kan arbejde aktivt ift. at skabe et billede af dem selv. Således hjælper teorien 
med at forstå, hvor vigtigt det er for virksomheden, at den aktivt skaber en identitet, der appellerer og 
skaber værdi for interessenterne. 

Facebook bliver en platform, hvor virksomheden kan forsøge at skabe en del af denne corporate iden-
tity. Når vi ser på konteksten for dette arbejde, viser vores analyse imidlertid, at det ikke er muligt for 
virksomheden selv at styre kommunikationen. Hvis den således skal forsøge at skabe en corporate iden-
tity, som brugerne gerne vil interagere med, er det vigtigt, at den forstår, at det er interaktionen med 
brugerne, der er afgørende, og at venskabet skal være karakteriserende for disse interaktioner. Således 
er virksomhedens identitet stadig udgangspunkt for brandet – som vi også ser i vores analyse – men det 
kan kun skabes i interaktionen med brugerne på Facebook. 

6.4 INDHOLD
Når vi ovenfor identificerer, at brandet har afgørende betydning for etableringen af en relation på Face-
book, kan det umiddelbart virke paradoksalt, når vi i denne key finding konkluderer, at det er indholdet 
på virksomhedssiden, der giver brugerne værdi. På en og samme tid er brandet afgørende, men giver 
alligevel ikke videre værdi for brugeren. Vi vil nu se nærmere på dette tilsyneladende paradoks. 

Analysen viser, at brugerne ønsker information, som de ikke kan få andre steder. De vil gerne have små, 
hyppige opdateringer fra virksomheden. Det vil sige historier, der gør det muligt løbende at følge med i 
det, der sker i fx virksomheden og det område, den beskæftiger sig med. Således bliver kommunikatio-
nen (indholdet) mere socialt og minder om det indhold, der kommer ud af brugernes private relationer, 
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hvilket netop er det, der efterspørges, når virksomheden skal agere som person – jf. venskabsmetaforen. 

Det er vigtigt, når virksomheder ønsker at bevæge sig ud på Facebook, at de tænker over, hvad der vil 
interessere brugerne frem for at promovere dem selv og deres produkter. Dog ser vi en interessant ten-
dens til, at det kan være i orden, at virksomheden sender tilbud etc. Hvis brugerne har en særlig inte-
resse i virksomheden, opfatter de nemlig ikke dette som spam. Det er således vigtigt for virksomheden, 
at den identificerer og skaber indhold, som det er værd for brugerne at tale om eller engagere sig i. 

BRANDING OG RELATIONER – FRA HVEM TIL HVAD
Inden for relationsmarkedsføring beskæftiger man sig med at opbygge positive relationer mellem virk-
somhed og bruger, men beskæftiger sig ikke decideret med de kommunikative processer som på Face-
book, hvorfor teorien ift. denne key finding ikke kan bidrage med en dybere forståelse. I stedet ser vi, 
hvordan vores empiriske iagttagelser er med til at skabe større forståelse for, hvordan Facebook kan 
bruges ift. relationsmarkedsføring. Indholdet på virksomhedssiden er vigtigt for, at virksomheden bliver 
husket af de unge voksne og således for, at relationen vedligeholdes og udbygges på mediet. Der skal 
skabes noget, de kan være fælles om på samme måde, som venner har en fælles referenceramme.

Idet brugerne i høj grad søger et indhold på Facebook, er det altså vigtigt, hvad der er tale om. Der-
med sættes hvem i baggrunden og et element, der har fyldt meget i virksomheders branding, bliver 
mindre afgørende – nemlig virksomhedens image. Et image ”can be thought of as the associations in 
the consumer’s memory to the company or corporation making the product or providing the service as 
a whole” (Keller, 2000:118). Således refererer virksomhedens image til det billede, de forestillinger og 
konnotationer, som interessenterne har af den. Virksomheden har altså brugt sit image til at adskille 
sig ved at kommunikere en bestemt mening, de ønskede produktet, servicen eller virksomheden skulle 
associeres med (Sandstrøm, 2003), hvilket brugerne søger i deres identitetskonstruktion. På Facebook 
skabes denne mening i interaktionen mellem bruger og virksomhed. De empiriske konklusioner viser, at 
de såkaldte ’døde sider’ ikke giver brugeren nogen merværdi. På Facebook bliver virksomhedens image 
således sekundært ift. langsigtede relationer, der skal give mere end blot signalværdi. Brugerne vil have 
et indhold, de kan interagere med, så hvis de ikke skal glemme virksomheden, er det vigtigt, at virksom-
heden skaber kommunikation, der kan fungere som omdrejningspunkt i relationen – jf. venskabsmeta-
foren. Brandet er vigtigt ift. etableringen af relationen, mens indholdet har stor betydning for, hvordan 
relationen mellem bruger og virksomhed udvikler sig. 

Det tilsyneladende paradoks omkring, hvorfor brugeren indgår i relation med virksomheder på Face-
book, der på den ene side viser, at det er signalværdien, og på den anden side påpeger, at det er indhol-
det, viser sig således at opløses, når vi anskuer relationen i et tidsperspektiv og i forhold til de dynamik-
ker, Facebook har. Således ser vi, hvordan de nye forudsætninger brugerne har til et indhold i venskabet 
med virksomheden, tilføjer nye aspekter til teorien om relationsmarkedsføring og branding. Når vi kom-
binerer tanken om langsigtede relationer med kommunikation om virksomhedens brandværdier, får 
vi et indblik i, hvordan indholdet bliver vigtigt på Facebook. Indholdet skal skabes i interaktion med 
brugerne, ligesom brugerne også sammen skaber noget, de kan være fælles om i venskabet. Således er 
det ikke nyt ift. teorien, at virksomheden skal tilbyde brugerne noget, men det afgørende bliver, at det 
ikke er virksomhedens ønskede image, der er omdrejningspunktet og ligeledes, at virksomheden skaber 
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indholdet på brugernes præmisser.

6.5 BRUGERNES PRÆMISSER
Hvis man skal have værdi ud af et venskab, kræver det samarbejde og fordrer, at man lytter til hinanden. 
Derfor tænker parterne ikke kun på sig selv, og det er ligeledes ikke den ene, der tager styringen og be-
stemmer over den anden i venskabet. I venskabet er begge ligeværdige.  Denne del af venskabsmeta-
foren genfinder vi i vores key finding ”brugernes præmisser”. Her ser vi, at virksomhederne på samme 
måde som brugerne, ikke kan styre, hvad der siges om dem på mediet. Brugerne får værdi ud af at være 
aktive og producere indhold. I vores empiri bliver dette særlig tydeligt, når brugerne tager en nyhed eller 
historie til sig og poster den med kommentarer i sine statusopdateringer. Således giver de historier og 
nyheder et personligt udtryk og gør dem derved til deres egne, når de sendes videre i netværket. Når 
brugerne sætter fokus på bestemte elementer i en virksomhedsnyhed, er det uden for virksomhedens 
kontrol, og der vil ikke være mulighed for at styre, hvordan det udvikler sig. Vi ser altså, at ligesom når 
brugerne skaber en mening om deres venner ved at uploade billeder og skrive beskeder på wall’en, bli-
ver de også medskabere af det indhold, der eksisterer om virksomheder på Facebook. 

Vores empiriske konklusioner understreger således tydeligt, at virksomheden kun er en node i netvær-
ket og derfor også må agere derefter. Når den befinder sig på et brugerstyret medie, kræver brugerne 
således, at den ikke forsøger at hæve sig op over de andre noder og styre kommunikationen. Virksom-
heden hører ikke oprindeligt hjemme på Facebook, hvorfor brugerne reagerer kraftigt, når det er en 
virksomhed, der forsøger at styre kommunikationen. Således bliver det afgørende, at den agerer på 
brugernes præmisser, hvis den vil have accept.

SOCIALE RELATIONER OG BRUGRENES PRÆMISSER
På samme måde som brugerne får værdi gennem relationerne med deres venner, er det også afgørende, 
at de får værdi ud af deres relationer til virksomheder. Gør de ikke det, er der en tendens til, at de enten 
glemmer den, eller at de vil vælge relationen fra. Det samme gælder i et venskab - hvis relationen ikke 
plejes, mister den værdi og vælges fra eller glemmes. Tanken om at skabe værdi genfinder vi som noget 
grundlæggende inden for relationsmarkedsføring (Grönroos, 2007a), der har fokus på værdiskabelse for 
kunden. Således kan vi bruge relationsmarkedsføring til at få en grundlæggende forståelse for, hvordan 
det er afgørende for virksomheden at skabe værdi for brugerne for dermed på sigt at opbygge loyale 
relationer. Teori om relationsmarkedsføring arbejder ud fra et value-in-use koncept, der fokuserer på 
værdi fra kundens synsvinkel. ”Value is created in customers’ everyday activities or value-creating pro-
cesses, i.e. when the customers use the products they have bought” (Grönroos, 2007b:196). Således bli-
ver det vigtigt, at virksomheden ikke blot arbejder med at tilføre et produkt/service en indlejret værdi, 
men i stedet at den deltager i forbrugsprocessen og skaber interaktioner med kunderne (ibid.). På den-
ne måde kan den sikre, at kunden får den ønskede værdi. ”The role of the firm is to support a customer’s 
value creation” (Grönross, 2007a:155). Fokus inden for dette perspektiv er derfor på, hvordan kunden 
skaber værdi, og hvordan virksomheden i interaktioner kan deltage i dette. Således er det interaktionen, 
der udgør det grundlæggende ift., at relationer kan opbygges og dermed også, at der skabes værdi – for 
kunde såvel som virksomhed (Grönross, 2007b). Dette kan eksempelvis være i form af kundeservice, e-
mail rådgivning og FAQ på hjemmesiden (ibid.). Det essentielle bliver således, at værdiskabelsen sker i 
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et samarbejde mellem virksomhed og kunde – cooperation understreger den værdiskabelse, kunden sø-
ger (Grönross, 2007a). Således er samarbejde og medskabelse afgørende, hvis virksomheden skal skabe 
langsigtede relationer til kunderne. Vi finder det oplagt, at Facebook bruges som et nyt og anderledes 
medie til at facilitere  samarbejdet omkring værdiskabelse 

På Facebook handler værdiperspektivet dog ikke om den værdi, der skabes, når kunderne interagerer 
med virksomhedens produkter, men i stedet når de bliver medskabere af kommunikation og indhold. 
Dette finder bl.a. sted, når de fortolker nyhedshistorier og sender dem videre med et personligt præg, 
og når de samtaler med virksomheder og andre brugere. Her ser vi altså, at det bliver vigtigt for virk-
somheden at engagere og inddrage brugerne i de kommunikative processer for at skabe størst mulig 
værdi og tilhørsforhold. Dette gøres gennem samtaler, enten via small talk der bekræfter relationen eller 
ved udveksling af information og viden. 

Værdiskabelsesprocessen får således et andet fokus, end det teorien fokuserer på, hvorfor relations-
markedsføring, som vi kender den i dag, ikke er tilstrækkelig til at forstå de dynamikker, der finder sted 
på Facebook. Samarbejde er stadig en grundlæggende præmis, men måden der samarbejdes på, adskil-
ler sig, og Facebook åbner således en mulighed for direkte at interagere med brugerne. Det bliver såle-
des vigtigt, at virksomheden arbejder med at involvere sine fans i de kommunikative processer. I denne 
forbindelse er det at lytte essentielt, da det motiverer brugerne til at deltage. Når der er tale om et sam-
arbejde, er det særlig vigtigt, at parterne tilpasser sig hinanden (i tråd med venskabet), så de sammen 
kan nå frem til et resultat. Det bliver således også i samarbejdet, at værdien skabes. Virksomheden kan 
ikke ene og alene skabe værdi – den er nødt til at åbne op og inddrage brugerne. På denne måde bliver 
brugerne en ressource for virksomheden, ligesom når venner inddrager hinanden til at skabe mening i 
livet. 

BRANDING OG BRUGERNES PRÆMISSER
Når virksomheden skal agere ud fra venskabsmetaforen, er det for at sikre, at brugerne accepterer de-
res tilstedeværelse. Ligesom mellem venner er det vigtigt, at virksomheden lytter til brugerne for at 
opbygge relationer og skabe legitimitet, så de får en eksistensberettigelse på mediet. 

Inden for corporate branding taler man om begrebet ’social legitimitet’, der er en af de faktorer, der 
bliver afgørende, når alle virksomhedens interessenter skal tages i betragtning. For at virksomheden har 
en såkaldt license to operate, skal den legitimere sine handlinger samtidig med, at der stilles stadig hø-
jere krav om mere transparens og etiske standarder (Schultz, 2005:36). Således skal virksomheden sørge 
for, at der er overensstemmelse mellem det, de siger og gør – dvs. konsistens i hvem de er, og hvordan 
de lever op til kravet om legitimitet. I forbindelse med kravet om transparens er der opstået en mere 
holistisk måde, at virksomheden kommunikerer på (ibid.). Således ser vi en udvikling, hvor der arbej-
des med mere langsigtede og strategiske mål. Det er den samme grundlæggende dynamik, der gør sig 
gældende på Facebook – om end i en anden kontekst. Virksomheden har her mulighed for at opbygge 
tillidsfulde relationer, hvis den samtidigt har en license to operate. 

Denne license to operate kan på Facebook ses som virksomhedens ’ret’ til at komme med statusopdate-
ringer og indlæg, der ikke møder massiv modstand – som eksempelvis Orango. Hvis virksomheden op-
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når denne form for legitimitet, vil den samtidig indbyde til og åbne for interaktion med brugerne, hvilket 
er et særligt karakteristikum for brugernes præmisser. 

Ligesom interaktionen er afgørende inden for relationsmarkedsføring, gør det samme sig gældende in-
den for branding. Det er i interaktionen, der skabes værdi for brugerne og ligeledes herigennem, at virk-
somheden kan få en license to operate. Det bliver således vigtigt, at virksomheden formår at aktivere og 
involvere brugerne. Denne tankegang genfindes i begrebet co-creation (Prahalad & Ramaswamy, 1994) 
fra Corporate Brandings anden bølge (Schultz et al., 2005). 

Den teknologiske udvikling har gjort interaktion på trods af tid og rum meget nemmere. ”The hunter 
[the company] has become the hunted, as informed, connected, and active consumers increasingly learn 
that they too can extract value at the traditional point of exchange” (Prahallad & Ramaswamy, 2004 i 
Antorini & Andersen, 2005:82). Forbrugerne har indsigt i og viden om de produkter, de forbruger. Dette 
motiverer dem til at skabe nye og relevante produktløsninger, som ikke allerede eksisterer. I et brand 
community vil forbrugeren typisk føle sig stærkt forbundet pga. sin interesse i produktet/servicen, og 
dermed får de som gruppe ofte mere magt i forhold til at påvirke virksomheden, idet de kan forlange 
mere (Antorini & Andersen, 2005). Det er således interessant, hvordan forbrugeren tilskrives en aktiv 
rolle, og dermed også får afgørende betydning for corporate brands. 

På Facebook bliver co-creation således altafgørende, og brugeren får en fremtrædende rolle i relatio-
nen med virksomheden. Hvor man tidligere så virksomheden som alene ansvarlig for at skabe værdi 
gennem sine produkter, bliver forbrugeren nu en central kilde til viden og innovation (Antorini & Ander-
sen, 2005). Den traditionelle opfattelse af forbrugeren som passiv modtager af virksomhedens produk-
ter og services ændres således, og vi går mod en opfattelse af forbrugeren som skabende, forbundet og 
selvstændig (Antorini & Andersen, 2005:100). Når virksomheden således bevæger sig ud på Facebook, 
bør det være med bevidsthed om, at (for)brugerne ikke er passive modtagere – men netop vil være ak-
tive. Facebook forandrer virksomheders muligheder for at udvikle og vedligeholde deres brand. De må 
kommunikere til en stadig mere skiftende, krævende og involverende (for)bruger. Der kan derfor argu-
menteres for, at det bliver essentielt at finde ud af, hvordan de kan inddrage brugerne i arbejdet med at 
skabe et stærkt corporate brand. På Facebook kan de skabe et rum, hvor de kan møde (for)brugeren og 
således indgå i dialog og facilitere kommunikation. Ideen om, at det er i co-creation, at brandet skabes, 
er således ikke ny, men de anderledes betingelser sætter nye krav til virksomheden. 

Vi genfinder således flere elementer fra vores key finding ’brugernes præmisser’ i den eksisterende teori 
om relationsmarkedsføring og branding. Vores teoretiske bidrag adskiller sig fra de traditionelle teorier, 
idet relationen på Facebook bliver ligeværdig, som den er i et venskab. Den enkelte bruger har lige så 
stor indflydelse på kommunikation som virksomheden, hvorfor det bliver essentielt at dyrke venskabet 
gennem inddragelse og ved at lytte til brugernes forventninger og krav på mediet.

6.6 SAMTALE
Den empiriske analyse viser, at de unge brugere har en implicit forventning om, at netværket knytter 
an til deres ytringer, og der dermed dannes samtaler35. Samtale og dialog er nogle af de elementer, der 
35 Når vi siger ’samtale’, forstår vi et møde mellem mindst to parter (personer), hvor der udveksles informationer og mening, Samtale er en daglig 

aktivitet for de fleste mennesker og en naturlig måde for mennesker at være sammen på.
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kendetegner brugernes motivation for deres ageren på Facebook. Ydermere udgør samtale et essentielt 
element i venskaber. Det er igennem samtalen, at venskabet etableres og vedligeholdes. Derfor vil det 
være oplagt, at virksomheden tænker samtalen som omdrejningspunkt for det indhold, den skaber. Vi 
kan med andre ord sige, at den skal skabe noget, der er værd at tale om, så den gør sig selv relevant for 
brugeren. 

På Facebook identificerer vi en række forskellige typer af samtaler. Der samtales om alt fra hændelser 
den pågældende dag over diskussion af nyhedshistorier, humoristiske samtaler, kritiske samtaler til fag-
lige diskussioner og samtaler om brugerspørgsmål. De samtaler, vi hidtil har identificeret mellem bru-
gere og virksomhed, spænder ligeledes bredt - fx humoristiske, alvorlige, saglige, produktorienterede. 
Det, der generelt karakteriserer samtalen med virksomheden på Facebook, er, at den ligner de samtaler, 
de unge brugere har med deres private relationer (jf. venskabsmetaforen). 
I forlængelse heraf viser de empiriske konklusioner, at brugerne gerne vil interagere med virksomheders 
kommunikation, hvis denne kan indgå som en del af samtalen med deres private relationer. Det sker, 
hvis virksomheden tager et emne op, som brugerne interesserer sig for, eller hvor de deler interesse 
med andre brugere i netværket. Således bliver virksomhedens kommunikation objekt for samtale mel-
lem subjekterne. 

Når der samtales, impliceres det også, at der lyttes. Det viser, man er interesseret i samtalepartneren og 
forsøger at forstå den anden part. Ved at lytte til brugerne kan virksomheden finde ud af, hvad de me-
ner, hvad de ønsker, og hvordan de kan bidrage til værdiskabelsen. Vi mener altså, at hvis virksomheden 
skal blande sig i den sociale kommunikation, bliver de selv nødt til at deltage i og facilitere samtaler på 
mediet om noget, der interesserer brugerne. Hvis virksomheden ignorerer brugernes ytringer, viser de 
ikke interesse og relationen samt tillid til virksomheden svækkes.

SAMTALE, RELATIONER OG BRANDING
Hverken relationsmarkedsføring eller branding beskæftiger sig decideret med samtalebegrebet. Relati-
onsmarkedsføring beskæftiger sig med virksomheders interaktioner med kunden, og forholder sig ikke 
som sådan til samtalebegrebet på et mikroniveau eller til et dialogmedie med konstante, fortløbende 
interaktioner. Teorien inden for branding fokuserer på de mere overordnede processer som co-creation 
og involvering. Disse påpeger som behandlet, hvordan brandskabelsen sker i interaktionen mellem virk-
somhed og bruger. Derfor er det vigtigt, at virksomheden lytter og samtaler med brugerne på Facebook, 
da de ellers ikke vil have indflydelse på processen omkring skabelsen af brandet.

De empiriske konklusioner i analysen ift. samtale rækker således udover både relationsmarkedsførings-
teori og brandingteori, som har fokus på et mere overordnet niveau. Når vi taler om Facebook, ser vi på 
de konkrete kommunikative processer, hvor det forudsættes, at virksomheden i stigende grad agerer 
person. Således kan der argumenteres for, at analyseniveauet adskiller vores empiri fra den eksiste-
rende teori – og dermed bibringer et nyt perspektiv. Facebook stiller nogle nye muligheder til rådighed 
for at dyrke samtalen mellem virksomhed og bruger, hvorved relationen kommer til at minde om et 
venskab. Når vi behandler samtale, er det oplagt at spørge, om man kan snakke med en virksomhed 
eller dens produkt. Som vi har set, implicerer samtale pr. definition en kontakt mellem to subjekter, og 
det er derfor vigtigt, at virksomheden fokuserer på samtalen som ”en person” – jf. venskabsmetaforen.
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6.7 PUSH/PULL DYNAMIKKEN
På Facebook ser vi, hvordan den kommunikative dynamik på mediet skaber særlige betingelser for at 
etablere og vedligeholde venskabsrelationen. Som vi har set i vores analyse, opstår der et paradoks for 
såvel bruger som virksomhed, idet de kan udsende de informationer, de vil men ikke kan styre, hvordan 
og om der knyttes an til disse. Samtidig har de ingen indflydelse på, hvilke informationer der strømmer 
ned over deres news feed. Facebook skaber således en platform for både push- og pull-kommunikation. 
Push-kommunikation refererer til kommunikation, der styres af virksomheden og ’skubbes’ ud til mod-
tagere. Her foregår kommunikationen på brandets præmisser og er karakteriseret ved en passiv mod-
tager og lav involvering (Mayman, 2008:194). Ser vi på det ift. internettet, defineres push som ”content 
is pushed to you…push media arrive automatically – on your desktop, in your email, via your pager…The 
distinguishing characteristic of the new push media is that it finds you rather than you finding it. That 
means the content knows where you are and what you are seeing” (Kelly et al., 1997:14, 23). Pull-kom-
munikation handler om, hvordan kommunikationen foregår på forbrugernes præmisser. Det vil sige, at 
modtageren er aktiv og i høj grad involveret, og budskabets succes afhænger af, hvorvidt forbrugeren 
accepterer og videreformidler det (Mayman, 2008:194). Ift. internettet karakteriseres pull-kommunika-
tion ved de klik, man foretager (Kelly et al., 1997). Det vil sige, at push har karakter af det, vi i dag ken-
der som bannerreklamer (eller social ads på Facebook), mens brugeren interaktivt styrer i pull-medier 
(Jensen, 2000).

Som vi så tidligere, kan brugerne selv vælge, hvilken type information, de ønsker (gennem pull), men 
når de først har foretaget dette valg og indgået en relation, mister de muligheden for at styre og have 
indflydelse på, hvad der flyder i deres news feed (push). Vi kan således se, at der er tale om en ny form 
for kombination og mulighed af push/pull-kommunikation. Der kan argumenteres for, at den ’gamle’ 
forståelse af begreberne bliver for unuanceret, når der er tale om Facebook, eftersom der ikke tages 
højde for de indlejrede dynamikker. 

Interaktive medier som Facebook modtager stor anerkendelse, fordi det er pull-kommunikationen, der 
motiverer brugerne til at være til stede. Det er et medie, der i første omgang giver udtryk for, at bru-
geren selv kan skabe en platform for, hvilke informationer de vil have. Dette er ganske rigtigt, og bliver 
også fremhævet af vores respondenter som fordelen ved mediet. Hvad, de imidlertid ikke tænker over, 
er, at det faktisk er push-kommunikation, de udsættes for, når virksomheden udsender sine statusop-
dateringer.

Hvis vi ser på, hvordan gamle medier kritiseres for at være inaktive og hæmme brugernes mulighed for 
direkte indflydelse, kan det umiddelbart virke som et paradoks, når vi identificerer push-kommunikati-
on på Facebook. I den forbindelse finder vi det relevant at påpege, at vi er nødt til at se på dette i en ny 
kontekst og derfor ikke forstå det med de konnotationer, der normalt er tilknyttet. Traditionelt har virk-
somheder været vant til at kommunikere brands gennem push-kommunikation og således haft kontrol, 
idet det har været et afsenderfokus (Mayman, 2008). Hvis vi vender blikket mod de dynamikker, som vi 
har påpeget i den empiriske analyse, kan vi se, at brugerne ikke opfatter denne form for push-kommu-
nikation som problematisk. Fordi Facebook i første omgang lader brugerne skabe deres egen platform 
for kommunikation (pull), ser de ikke på virksomhedens push-kommunikation som traditionel reklame 
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og irritation. Det betyder, at brugerne er interesserede i at modtage den information, der kommer, hvil-
ket giver virksomheden nye muligheder for at dyrke venskabet med brugerne Som vi tidligere har be-
handlet, er Facebook et brugerstyret medie, og det er således interaktiviteten, der er med til at skabe 
et indhold. Det er ’friheden’ for brugerne til at dele de informationer, de vil. Således figurerer der en 
række informationer, brugeren ikke selv har indflydelse på (det samme gælder for virksomheden), men 
som vores analyse viser, er det umiddelbart positivt for brugeren. Uden disse informationer er bruge-
ren ikke opdateret på, hvad der sker i netværket og ligeledes underholdt. Det samme gør sig gældende 
ift. relationen til virksomheden. Det interessante her ligger i, at brugeren bliver gjort opmærksom på 
nogle informationer, de ellers ikke ville vide. Dette understreger netop push-pull problematikken, som 
vi har behandlet ovenfor, idet det viser, hvordan brugeren rent faktisk bliver eksponeret over for nogle 
informationer, som han/hun ikke selv har haft indflydelse på – de er pushet ud til dem. Her bliver det es-
sentielt at understrege, at brugerne stadig har pull-muligheden qua selektiviteten, idet de kan fravælge 
de relationer, de ikke mener, giver værdi.

Hvor virksomheder tidligere har været vant til at tilrettelægge og styre budskaber, så de blev målrettet 
bestemte målgrupper, er processen nu anderledes. Som vi kan se i vores empiri, er det nemlig brugerne 
selv, der finder virksomhederne. Det betyder ikke, at virksomheden skal skabe awareness omkring sig 
selv på samme måde, og derfor heller ikke massedistribuere budskaber. Hvis brugerne har tilstrække-
lig interesse til at indgå i relation med virksomheden på Facebook, skal de nok finde den – de pull’er 
de relationer til sig, som kan give værdi. Således vil virksomhedens fans typisk være interesserede i at 
modtage kommunikationen. Brugerne glemmer ofte det kommercielle element, når de har en interesse, 
netop fordi de selv har valgt det til som relevant kommunikation, og de push’ede nyheder virker ikke 
som traditionel påduttet reklame. Tidligere var virksomheder vant til, at de først kunne komme ud med 
et budskab, når det var stort nok til et medie, og de skulle på en helt anden måde tilrettelægge og finde 
de rigtige medier til at nå målgruppen. På Facebook har brugerne fundet dem (enten selv eller pga. vi-
raliteten), og netop fordi der er mulighed for push, kan virksomheden selv styre og komme ud med ny-
heder og informationer – dog uden at vide, hvordan der knyttes an til det.
Vi ser således, hvordan push/pull-dynamikken på mediet gør virksomhedernes kommunikation mere re-
levant og nærværende for brugerne og således udgør fundamentet for opbygning af venskabslignende 
relationer på mediet

6. 8 SPECIALETS TEORETISKE BIDRAG
Gennem teoretisk sampling har vi set på, hvordan spændingsfeltet mellem brugere og virksomheder 
udfolder sig på Facebook. Ved at se på relationsmarkedsføring og brandingteori kan vi konkludere, at 
teorierne anvendt på vores empiri ikke rækker til at forstå de nye dynamikker, der finder sted på mediet. 
De to teorier anlægger et traditionelt syn på virksomheder, der bl.a. er kendetegnet ved et indefra-ud 
perspektiv, hvor virksomheden er i centrum for relationen med interessenterne. På Facebook ser vi, at 
måden, hvorpå vi betragter virksomheder, er nødt til at ændre sig, idet virksomheden blot udgør en 
node som alle andre brugere på mediet. 

Den afgørende forskel på de traditionelle opfattelser af relationer og branding og vores empiriske ana-
lyse er, at relationen mellem bruger og virksomhed bliver ligeværdig, og at kommunikationen får en 
personlig og uformel karakter. Dette er kendetegnende for et venskab, men er en ny måde at se på 
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relationen mellem virksomhed og bruger. Endvidere kan kommunikationen mellem virksomheden og 
brugeren karakteriseres som ”social”, idet den minder om den kommunikation, brugerne har indbyrdes. 
Derfor kan vi ikke bruge nuværende teori, når vi ser på spændingsfeltet mellem Facebook, virksomhed 
og bruger, da deres begrebsapparater ikke rækker til at forstå de nye betingelser. I stedet bliver det nød-
vendigt at forholde sig til vores seks key findings for at forstå, hvordan virksomheder kan få succes på 
mediet. Spændingsfeltet er navnlig karakteriseret ved venskabsmetaforen, der indikerer, at virksomhe-
den i stigende grad skal agere og kommunikere, som brugerne gør med deres private relationer.  Vores 
empiriske konklusioner identificerer i den forbindelse en række nye aspekter, som bliver væsentlige for 
virksomheden at forholde sig til; såsom samtale og indhold. Desuden ser vi, at teoretiske begreber som 
co-creation og interaktion må gentænkes ift. virksomhedskommunikationen på Facebook. 

Den konkrete kommunikative kontekst, som Facebook udgør, ændrer forholdene ved disse aspekter, 
hvorfor virksomheden bliver nødt til at ændre den måde, de agerer og kommunikerer på ift. andre tradi-
tionelle medier. Endvidere ser vi, hvordan blandingen af push/pull-dynamikker ændrer brugernes opfat-
telse af virksomhedskommunikationen, og derfor tilbyder virksomheden nye muligheder for at ”pushe” 
kommunikation ud til interesserede brugere. 
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KAPITEL 7: KONKLUSION OG IMPLIKATIONER
Med mere end 2,3 millioner danske brugere udgør det populære netværkssted Facebook et medie med 
mange potentielle kunder for virksomheder. Der findes flere mere eller mindre mislykkede eksempler 
på virksomheder, der forsøger at indtage mediet for at komme i kontakt med brugerne der, hvor de 
er. Endvidere er det et område med begrænset akademisk forskning. Derfor har formålet med dette 
speciale været at undersøge, hvad der karakteriserer spændingsfeltet mellem bruger og virksomhed på 
Facebook, og hvordan virksomheder kan efterleve de forventninger, brugerne har til kommunikation på 
mediet. Med en Grounded Theory tilgang er vi gået kategoriløst til genstandsfeltet og har ladet bruger-
nes refleksioner været styrende for, hvad der sættes fokus på i en virksomhedskontekst. På baggrund 
af denne brugertilgang har vi fået adgang til holdninger og forventninger om virksomheders tilstedevæ-
relse og dermed mulighed for at analysere og vurdere, hvordan virksomheder succesfuldt kan integrere 
Facebook som et kommunikationsstrategisk værktøj.

Vores analyse har frembragt seks key findings, der udgøres af venskabsmetaforen, identitetskonstruk-
tion, indhold, brugernes præmisser, samtale og push/pull-kommunikation. Disse key findings er udledt 
på baggrund af empirien, men som vores diskussion viser, rummer hver key finding elementer fra ek-
sisterende teori om relationsmarkedsføring og branding. Elementer fra disse teorier er således stadig 
anvendelige ift. at kommunikere og opbygge relationer på Facebook, alligevel viser vores empiriske 
konklusioner, at de ikke er tilstrækkelige for at forstå spændingsfeltet mellem virksomhed og bruger på 
mediet. Vores empiriske konklusioner påpeger nemlig, hvordan tidligere kommunikationsmønstre må 
gentænkes, samt hvordan relationen og kommunikationen mellem virksomhed og bruger ændres på 
mediet. 

Facebook skaber en række nye betingelser for virksomheders kommunikation, som er karakteriseret 
ved, at det er brugernes sociale relationer, der er omdrejningspunktet på mediet. Relationer er grund-
læggende på Facebook, men relationen til virksomheden er altid sekundær ift. private relationer. Bru-
gerne forventer, at virksomheden agerer som en node i netværket og er lige så ydmyg i sin kommuni-
kation som de ’almindelige’ brugere. Virksomheden skal i stigende grad ligne en person i sin ageren på 
Facebook, og venskab skal derfor tænkes som omdrejningspunkt for virksomhedens interaktioner med 
brugerne. Således inddrager vi venskabsmetaforen som en grundlæggende forudsætning for virksom-
heder. Hermed ændres synet på virksomheden, som vi kender det fra teorien, og virksomheden går fra 
at være et objekt til et subjekt. Dette indebærer endvidere, at virksomhedens kommunikation og inter-
aktion med brugerne i højere grad skal minde om den kommunikation, brugerne har indbyrdes. Således 
kan vi konkludere, at virksomhedskommunikation på Facebook får karakter af socialkommunikation.  

Når brugerne indgår i en relation med en virksomhed, spiller virksomhedens image og brand en afgøren-
de rolle. Brugerne forsøger at påvirke deres identitetskonstruktion på mediet ved at udsende bestemte 
signaler gennem deres kommunikation. Her bruges virksomhedens brand til at fortælle noget om bru-
gerens præferencer, livsmønster og status. Det er ikke nok, at virksomheden har et stærkt og kendt 
brand på Facebook, hvis ikke brugeren kan identificere sig med værdierne bag. Til gengæld skal der ikke 
mange overvejelser til, før brugerne vil indgå i relationen, hvis de på forhånd har et positivt kendskab 
til virksomheden. På den anden side viser vores undersøgelse, at virksomhedens image i sig selv ikke 
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er tilstrækkeligt, hvis der skal opbygges langsigtede, tillidsfulde relationer, som er den grundlæggende 
tanke i relationsmarkedsføring. Brugerne kræver, at virksomheden skal holde relationen ved lige ved at 
udsende statusopdateringer og skabe et indhold, der gør relationen meningsfuld og tilfører værdi. Såle-
des ser vi på den ene side, at en af brandingens klassiske dyder, image, er vigtig for virksomheden ift. at 
skabe kontakt med brugerne på Facebook, men på den anden side ser vi således også, at der skal mere 
til, og virksomheden derfor i samarbejde med brugerne må skabe et vedkommende indhold. Således 
bliver det hvad frem for hvem, der er afgørende i den langsigtede relation på Facebook. 

På Facebook er alle potentielle modtagere og afsendere af kommunikationen, derfor handler det i min-
dre grad om at kommunikere brandværdier ud og i stedet om at åbne op for interaktivitet. På Facebook 
er det brugernes oplevelser med brandet, der er vigtige. Hvis brugeren får en god oplevelse, vil de sende 
budskabet videre til deres eget netværk (pakket ind i deres personlige version). 

Det indhold, der skabes på mediet, skal særligt give brugerne to former for output; underholdning og 
information. Dette har også tidligere været omdrejningspunkt for det, virksomheden tilbyder (for)bru-
geren i sin kommunikation, men på Facebook bliver måden, hvorpå dette sker anderledes. Det betyder 
bl.a., at brugerne selv er aktive i produktionen af indhold, når de fx fortolker budskaber og sender disse 
videre, eller når de er aktive på virksomhedssiden. Således bliver brugerne medskabere af virksomhe-
dens indhold og brand, når de interagerer på Facebook, hvilket er særligt kendetegnende for brugernes 
præmisser. Endvidere skal informationerne tilbyde brugerne noget, de ikke får via andre medier – fx 
sjove, skæve nyheder, der er for små til mainstream medier.

Brugerne inspireres i høj grad af det, de ser i deres news feed, og vi kan derfor konkludere, at det bli-
ver afgørende at skabe et indhold og budskab, som gør, at det bliver værd at samtale om. Brugernes 
private relationer er i centrum på Facebook, hvorfor de gerne vil interagere med virksomheder, hvis 
de kan anvende denne kommunikation til at skabe værdi for netværket, og således blive en del af de 
sociale fællesskaber. Hvis virksomheden således formår at skabe kommunikation, der bliver værdifuld 
for brugernes netværk, motiveres de til fortsat at interagere med den. I den forbindelse er det relevant 
at påpege, hvordan samtale er udgangspunktet for interaktioner og værdiskabelse på Facebook. Det er 
vigtigt for virksomheden, at den samtaler med brugerne, som de gør i de private relationer, da det er 
den primære kommunikationsform på mediet. Det indebærer bl.a., at virksomhederne taler brugernes 
sprog, og kommunikationen således er karakteriseret ved uformelt talesprog. De empiriske konklusio-
ner påpeger, hvordan andres tilkendegivelser er vigtige – dvs. når der knyttes an til brugerens ytringer 
på mediet. Det er primært det, der motiverer brugerne til at være aktive og engagere sig i relationen. 
Ligesom i venskabet er det derfor afgørende, at virksomheden lytter til brugerne og viser dette. Hvis 
brugerne fornemmer, at virksomheden er interesseret i deres deltagelse, vil det øge deres engagement 
og aktivitet på siden. Virksomhedens rolle på Facebook bliver således at facilitere kommunikationen og 
ikke diktere eller styre denne gennem envejskommunikation.

Push/pull er den grundlæggende kommunikationsform på Facebook. Det er bl.a. herigennem, at bruger-
nes to sider af identitetsdannelsen karakteriseres, nemlig at de kan kontrollere det, de sender ud men 
ikke, hvordan og om det afkodes. Gennem push-kommunikation er det således muligt at påvirke det 
billede, der skabes, men det vides ikke, hvem der pull’er det til sig. Brugerens forsøg på at kontrollere 
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identitetsdannelsen kan forklares ud fra Meads teori om ”the generalized other”. Brugeren forsøger at 
forestille sig, hvordan de vil fremstå i ’de andres’ øjne, og tænker derfor over deres ytringer, inden de 
kommunikerer. Men de mange forskellige sociale grupper, der udgøres af netværket, gør det svært for 
brugerne at navigere, fordi de ikke ved, hvem der knytter an. Brugerne kan ikke styre, hvad andre skri-
ver, dvs. andres push’ede kommunikation. – idet Facebook er et brugerstyret medie, medfører dette, at 
alle, der ønsker, kan ytre sig, som de vil. Virksomheder skal indgå på mediet på lige fod med brugerne, 
og det er derfor også de samme elementer, der gør sig gældende ift. virksomhedens kommunikation og 
identitetsdannelse. Virksomheden kan således påvirke det indhold, den ønsker, skal eksistere på mediet 
ved at push’e bestemte budskaber men ved aldrig, hvordan dette modtages og afkodes. 

Brand- og værdiskabelsen sker ifølge relationsmarkedsføring og brandingteori i interaktionerne mellem 
virksomhed og (for)bruger, hvilket også genfindes i vores empiriske konklusioner, men måden, det sker 
på, ændrer sig på Facebook. Her har virksomheden mulighed for at komme helt tæt på brugerne og in-
teragere direkte med dem. Interaktionerne foregår hele tiden og direkte med brugerne. På baggrund 
af specialets analyser konkluderer vi således, at Facebook med fordel kan integreres i virksomheders 
kommunikationsplatform som et strategisk værktøj i brandopbyggelse og vedligeholdelse af kunderela-
tioner, såfremt der arbejdes med ovennævnte konklusioner, der er baseret på det, brugerne ønsker.

7.1 IMPLIKATIONER
Efter vi nu har præsenteret specialets konklusioner, vil vi diskutere de implikationer, vores (teoretiske) 
bidrag har for videre forskning. Vi har valgt at sætte fokus på fire områder.

Medieintegration
Specialet er afgrænset til udelukkende at behandle relationen mellem virksomhed og brugere på Face-
book og kommunikationen herpå. Hvis Facebook skal integreres som en del af virksomheders strategi-
ske kommunikationsplatform, vil vi argumentere for, at videre forskning på baggrund af vores konklu-
sioner skal undersøge, hvordan mediet kan integreres ift. øvrige medier og kanaler. Ifølge brandingteori 
er det vigtigt, at der er konsistens mellem virksomhedens mange kommunikationsaktiviteter (Hatch & 
Schultz, 2000). Virksomhedens kommunikation på Facebook kan ikke ses isoleret, men påvirker og på-
virkes af de øvrige kommunikationsstrategiske tiltag. Vi mener, at dette vil være vigtigt for at udforske, 
hvordan Facebook i et større perspektiv kan blive en fordel. Eksempelvis finder vi det relevant at udfol-
de, hvordan Facebook kan bruges i forbindelse med kampagner og mediets rolle ift. mere traditionelle 
massemedier.  

Internt virksomhedsperspektiv
Specialets genstandsfelt udgøres af relationen mellem (for)bruger og virksomhed på Facebook. Vi har 
således valgt et eksternt virksomhedsperspektiv. I vores empiri ser vi imidlertid, hvordan brugerne ger-
ne vil interagere med deres arbejdsplads, ligesom vi flere steder er stødt på virksomheder, der bruger 
Facebook til at rekruttere medarbejdere o. lign. Således mener vi, at videre forskning bør undersøge 
mulighederne på Facebook i et internt perspektiv - eksempelvis hvordan Facebook kan bruges til emplo-
yer branding. Ligeledes er det i processen blevet klart for os, at det vil være relevant for virksomheder 
at tage stilling til, hvordan de forholder sig til, at medarbejdere opretter virksomhedssider og generelt 
anvender Facebook. Vi kan allerede nu se, at virksomheder begynder at oprette retningslinjer for med-
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arbejdernes brug af Facebook. 

Endvidere mener vi, at det i et internt perspektiv er relevant at undersøge, hvad det kræver af en virk-
somhed at bruge Facebook som kommunikationsplatform. Hvordan skal virksomheden organisere sig, 
så den er gearet til at leve op til brugernes forventninger? Vi har i analysen påpeget, at kommunikatio-
nen på mediet adskiller sig fra mere traditionel virksomhedskommunikation, idet der kræves deltagelse 
og hurtig respons. Selvom virksomheder har været vant til dette, stiller Facebook nye betingelser. Der-
for bliver det relevant at undersøge, hvilke tiltag virksomheden må indføre internt for at være gearet til 
dette sociale medie, hvor samtale, lytte og hurtig respons er en præmis.

Retoriske virkemidler
Som vores analyse fremhæver, er det den personlige og uformelle kommunikation – som talesproget i 
en samtale – der udgør omdrejningspunktet på Facebook. Således vil det være relevant for videre forsk-
ning at se på, hvilke retoriske virkemidler virksomheden bør benytte sig af. Hvordan adskiller kommu-
nikationen på Facebook sig fra andre sproglige konstruktioner i virksomhedskommunikation? En sådan 
undersøgelse vil være nødvendig for at få en dybere forståelse af, hvordan virksomheden mere konkret 
kan arbejde med udformningen af budskaber.

Bredere undersøgelsesmålgruppe
Specialets konklusioner beror på en lille, relativt homogen målgruppe, hvorfor en undersøgelse af andre 
målgrupper vil være oplagt i videre forskning for at se, hvorvidt det er de samme dynamikker, der gør 
sig gældende. Gennem dette speciale har vi været hypotesegenerende, og det vil derfor være oplagt 
på baggrund af vores konklusioner at foretage en hypotesetestende analyse. En sådan undersøgelse vil 
give et indblik i, hvordan vores resultater har en udsigelseskraft for en større målgruppe, og ligeledes 
hvor gyldige vores konklusioner er ift., hvad brugerne forventer af virksomheder. 
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Kapitel 9: Bilag

9.1 interviewguide
Individuelle interviews med unge voksne

Navn:
Alder:
Bopæl:
Hvad studerer du?

Facebook og virksomheden
 • Har du nogen idé om, hvor meget tid du ca. bruger på Facebook om dagen/ugen?
 • (Hvor mange gange tror du ca., du logger på Facebook om dagen?)
 • Hvad plejer du at foretage dig på Facebook? 
 • Kan du forsøge at beskrive, hvordan du oplever virksomheders tilstedeværelse på Facebook? 
 • Hvordan kommer du i kontakt med virksomheder på Facebook?
 • Indgår du i nogen relationer med virksomheder på Facebook?
 • Hvad skal der til for, at du vil indgå i en relation med virksomheder på Facebook?
 • Hvad synes du om, at virksomheder kommunikerer på Facebook? 
 • (Gennem profiler, applikationer, events og ads?)

Virksomhedssider:
Vi vil nu stille dig nogle spørgsmål om virksomhedssider på Facebook. Når vi siger virksomhedssider, 
mener vi, de sider på Facebook, der har en virksomhed som afsender. Modsat virksomhedsgrupper bli-
ver du fan af en virksomhedsside og ikke medlem af en gruppe. En virksomhedsside kaldes på Facebook 
også for Virksomhedssider og Pages. Er det tydeligt for dig, hvad vi mener med virksomhedssider? Hvis 
du logger ind på din profil, og går ind i info, kan du nederst se, hvilke sider du er fan af.

 • Kan du beskrive, hvad dine tanker var i forbindelse med, at du tilmeldte dig siderne? 
 • Hvordan får du kendskab til virksomhedssider?
 • Hvad tænker du om virksomheder, der opretter virksomhedssider? 
 • Hvorfor er du blevet fan af en virksomhedsside? 
 • Hvad synes du, at du får ud af, at være fan af en virksomhedsside?
 • Hvilke virksomheder vil du fremhæve?
 • Hvilke eksempler, som du synes er dårlige, kan du komme i tanke om?
 • Er du kommet med respons, på det en virksomhed har kommunikeret ud?

Applikationer:
Nu vil vi stille dig nogle konkrete spørgsmål til din brug af applikationer på Facebook. En applikation er 
et tilføjelsesprogram, brugere kan tilføje på profilsiden. De gør det bl.a. muligt at spille spil, forbinde sig 
eller overvåge andre brugere og deltage i en quiz. Er det klart for dig, hvad vi mener med applikationer?
   

 • Har du prøvet at tage applikationer på Facebook?



 • Hvorfor fristes du til at tage en applikation?
 • Lægger du mærke til afsenderen af applikationerne?
 • Tænker du over, at applikationer typisk er lavet med et virksomhedssigte?
 • Hvad synes du om applikationer?
 • Hvad er hhv. gode og dårlige eksempler på applikationer?
 • Plejer du at publicere dine svar? (Hvorfor/hvorfor ikke?)
 • Sender du nogensinde applikationer videre til dine venner? Hvorfor?

anden del: CaseeKsempler

Virksomhedsprofiler:
Vi har tre forskellige virksomhedsprofiler, som vi gerne vil have dig at gå igennem og kommentere på.

Telmore:
Tænke højt test: Sig alt hvad der falder dig ind, når du klikker dig gennem deres side. Læs gerne højt, når 
du læser noget på siden og kommenter de umiddelbare tanker, der kommer til dig. Når du føler, at du 
har orienteret dig godt rundt på siden, vil vi stille dig nogle uddybende spørgsmål. Giv dig god tid. 

 • Følgende spørgsmål er skrevet for inspirationens skyld, og afhænger af ’tænke højt testen’:
 • Hvordan vil du overordnet beskrive siden?
 • Hvad synes du om siden?
 • Hvad tror du, formålet med siden er?
 • Hvad appellerer til dig, og hvad gør ikke?
 • Hvis du havde Telmore-abonnement, kunne du så finde på at tilmelde dig gruppen?
 • Hvorfor/hvorfor ikke være aktiv?
 • Ville du anbefale siden til dine venner?
 • Er der nogle ting du savner?
 • Ville du gå ind på siden igen?

Carlsberg Pingvin:
Tænke højt test: Sig alt hvad der falder dig ind, når du klikker dig gennem deres side. Læs gerne højt, når 
du læser noget på siden og kommenter de umiddelbare tanker, der kommer til dig. Når du føler, at du 
har orienteret dig godt rundt på siden, vil vi stille dig nogle uddybende spørgsmål.

Uddybende spørgsmål:
 • Hvordan vil du overordnet beskrive siden?
 • Hvad synes du om siden?
 • Hvad tror du er formålet med siden?
 • Hvilket produkt er Pingvinen afsender for?
 • Hvad appellerer til dig, og hvad gør ikke?
 • Kunne du finde på at blive fan af siden?
 • Tænker du over, at det er en ”person/figur”, der er afsender?



 • Kunne du finde på at være aktiv selv på siden?
 • Hvad synes du om tonen? Sproget der kommunikeres i?
 • Hvad er underholdningsværdien?
 • Hvad får du ud af at klikke rundt på siden?
 • Kunne du finde på at anbefale siden til dine venner?
 • Er der noget du savner? 
 • Ville du gå ind på siden igen?
 • Hvordan synes du siden understøtter tv-reklamen?

I do 30
Tænke højt test: Sig alt hvad der falder dig ind, når du klikker dig gennem deres side. Læs gerne højt, når 
du læser noget på siden og kommenter de umiddelbare tanker, der kommer til dig. Når du føler, at du 
har orienteret dig godt rundt på siden, vil vi stille dig nogle uddybende spørgsmål. Giv dig god tid.

Uddybende spørgsmål:
 • Hvordan vil du overordnet beskrive siden?
 • Hvad synes du om siden?
 • Hvad, tror du, er formålet med siden?
 • Hvad appellerer til dig, og hvad gør ikke?
 • Kunne du finde på at blive fan af siden?
 • Kunne du finde på at være aktiv selv på siden?
 • Hvad får du ud af at klikke rundt på siden?
 • Kunne du finde på at anbefale siden til dine venner?
 • Er der noget du savner? 
 • Ville du gå ind på siden igen?
 • Lagde du mærke til, hvem der var afsender af siden/kampagnen?

Applikationer
Vi har en applikation, som vi nu vil have, at du skal prøve af. Mens du tager den, skal du tænke højt 
på samme måde, som du gjorde før. Læs gerne op og kommentér de umiddelbare tanker, der kom-
mer til dig. Efterfølgende vil vi stille dig nogle uddybende spørgsmål om applikationen. Giv dig god tid.  

Følgende spørgsmål er skrevet for inspirationen skyld, og afhænger af ’tænke højt testen’:

En aften i byen – Sundhedsstyrelsens kampagne ”Stop før 5”
 • Er det en god test? Hvad gør den god/ikke god?
 • Sætter den nogen tanker i gang på dig? Hvilke?
 • Ville du tage den her test af dig selv?
 • Hvilke virkemidler benytter den sig af?
 • Har den effekt på dig?
 • Vil du sende den videre til andre venner?
 • Er det tydeligt, hvem der er afsender?
 • Lægger du mærke til den faktuelle information, der fremtræder på siden, efter du har taget ap-

plikationen?



Afsluttende refleksioner
 • Hvad synes du om, at virksomheder bruger Facebook til at skabe kontakt til kunder? 
 • Hvordan vil du helst have, at virksomheder kommunikerer med dig på Facebook?
 • Hvad skal der til, for at du jævnligt vil ”tjekke” virksomhedens side? 
 • I hvilke tilfælde vil du anbefale dine venner at blive fan eller medlem af virksomhedsside?
 • Synes du det virker troværdigt, når en virksomhed kommunikerer på mediet?
 • Hvad skal der til for, at du vil være aktiv i relationen med virksomheden?
 • Hvad synes du, virker bedst på dig, når en virksomhed kommunikerer på Facebook? Virksom-

hedsprofiler eller applikationer, som vi netop har været igennem?



9.2 interviewguide -  opfølgende interviews

Thomas – interview over chat på Facebook
 • Hvis du er fan af en virksomhed online – hvad betyder det offline?
 • Hvad synes du om, at virksomheder sletter kommentarer, som brugerne har skrevet?
 • Har du selv slettet indlæg på din profil? Hvorfor?
 • Hvor meget betyder virksomhedens image for dig, når du bliver fan af en side eller tager en ap-

plikation? Og hvor meget er det indholdet af siden?
 • Tænker du over, hvem der læser og muligvis kommenterer på dine statusopdateringer?
 • Hvilke typer statusopdateringer svarer du selv på? Er der noget mønster i det?
 • Hvorfor er det vigtigt at være opdateret på, hvad dine sociale relationer laver?
 • Hvad betyder det for dig at du kan følge med i dine perifere relationer?
 • Er det nemmere at holde kontakt med dine relationer på Facebook og hvorfor?
 • Hvorfor er Facebook udelukkende socialt for dig?

Mette - telefoninterview
 • Du nævnte sidste gang, at du bruger Facebook til at holde dig opdateret på fx hvad dine svenske 

venner laver. Er det nemmere at holde kontakt med dine relationer på Facebook og hvorfor? (i 
forhold til via mobil, telefon og mail eksempelvis)

 • Er der nogle bestemte typer statusopdateringer, du svarer på? Er der en bestemt logik? (også når 
det gælder virksomheder)

 • Bruger du ”like” funktionen?

Underholdning
 • Du nævnte sidste gang, at Facebook blev en slags aflastning for dig og et sted du går ind efter 

skole og bliver underholdt. Hvordan kommer virksomhederne ind i det?

Mediets brug i dagligdagen
 • Vi kan jo se på din side, at du er fan af mange skivirksomheder og -magasiner – som vi også snak-

kede om sidste gang. Er det alle sammen nogle, du kendte til uden for Facebook? Eller er det 
gennem Facebook, at du er blevet opmærksom på dem?

 • Betyder det fx at du er fan af dem her online? Har det nogen betydning for dig uden for Face-
book? (køber du fx magasinerne og tøjet?)

 • Du er fan af Volcom. Det er jo noget skitøj. Køber du fx det? Ville du have tænkt på at være fan af 
og få opdateringer fra Volcom, hvis det ikke var fordi du var stødt på det på Facebook. 

Kommercielle budskaber vs. brugeren i centrum
 • Hvor meget betyder virksomhedens image for dig, når du bliver fan af en side eller tager en ap-

plikation? Og hvor meget er det indholdet af siden?
 • Hvad er det vigtige for dig at få ud af en relationen til en virksomhed? Hvad mener du med værdi? 



Andreas – telefoninterview

Facebook som socialt værktøj
 • Hvad er det, som det er vigtigt for dig at holde dig opdateret på, på Facebook og hvorfor?
 • Hvad betyder det for dig at du kan følge med i dine perifere relationer på Facebook?
 • Er det nemmere at holde kontakt med dine relationer på Facebook i forhold til andre medier, 

som mobilentelefonen, mailen?
 • Tænker du over, hvem der læser og muligvis kommenterer på dine statusopdateringer? Målretter 

du den til bestemte personer? Og gør du brug af ”Privacy” funktionen i forhold til de statusop-
dateringer, du poster?

Mediet i brugerens dagligdag
 • Påvirker det du gør på Facebook, det du foretager dig uden for Facebook? Har du skrevet noget 

i en statusupdate for herefter at gøre noget offline for at efterleve, det du skriver? Eller er det 
altid den anden vej rundt?

 • Hvis du er fan af en virksomhed online – hvad betyder det offline? (betydning for adfærd etc.) 

Samtale:
 • Kan du prøve at beskrive, hvordan du er aktiv på Facebook? Hvornår vil du typisk kommentere på 

en statusupdate? Er der nogen speciel logik i det?
 • Hvilke statusopdateringer skriver du en kommentar til? (Er det på grund af afsenderen? Indhol-

det? Måden den er formuleret på? Når der er andre, der allerede har skrevet en kommentar? 
Etc.)

Kommercielle budskaber vs. brugeren i centrum
 • Hvor meget betyder virksomhedens image for dig, når du bliver fan af en side eller tager en ap-

plikation? Og hvor meget er det indholdet af siden?



9.3 BrugerKaraKteristiK
I vores undersøgelse af unge studerende på Facebook og deres relation til virksomheder på dette medie, 
har vi identificeret fire typer af aktive Facebookbrugere, der indgår i interaktioner med virksomheder 
på Facebook på forskellige måder. De fire typer udgøres af den passive informationssøger, den aktive 
netværksorienterede, den formålssøgende og selvbranderen.

Den passive informationssøger
Karakteristisk for denne persontype er, at de er meget selektive i deres valg af fansider og derfor ikke 
melder sig til fan af alle mulige virksomheder. Brugeren melder sig kun som fan af sider, hvor han/hun 
har stor interesse og passion for emnet, og hvor de via dette tilhørsforhold kan få relevant og nyttig in-
formation om det, der interesserer allermest. Brugeren er ikke aktiv på virksomhedssiderne og publice-
rer sjældent indhold fra virksomheden til sit netværk. Således er der tale om forholdsvis passitivitet på 
Facebook, men brugeren indgår i samtaler med venner, han/hun kender godt, og bruger mailfunktionen 
på Facebook en del. 

Denne type Facebookbruger er interessant for de virksomheder, der beskæftiger sig med lige præcis 
det, han/hun har interesse for. Brugeren vil ikke være fan af sit telefonselskab, øl eller lignende, men 
indgår i få relationer med virksomheder på Facebook. Disse relationer er til gengæld dybt forankrede, 
selvom brugeren ikke selv er aktiv på siden.

Den aktive netværksorienterede
Denne type melder sig som fan af mange virksomhedssider og tænker ikke længe over, om de vil være 
fan af en siden. Ser brugeren en virksomhed, der virker interessant og spændende, melder han/hun sig 
straks som fan for at se, om den kan tilbyde noget. Det er vigtigt for denne brugertype at være aktiv og 
synlig i netværket, og vil helst gerne være den første til at publicere en sjov nyhed og sender gerne links 
mm. til sine venner. Virksomhedsrelationen er en måde at være opdateret og ligeledes skabe værdi for 
sit netværk. Denne bruger er fan af mange sider, kun et fåtal af disse kan karakteriseres som egentlige 
(tætte) relationer, og mange er kun overfladiske. 



Virksomheder har mulighed for at komme i kontakt med denne brugertype, også selv om brugeren ikke 
på forhånd har stor interesse for emnet. Det giver virksomheden mulighed for at komme lidt bredere 
ud til andre end lige kernemålgruppen. Virksomheden skal stadig skabe værdi for brugeren, men idet 
brugertypen er nysgerrig og udforskende, har virksomheden mulighed for at vække vedkommendes 
interesse.

Den formålssøgende
Det vigtigste for denne brugertype er, at der er et formål med de sider, han/hun er fan af. Brugeren vil 
gerne have noget helt konkret ud af relationen, og er fan af forskellige sider. Der er ikke nødvendigvis 
nogen rød tråd i dette, men fælles for alle fansiderne er, at de bibringer en form for information, som 
kan bruges. Denne brugertype er relativ aktiv på Facebook og kan også godt finde på at være aktiv på 
en virksomhedsside. Blandt andet i forhold til at kommentere på virksomhedens produkter og komme 
med forslag til forbedringer, idet hun ser et formål med dette. 

Hvis virksomheder ønsker at nå denne type brugere, er det derfor vigtigt at medtænke et konkret for-
mål. Gruppen af brugere er rimelig kritiske over for virksomheders tiltag på mediet. De har ikke noget i 
mod, at de er til stede på Facebook men forholder sig kritisk til deres kommunikative tiltag.

Selvbranderen
I vores målgruppe har vi også identificeret aktive facebookbrugere, som interagerer med virksomheder 
på et mere overfladisk niveau. Denne type interagerer med virksomheder med henblik på at fremstille 
sig selv på en bestemt måde i forhold til netværket, men har herudover ikke et egentligt ønske om at ak-
tiviteterne skal udvikle sig til en dybere relation. For dem handler det således om signalværdien, når de 
indgår i relationer, hvor de er mere ligeglade med virksomhedens opfølgende tiltag og den information, 
som virksomheden via push-mekanismen udsender. De er ikke selv aktive i virksomhedsrelationerne. 
Denne brugertype kan endvidere være skeptiske over for, virksomhedens formål med at være til stede 
på Facebook, og har en mistro i forhold til virksomhedens ageren.

Vi ser relationer, som noget der befinder sig på et kontinuum. En relation mellem to aktive parter kan 
være mere eller mindre forankret i direkte interaktioner. Vi ser her stor forskel på vores respondenter. 
Nogle af de unge Facebookbrugere i vores undersøgelse kommenterer på virksomheders statusopdate-
ringer og kommer med forslag til produktudvikling, mens andre er mere passive og blot følger med og 
læser nyhedsopdateringer og måske klikker lidt rundt på virksomhedssiden. 

Selv om man umiddelbart skulle mene, at den første gruppe har en stærkere tilknytning til den pågæl-
dende virksomhed, kan derstadig sagtens være tale om et stærkt tilhørsforhold og en vigtig relation 
mellem den passive Facebookbruger og virksomheden. 



9.4 eKsempel på KodningsproCes
Nedenfor findes et udsnit af den kodningsproces, vi har været igennem for hver af de seks interviews. 
Vi har i gennemsnit identificeret omkring 100 koder, som vi herefter har matchet via åben og aksial kod-
ning og er til sidst gennem selektiv kodning endt med mellem 5-9 kernekategorier for hvert interview. 
Efter vi således havde behandlet hvert interview for sig selv, foretog vi en ny kodningsproces ved at 
matche kategorierne fra de forskellige interviews, så vi til sidst endte med at have seks temaer for inter-
viewmaterialet, som analysen tog udgangspunkt i. Nedenstående er kun et lille udsnit af registreringer, 
koder etc., da materialet for et interview viste sig at blive meget omfattende. 



9.5 CaseKartoteK
Overordnet er dette casekartotek inddelt i to forskellige Facebook feautures; Virksomhedssider og Ap-
plikationer. Virksomhedssider sætter fokus på virksomheder eller brands. Her kan interesserede bru-
gere eller medarbejdere blive fans og følge med i de statusopdateringer, virksomheden sender ud.  Virk-
somhedssider giver mulighed for dialog mellem virksomheden og brugerne, samt brugerne i mellem. 
Derfor ser vi primært virksomhedssider som et kommunikationsmiddel til kernekunder og medarbej-
dere. Værktøjet er umiddelbart ikke så velegnet til at identificere nye kunder og medarbejdere, men til 
at bevare og forbedre relationerne med de eksisterende. 
Applikationer er et tilføjelsesprogram til brugernes profiler. Derfor giver det virksomheden fuld kontrol 
over design og funktionalitet. Applikationer har altså ingen kreative begrænsninger og giver derfor virk-
somheden mulighed for at lave underholdende og anderledes tiltag, som fanger brugerens opmærk-
somhed, og giver brugeren lyst til at dele denne med sine venner. Vi ser applikationer som en mulighed 
for virksomheder til at skabe indledende kontakt med brugere og hermed få dem ledet over på sin 
Public Profile. 

Casene er listet i alfabetisk rækkefølge og er blot et lille udsnit af, hvad der findes på mediet. De er en 
blanding af gode og mindre gode eksempler på, hvad mediet kan bruges til i forhold til virksomhedskom-
munikation.

VIrkSomheDSSIDer

Audi:
Audis virksomhedsside er international og er præget af, at det er folk, der går meget op i bilmærket, 
der skriver på siden. Audi har tilpasset siden ved at tilføje specifikke tabs i forhold til deres produkter og 
formål med siden. Dette viser, at der er tale om en virksomhed, der gerne vil betale og gøre noget ud af 
at bruge Facebook-mediet. Fx er ”Audi Revealed” startsiden, når du klikker ind på Audis page. Her viser 
Audi de nyeste biler frem. Derudover er Audi gode til at komme med statusopdateringer til sine bilfans, 
når der er relevant nyt, ligesom de også deltager i debatindlæggene i diskussionsforummet. Endvidere 
lægger Audi op til interaktivitet på siden, da de på deres tilpassede tabs ”Design Challenge” og ”Poll” 
engagerer sine fans, og opfordrer til at komme med deres mening.

Baresso
Baressos virksomhedsside har 3.087 fans. Baresso bruger siden til at sende statusopdateringer ud til 
fans med nyheder om nye produkter, events, og konkurrencer. Siden er præget af en forholdsvis høj 
grad af dialog mellem virksomheden og brugerne.  Brugerne kommenterer gerne på opdateringerne. 
Desuden bruger Baresso også siden til at høre brugerne om deres holdning til forskellige Baresso-pro-
dukter. De lægger hermed op til inddragelse af brugerne - også i forhold til produktudvikling. Baresso 
benytter sig ikke kun af de generelle tabs, men har tilføjet en afstemningsfunktion ”poll”, hvor brugeren 
kan vælge, hvilken Smootea han/hun foretrækker. 
Fansene bruger også siden til at rose Baresso og deres produkter. Diskussionsforummet under ”boxes” 
er næsten tomt, der er kun en diskussion i gang med to indlæg. Det er meget forskelligt, hvor ofte Ba-
resso kommer med opdateringer – i snit en gang om ugen. 



Carlsberg
Carlsbergs virksomhedsside har ca. 70.000 fans. Trods de mange fans er der ingen dialog på siden. Carls-
berg har ingen statusopdateringer, så væggen består udelukkende fans, der skriver kommentarer om 
produktet. Siden benytter kun standardtabs (gratis). Det virker som om, fans melder sig til virksomheds-
siden, fordi de gerne vil associeres med Carlsberg-brandet, men herudover er der ikke nogen værdi i 
tilhørsforholdet. Der kan derved sættes spørgsmålstegn ved, hvor meget Carlsberg formår at udnytte 
sidens potentiale. 

Cimber Sterling
Denne virksomhedsside bruger konkurrenceelementet til at få fat i brugerne, og få dem til at tilmelde 
sig. Hvis du tilmelder dig siden, får du en gang om måneden mulighed for at vinde flybilletter. Således 
har Cimber Sterling valgt en interessant måde at skabe awareness om sig selv på og tiltrække fans (der 
igen spreder kendskabet viralt). Dog formår de ikke at udnytte, at de trækker så mange mennesker der-
ind. Der er ingen dialog, og virksomheden sender ikke information ud. 

Dansk røde kors
Dette er en side for en nødhjælpsorganisation, der har den gode sags tjeneste i fokus. Netop fordi det 
ikke er et kommercielt sigte, er det et anderledes eksistensgrundlag, der generelt giver organisationen 
stor opbakning i befolkningen. Siden er præget af envejskommunikation fra Røde Kors i form af sta-
tusopdateringer. Der er enkelte respons på disse fra fans. Statusopdateringerne har karakter af alt fra 
oplysninger om nye tiltag fra Røde Kors, nye ansatte til diverse katastrofer i verden, der kræver hjælp. 
Derudover linker siden til ”egen underside”, nemlig Røde Kors indsamlingen 2009, hvor de i samarbejde 
med Ungdommens Røde Kors også har udarbejdet en applikation, så de tiltrækker folk til indsamlingen. 
Et godt initiativ hvor folk kan bruge den virale effekt til at sprede det gode budskab og få deres venner 
til at melde sig.

Fitness World
Virksomhedssiden har over 12.000 fans. Fitness World kommer med en del statusopdateringer om ny-
heder i deres træningscentre, events mm. Der er meget feedback fra brugerne, der også selv kommer 
med forslag og kommentarer om deres træningsoplevelser i de forskellige centre. Fitness World svarer 
brugerne inden for en rimelig tidshorisont, men der kan sættes spørgsmålstegn ved, om feedbacken 
kunne og burde være hurtigere. Virksomheden formår ikke at udnytte det potentiale, der er ligger i hele 
træningskulturen og det store fokus, der generelt er på sundhed i vores samfund. Fx kunne de bruge 
siden til at komme med træningstips, samt gode råd om kost, ernæring og træning etc., hvilket kunne 
gøre siden mere interessant for brugerne, samt skabe større tilhørsforhold. Fitness World kunne således 
også bruge siden til at sætte fokus på samfundsproblemer og sundhedsidealer og på den måde vise, at 
de er med til at tage et samfundsansvar. Der kan dermed argumenteres for, at der er et uudnyttet po-
tentiale på siden.



I do 30 
Denne page tager fat i et samfundsproblem og sætter det i fokus. Det er Novozymes, der står som afsen-
der af siden, men herudover er de som virksomhed ikke synlige. ’I do 30’ handler om, at man skal vaske 
ved 30 grader i stedet for 60 grader for at reducere CO2 forbruget. Ved at blive fan af profilen sender 
man et signal til omverdenen og via den virale effekt, sætter man fokus på problemstillingen. 
Målgruppen for siden er for alle, der er interesseret i at gøre en indsats for miljøet. Dette caseeksempel 
er særligt interessant, fordi formålet er et andet end det direkte kommercielle sigte, en virksomhed ofte 
har. Novozymes sætter som virksomhed fokus på et samfundsproblem uden at profilere sig selv på det. 
Det er derfor interessant, hvordan et samfundsproblem kan generere en anden interesse hos brugerne, 
end det kommercielle sigte kan.

Lego 
Siden har 33.615 fans. Der er meget begrænset kommunikation fra Legos side. Det er i langt højere grad 
fans, der ”snakker” på siden, lægger billeder op mm.. Lego har også en applikation ”My city” med næ-
sten 50.000 fans. Applikationen går ud på at; “Create your city and make it grow, day by day. Start with 
a small farmer town, and end up with an international business center, a huge industrial city, or maybe 
the largest technopolis in Facebook, depending on the choices you will make”. Lego er en virksomhed, 
der generelt gør meget ud af at skabe communities for sine mange fans – børn som voksne. Derfor er 
Facebook et godt medie for dem til at videreudvikle og skabe flere fansites.

Læger uden grænser
Læger uden grænser er en humanitær organisation, der bruger Facebook til at orientere sine fans om 
nyheder lige fra events, der afholdes over oplysningstiltag til eksempler på, hvor der er brug for hjælp, 
og hvordan organisationen kan hjælpe. Således kan der argumenteres for, at de primært bruger siden 
til oplysning, og ikke som sådan dialog. Hvorvidt dialog og inddragelse af deres fans ville medføre større 
opbakning eller ej, er svært at sige, men det kunne måske give et bedre tilhørsforhold.
Som fan af denne side signalerer man i sit netværk, at man støtter op om den gode sag.

mads og monopolet
Dette er et eksempel på en side, hvor der er høj grad af inddragelse og interaktivitet. På siden er ”Mads” 
såvel som fans lige aktive. Mads er god til ofte af lave statusopdateringer om sine programmer, og hvor-
når podcasts ligger klar – opdateringer der får meget respons. Derudover er han god til at lægge op til 
diskussion, og lader Facebooksiden danne rammen for, at fans får mulighed for at diskutere emner fra 
radioprogrammet. Endvidere aktiveres fans ved, at der oftes stilles spørgsmål til dem – om fx hvad de 
vil have. 
Siden er et godt eksempel på et ”produkt”, der formår at integrere de forskellige kanaler. I radiopro-
grammet nævnes tit, hvordan man kan blive fan på Facebook og holde sig opdateret. Desuden benyttes 
mediet til at få fans til eksempelvis at stemme på radioprogrammer og meget mere.



Nørrebro Teater
Siden har cirka 1500 fans. Nørrebro Teater sender opdateringer ud om teaterstykker, andre vinkler på 
temaer der også tages op i deres stykker, konkurrencer mm. Folk kommenterer bl.a. på de forskellige 
teaterstykker.  Nørrebro Teater har brugt en konkurrence til skabe indledende kontakt til brugerne ved 
at udlodde teaterbilletter. Når folk først er blevet fans virker det til, at siden formår at bibeholde interes-
sen via opdateringer mm.

Organdonation: Jeg har taget stilling
Siden har til formål at få folk til at tage stilling til organdonation. Således er sidens målgruppe netop 
folk, der har taget stilling. Rent kommunikationsmæssigt bruges siden til at sætte fokus på debatten, og 
der diskuteres både for og imod. Kommunikationen er primært drevet af sidens fans, der skriver diverse 
indlæg om overvejelser osv. Netop derfor formår siden også at udnytte en del af Facebook-mediets po-
tentiale – nemlig muligheden for dialog og viralt spredte budskaber.

Det er en problematik, der i dag præger mediebilledet meget, og derfor et emne der generelt fylder 
meget. Dette afspejles også i sidens mange fans – 26.000 oktober måned 2009

Pingvin
Virksomhedssiden er med Carlsbergs Pingvin. Her har Carlsberg adopteret en figur som afsender af 
siden, hvilket gør siden mere personlig. Det, at det er pingvinen og ikke Carlsberg, der kommunikerer 
åbner op for en anderledes form for kommunikation. Pingvinen er personificeret og er dermed mere 
i øjenhøjde med de andre individer på Facebook og kan udtale sig om ting, Carlsberg som virksomhed 
ikke vil kunne – og formuleret i et andet sprog. På siden er underholdning i fokus. På Pingvin-profilen 
er der ”dialog” mellem pingvinen og medlemmerne, som er præget af humor og ironi. Der er meget 
feedback på pingvinens statusupdates fra diverse fans. Målgruppen for pingvinsiden er mellem 15-25 år.

Telmore
Telmores virksomhedsprofil har en høj grad af dialog mellem virksomheden og bruger-
ne. Der er mange kommentarer og spørgsmål fra brugerne, og virksomheden er meget hur-
tig til at give respons. Desuden poster Telmore også newsfeed, som brugerne kommenterer på.  
Med udgangspunkt i ovenstående kan Telmores virksomhedsprofil siges at være vellykket i forhold til 
at udnytte mediets muligheder for dialog. Samtidig er Telmore gode til at facilitere kommunikation bl.a. 
qua deres respons – man får som bruger lyst til at benytte sig af siden. Derudover får man indtryk af en 
virksomhed, der vil gøre noget ud af mediet. De benytter ikke bare en standardopsætning (gratis). De 
tilpasser siden i forhold til deres formål ved at lave virksomhedsspecifikke tabs, så som ”Tal frit” og ”Gi 
en gave”. 
Sidens målgruppe er alle, der abonnerer på Telmores produkter. Da Telmore lancerede deres side på FB, 
besluttede de, at det ikke skulle være en support side, hvor de svarede på enkeltsager.  Kunderne skulle i 
stedet henvende sig gennem den traditionelle vej via kundeservice. Senere har Telmore revideret denne 
opfattelse og er begyndt at svare hver enkelt indlæg. Dette gør de med meget kort svartid.
  



Tivoli 
Tivoli er et interessant eksempel, fordi det illustrerer vigtigheden af at være tilstede på nye kommuni-
kationsplatforme som Facebook. Tivoli har først for nylig oprettet en profil på Facebook. Denne side har 
lidt over 13.000 fans. Denne side er oprettet for at skabe en officiel profil, da man kendte til den ”uof-
ficielle fanside” med over  60.000 fans. Denne side er eftersigende oprettet af en tidligere medarbejder, 
da han stadig arbejde i Tivoli. Den uofficielle side har fået mange fans, formentligt fordi Tivoli ikke selv 
var til stede på mediet på daværende tidspunkt. Den nu officielle sider prøver at tiltrække de mange 
fans over.

Viasat havenisser
Denne side er et eksempel på en Facebook-side, der er fuldstændig fan-genereret – den er oprettet 
uden indblanding fra bureau eller virksomhed. Det er således et eksempel på, hvordan man kan få viral 
succes ved at lave noget godt, som folk holder af og finder interessant. I oktober måned 2009 har siden 
mere end 123.900 fans. Med det univers Viasat har skabt med de to havenisser, får de meget opmærk-
somhed og sympati. Samtidig lykkes det at skille sig ud og nå ud til en større gruppe end lige dem, der 
ønsker at blive kunder. Havenisserne laver forskellige statusupdates som ”søger sød veninde med æble-
kinder…”, hvilket generer mange kommentarer og ”I like” fra fans. Dette er samtidig med til at personlig-
gøre havenisserne – et element, der tages med fra reklameuniverset.

APPLIkATIoNer

Brøndby IF matchen
Brøndby IF har en virksomhedsside med mere en 40.000 fans, men da de ønskede større interaktion 
lavede de denne applikation. Her får brugeren mulighed for at give sit bud på den kommende kamp 
Brøndby IF spiller; kampens resultat, første målscorer og minut for første scoring. Brøndby IF udlodder 
fribilletter i forbindelse med hver eneste kamp og understøtter dermed applikationens popularitet.
Applikationen anvender flere former for notifikationer og tillader brugerne at udnytte håneretten over 
vennerne, i form af publicering til News Feed.

CBS job-forum
Job-agenten på Facebook er et værktøj til studerende på Copenhagen Business School. Applikationen 
giver den studerende relevante opdateringer om studiejob på det specifikke fagområde. Brugerne af-
giver specifikke jobønsker og modtager kun opslag, der opfylder deres kriterier. Virksomheder kan via 
applikationen komme i direkte kontakt med studerende og nyuddannede, som de er interesserede i at 
rekruttere. Jobagenten er efterfølgende blevet opkøbt og skal relanceres. 

En aften i byen - Sundhedsstyrelsen
Applikationen ”En aften i byen” er en del af en større kampagne, som Sundhedsstyrelsen kører i okto-
ber måned 2009, der hedder ”Stop før 5”, og hvor udgangspunktet for kampagnen er mediet Facebook. 
Applikationen går ud på, at man svarer på fem spørgsmål, der er relateret til oplevelser med alkohol. 
Herudfra bliver brugeren kategoriseret som fx livsnyder, Tågehornet etc. Målgruppen for kampagnen er 
de 16-26 årige.
Denne applikation er i dag den, der har været taget af flest i Danmark.



kelloggs Special k
Facebook applikationen fungerer som et community for svenske kvinder i alderen 25-45 år, hvor de 
kan dele deres gode vaner – og bedømme andres. Brugerne kan blandt andet tippe hinanden om gode 
vaner, anbefale gode vaner til deres venner, kommentere andres vaner samt teste egne vaner og finde 
ud af, hvilken vanetype de er. Ideen med applikationen virker god, men i den del der hedder “Test dine 
vaner”, er spørgsmålene meget simple, og der er kun to valgmuligheder. Her er der risiko for, at målgrup-
pen føler sig talt ned til og derfor dropper applikationen. 

Nordea elev-testen
Applikationen er et eksempel på, hvordan man kan bruge Facebookapplikationer til rekruttering. For-
målet med applikationen er få skabt opmærksomhed omkring mulighederne med Nordeas elevforløb. 
Brugerne testes i deres holdning til forskellige elementer i deres mulige karriere og får herefter svar på, 
om de har det, der skal til for at starte i Nordeas elevforløb.

reality Check
Konceptet på Facebook blev udviklet i forbindelse med kampagnen Reality-Check, som sætter fokus på 
et bedre undervisningsmiljø på landets handelsskoler. I applikationen kan alle handelsskoleelever gå ind 
og rate deres skoles studiemiljø på den nye 7-trinsskala og se, hvordan den ligger i forhold til andre sko-
ler. De kan oploade billeder af deres skole, skrive debatindlæg og møde elever fra andre handelsskoler.

HK forsøger via Facebook at opnå større loyalitet og styrke deres image som attraktiv fagforening, der 
taler de unges sprog. Det interaktive kampagnesite har desuden til formål at give brugerne et mere ind-
gående og kvalificeret kendskab til HK og deres produkter og ydelser. På halvanden måned havde over 
1.500 elever bedømt 44 ud af de 49 handelsskoler landet over, og HK Ungdom fik dermed potentielt 
aktiveret og kommunikeret med 12 % af deres målgruppe – uden brug af yderligere markedsføring af 
værktøjet på Facebook. 

rig nu?
Applikationen Rig nu? er lavet af Jyske Bank, som en del af deres virksomhedsprofil Havkatten på Face-
book. På applikationen ”Rig nu?” svarer brugerne på spørgsmål om deres forbrug. Her kan de få gode 
råd til, hvordan de sparer penge og herigennem finde ud af, hvilket år de kan forvente at blive rige. Mål-
gruppen er 12-17-årige.   

røde kors og Ungdommens røde kors
Denne applikation er lavet ud fra et ønske om at få flere indsamlere til landsindsamlingen i oktober 2009 
og samtidig øge opmærksomheden vha. Facebooks inkorporerede features. Applikationen indeholder 
flere elementer. Først og fremmest er der mulighed for at melde sig direkte som indsamler, og på en 
tweet-wall kan du fortælle, hvorfor du melder dig. Derudover kan du udlåne din status til Røde Kors, så 
de styrer denne. Sidst men ikke mindst kan du vise din støtte ved at indsætte en indsamlingsbøsse på 
dit profilbillede. 



Socialdemokraterne
Denne applikation er udarbejdet i forbindelse med kommunalvalget 2009. I applikationen samles alle 
kandidaternes valgkampe på Facebook, og du får som bruger mulighed for at involvere dig. Du kan in-
volvere dig ved at finde din lokale kandidat, støtte denne med en badge på dit profilbillede, blive frivillig, 
udarbejde din egen valgkampsfolder for kandidaten eller donere din nyhedsoversigt. Med applikationen 
bliver det altså muligt at finde en blandt 2000 kandidater og lave sin egen kampagne for kandidaten.

Dette er et interessant eksempel på, hvordan politiske partier kan bruge Facebook-mediet til at profilere 
sig – og på en anden måde end blot personprofiler. Ligeledes inddrages vælgerne, idet kampagneaktivi-
teterne flyttes ud til brugerne af Facebook.

Sten, saks, papir
CM Networks applikation tager udgangspunkt i det klassiske Sten, Saks, Papir. Brugeren vælger, hvilken 
ven han/hun vil spille imod, udvælger sine træk, vælger indsatsen, der spilles om (alt fra en opvask til et 
kys), og sender den derefter af sted. Vennen modtager en notifikation om udfordringen og kan ligeså let 
som udfordringen er sendt besvare den, udfordre nye venner eller se statistik over, hvor god man er ift. 
sine venner eller de bedste spillere på Facebook.

Dette er et godt eksempel på applikation, der qua ”spil”-ideen formår at komme ud til mange brugere. 
Der er tale om et simpelt og viralt attraktivt spil, som næsten alle kan relatere til. 
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INTERVIEWTRANSSKRIBERING BIRGITTE 
den 21. oktober 2009 
 
Navn: Birgitte 
Alder: 22 
Bopæl: København 
Hvad studerer du? IB på Copenhagen Business School 
 
Facebook og virksomheden 
 
Interviewer (I): Godt først vil vi spørge dig om, hvor lang du bruger på Facebook om 

dagen/om ugen, hvis du kan fortælle lidt om det? 
 
Birgitte (B): uh altså,,…om dagen bruger jeg nok 2 timer ca. Og så ganget op bliver det om 

ugen14-20 timer om ugen samlet. Nogle dage bruger jeg længere end andre. 
 
I:  Er det sådan, at du logger på flere gange i løbet af dagen? 
 
B:  Jaja.. jeg bruger Facebook rigtig meget som mailsystem. Altså sådan ren 

informationsagtigt (?) ikke? Øhh… så der er mange ting, som jeg tjekker i løbet 
af dagen på Facebook. Det er nemt at tale med forskellige grupper mennesker og 
få styr på en masse ting. 
 

I:  Okay. Så udover som mailsystem… 
 
B:  [afbryder] så ligesom at tjekke mails, så tjekker jeg også Facebook mange gange 

i løbet af dagen, så oftest er jeg ikke på mere end 2 til 5 min altså.. 
 
I: Okay.  
 
B:  Men samlet set i løbet af dagen bliver det meget.  
 
I:  Okay. 

Så udover sådan mailsystem, hvad bruger du så Facebook til? 
 
B:  Ouhh… jamen selvfølgelig sidder jeg jo også og kigger på mine venner og 

veninders billeder og følger med i deres liv. Men jeg bruger egentligt primært til 
at holde forbindelse med mange af mine gamle venner venner og nye venner 
venner. Og altså få tingene i min hverdag til at fungere, fordi det er nemt at 
holde kontakt til folk.  Altså jeg bruger ikke rigtigt alle de der applikationer. Det 
gjorde man jo i starten, fordi der var det nyt og spændende, men så fandt man ud 
af…det tog simpelthen for lang tid. Det fører ikke til noget.  

 
I:  okay 
 
B:  Så.. ja.. 
 
I:  mm. [intonation op til sidst]. 
  kan du forsøge at beskrive, hvordan du oplever virksomheders tilstedeværelse på 

Facebook? 
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B: Øhh.. nu arbejder jeg jo selv på et reklamebureau. Så jeg bliver ofte nogen 

gange sat til at skulle undersøge forskellige ting på Facebook. Så derfor har jeg 
måske bemærket lidt flere ting, virksomheder gør på Facebook end den 
gennemsnitlige bruger, kunne jeg forestille mig. Øhh.. for der er rigtig mange 
virksomheder, der laver små applikationer/reklamer ude at køre i siden [kan ikke 
helt høre, hvad der her bliver sagt], men også applikationer, de prøver at få folk 
til at sende videre og. Vi har selv gjort det for flere af de virksomheder, vi har 
herinde på bureauet ikke? Lavet Facebook applikationer. 

 
I:  mm.  
 
B:  øh.. men deres tilstedeværelse er stor, men det er ikke noget.. jeg overser det.. 

jeg klikker ikke engang på det selv, medmindre jeg er tvunget til det via vores 
kunder her på arbejde. 

 
I:  okay. 
 
B:  såå... 
 
I:  Så hvordan er din kontakt med virksomheder på Facebook ellers? Altså andet 

end sådan rent arbejdsmæssigt. Kommer du i kontakt med virksomheder? 
 
B:  jaaaaa…. Ja på en eller anden måde gør jeg jo. Facebook handler jo også om at 

brande sig selv. Og øh, man vælger jo nogle magasiner eller produkter, man er 
vild med. Og har dem som, de her ting kan jeg godt lide. Og øh. Så på den måde 
er jeg vel lidt i kontakt med firmaer, men det er jo altså mere deres image, jeg 
bruger til netop at brande mig selv, ikke. Altså for at give folk et indtryk af, at 
altså at Iphone er jeg til. Sådan mere sådan.. lidt businesstelefon.. eller hvad kan 
jeg godt lidt at drikke.. eller kan jeg godt lide xx [en smule utydeligt] fra 
Eurowoman.. eller du ved sådan nogle ting, hvor man siger, hvor står jeg 
politisk. Kan jeg godt lide Obama eller kan jeg godt lidt Anders Fogh ellers.  

 
I:  okay. 
 
B:  Ja. 
 
I:  mm.  
 
B: Ja det er sådan mere personligheden.  Så der er sådan helt overfladisk. Det er 

ikke sådan, at jeg går ind og læser jobopslag eller kigger på annoncer eller sjove 
reklamer. Det bruger jeg slet ikke.  

 
I:  okay. 
 
I:  Hvad skal der til, for at du vil indgå i sådan en relation med en virksomhed på 

Facebook? Kan du prøve at beskrive det?  
 
B: Det tror jeg egentligt aldrig, at jeg kommer til, fordi det ikke er et sted, jeg vil 

opsøge virksomhedskontakt.  
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I:  mm.  
 
B:  øhhhmmm… det er som regel kommunikations og personligt for mig. Altså.. 

det.. det er ikke sted, hvor jeg vil Øhh altså gå ind og læse om en virksomhed. 
Så vil jeg bruge deres normale ssss… øh corporate hjemmesider, og hvis jeg 
kigger efter jobopslag, så øh er der jo øh altså særlige steder for det. Det er ikke 
et sted, hvor jeg vil læse om virksomheder, eller kigge efter tilbud. 

 
I:  mm. 
 
B:  jeg kan slet ikke forestille mig, at jeg ville rigtig nogensinde komme til at bruge 

det.  
 
I:  Hvad synes du så om, at virksomheder kommunikerer på Facebook? Hvad er din 

holdning til det? 
 
B:  Jamen det, synes jeg, er fint. Altså deeeet øh det må de gerne, men de får ikke 

rigtig noget ud af det fra min side. Men når de gør det, er der vel nogen, der 
reagerer på det, kunne jeg forestille mig. Det er bare ikke mig [griner lidt]. 

 
 
Virksomhedssider 

 
I:  mn. Øhh.. vi vil nu stille dig nogle mere konkrete spørgsmål i forhold til 

virksomhedssider. Øhm. Og med virksomhedssider der mener vi her, sådan så 
noget som er…er når virksomheden er afsender. Øhm.. de er også kaldet pages 
eller.. 

 
B: Ja pages ja 
 
I: Eller public profiles på Facebook. 
 
B: Mm. Ja. 
 
I:  Nu skal vi faktisk have dig til og.. at logge på her. 
 
B:  ja 
 
I:  Skal bare lige have den åbnet. Jeg skal have dig til at kigge på… kan du gå ind 

under informationen på din egen side. På den egen profil og lige kigge på hvad 
det er for nogle virksomheder, du er fan af. Så vil vi nemlig gerne have dig til at 
beskrive hvad det er for nogle tanker, du har gjort dig, når du har meldt dig til de 
her grupper. 

 
B:  øh. Ja. Jeg har jo mange [griner]. Det kunne godt være, at jeg skulle til at rydde 

op i dem egentligt, for det er jo efterhånden – hvad er det 2 år, man bare har 
added uden rigtigt at gøre noget ved det? Men jeg skal nok prøve at fortælle, 
hvad det er, jeg har tænkt, da jeg gjorde det. 
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Hindbærsnittet det er jo et produkt, det er ikke en virksomhed, så jeg ved ikke 
om jeg springe den over? 

 
I:  Du kan bare tage nogle ud sådan du ved, hvad du.. 
 
B:  Så er der jo så noget, som hedder Sommersby cider. Sommersby er jo en 

virksomhed. Øhmm.. ja hvad har jeg egentligt tænkt. [stilhed] 
Altså den gang jeg addede det her, der var det er produkt der næsten lige var 
kommet til Danmark. Eller det var i hvert fald.. jeg ved jo ikke, om det er et 
gammelt produkt, men det var i hvert fald blevet rebrandet, og det var noget, 
man var begyndt at servere overalt i de danske klubber. Så et eller andet sted har 
jeg nok tænkt, at jeg er med på noget nyt, og jeg kan godt lidt at drikke det. Og 
den credit vil jeg også nok gerne give virksomheden. Altså for dem betyder det 
jo også at, at jeg spreder… noget om det her produkt.  

 
I:  mm. 
 
B: Men det har nok været nogle tanker sådan rent personligt om, at man godt vil 

vise, at man er nede med det nye, og at man godt kan lide det her.  
 
I:  mm.  
     øhm. Jeg vil også gerne vide sådan mere generelt, hvad du har, hvad det er, der 

får dig til at blive fan af alle af de her.  
 
B: Altså de fleste ting, der ligger herinde, er jo egentligt ikke decideret 

virksomheder, men mere øhmm.. sider på nettet eller også er det personligheder. 
Altså jeg har fx øh John Stewart liggende herinde. Han har det der program på 
DR2, der hedder The Daily Show, og øhh han er enorm sjov, og han virker 
enormt opdateret. Og jeg jeg - et eller andet sted, der beundrer jeg ham nok 
meget for at kunne vende og dreje verdenssituationen og få øhh få de vildeste 
mennesker til at sidde inde i sit show og ikke ane, hvad de skal svare på hans 
spørgsmål, fordi han er så kvik altså.  

 
I:  mm. 
 
B:  Så det er fordi, jeg beundrer ham og fordi at øh øh at jeg gerne vil - han er meget 

intellektuel, og det vil jeg jo gerne sende et signal om, at det er jeg jo også. Det 
er jo nok det, jeg har tænkt, da jeg addede ham, ikke. Det er noget, jeg ser. 
Øhm.. så er det jo nogen af de ting, jeg adder, det er jo også altså folk, man 
kender, som måske selv starter en virksomhed op eller starter et koncept op, som 
man gerne vil støtte. Ikke nødvendigvis fordi man synes om det, eller at det er 
noget, man sådan 100 procent kan stå inde for altid, men fordi man gerne vil 
give dem den credit, at det kommer op på ens wall, når man gør det. Altså alle 
de ting der følger med, når man nogle gange tilmelder sig de her ting. 

 
I: mm. 
 
B:  Men det er øh en hel del af de her ting. Der er noget, der hedder Wellnessmåtten 

og øhh… jeg…og så CBS case Competition var egentligt også lidt på 
vennebasis. 
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I:  mm. 
     
B:  Og Klaus Riskær Pedersen er også fordi, at øh… at jeg er gode venner med hans 

sønner. Jeg tror ikke, at jeg 100 procent kan stå inde for hans person, men da 
han kom i fængsel var de jo ret nede. Så på en eller anden måde gav dem noget, 
at der var nogle mennesker, der syntes, at deres far var fin nok ikke. 

 
I:  mm.  
 Hvad synes du, at du får ud af at være fan af de her virksomheder eller pages?  
 
B:  øhm.. jamen det styrker min egen selvbranding herinde. Det handler om , at  at 

tegne et billede af, hvem man er, eller hvem man gerne vil være. Så deeet… er 
en sjov måde at prøve at illustrere, hvad det er, man godt kan lide og og og, hvor 
henne i samfundet man befinder sig. Ikke nødvendig overklasse og underklasse, 
men altså går man ud, går man ikke ud. Altså hvem kan man godt lide. Følger 
man med i, hvad der sker og… og og hvordan er man som person. Altså tit siger 
de ting, man er fan jo om også en del om, hvem man er. Altså ofte rammer de jo 
meget godt plet, synes jeg.  

 
I:  mm. 
 Hvordan har du fået kendskab til de her virksomhedssider, som du er blevet fan 

af? 
 
B:  nogle gange har jeg decideret søgt øhhhh, fordi det har jeg tænkt, at det vil jeg 

egentligt gerne være fan af. Og andre gange så er det, når jeg har set andre være 
venner af og tænkt, gud har han også en side eller har det produkt også en side. 
Når ja selvfølgelig har du det. Alt har jo en side herinde. Så det er både noget 
jeg har opsøgt, men det er også noget, jeg har taget fra andre.  

 
I:  mm. Okay. 
 Hvad tænker du om om virksomheder, der opretter sådan en virksomhedsside på 

Facebook? 
 
B: mm. Jeg tænker egentligt ikke så meget, fordi jeg jeg øhh bruger det ikke og 

bemærker det sjældent, medmindre det lige er noget, der rammer mig. Øhm.. 
jamen jeg synes måske nogle gange, at det er en smule formålsløst øh. Fordi jeg 
kan ikke altid helt se, hvad det er, de vil med siden. Hvis.. selvfølgelig er der 
noget med, at de også bare gerne vil være til stede, så man som mig kan bruge 
dem til at brande sig selv, men jeg tvivler på, hvor meget de får ud af at være til 
stede. 

 
I:  mm. 
 
B:  Det lyder måske lidt dobbelt, altså fordi selvfølgelig får de noget ud af det, fordi 

sådan nogle som mig bruger deres brand til at brande mig selv, men. 
 
I: mm. 
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B: Men ja i forhold til hvor mange kræfter, de måske. Ah det ved jeg ikke. De får 
sgu nok noget ud af det, siden de gør det. Hvad var spørgsmålet egentligt, jeg 
tror ikke, jeg helt fik … 

 
I:  Jamen det var, hvad du øhmm. Hvad du, hvad du øhh tænker om virksomheder.. 

der opretter.. 
 
I2:  Ja 
 
I:  De her virksomhedssider. 
 
B:  Altså om jeg tænker noget godt eller dårligt eller.. og jeg gør mig nogle tanker 

om, hvad de tænker, eller hvordan skal det forstås? 
 
I:   Du har egentligt svaret på det, altså hvad de får ud af det.  
 
I2:  Ja du har som sagt, så nævner du også selv det der med, at det er okay, at de er 

der, men du…  
 
B:  Jeg bruger det ikke selv så meget 
 
I2:  Du giver.. men du føler ikke selv, at du giver noget tilbage. 
 
B:  Nej det er rigtigt.  
 
I:  Er der nogen af de her sider, som du specielt vil fremhæve? Gerne hvis du har et 

virksomheds eksempel, men ellers også bare generelt.  
 
B:  [Tænkepause]. Ja altså den her I do 30, det er faktisk en af de eneste, som jeg 

har meldt mig til, som jeg også har været inde på efterfølgende. Fordi at det…. 
Øh [pause] er dels en ting, der er rigtig meget oppe.. for tiden det der med, at 
man skal prøve at tage lidt hensyn til miljøet og være i og åh så god. Og jeg tror 
også, at der er rigtig mange, som ikke ved, at man godt kan vaske ved 30 og 
ikke på 60 grader. Jeg er selv meget miljøbevidst., så det er sådan en side altså, 
jeg har været inde på efterfølgende. Så den vil jeg faktisk gerne fremhæve.  

 
I:  mm. 
 
B:  Den er også god til at komme med nogle updates og…  
 
I:  Ja 
 
B:  God til også og og være til stede andre steder, altså når man nu, hvor jeg først er  

blevet opmærksom på den, har jeg set rigtig mange annoncer og kampagner på 
andre sites ikke.  
 

I:  mm. 
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I:  Er det godt, at den kommer med opdates, synes du?  
 
B:  Ja bestemt, også fordi ellers tror jeg lidt, man glemmer, hvad det egentligt er, 

man er fan af. 
Det er noget, der får en til at klikke ind igen og lige kigge, ikke? 

 
I: mm. 
 
B:  Helt bestemt for det er det, der driver trafikken, kan man sige.  
 
I:  okay. Kan du så komme med nogen eksempler, hvor du ikke synes, det er 

lykkedes så godt? På de her virksomhedssider? 
 
B:  [Tænkepause] mumler noget.  
  Ja en ting, der sådan lidt irriterer mig nogle gange, er øhh, er at mange af de her 

personer, det er jo så ikke virksomheder, men mange personer kan komme med 
updates, som så ligger ovre i ens højremargin, når man logger ind. Altså på ens 
forside. Men det tror jeg også, at det er fordi jeg bliver lidt stresset, når der er 
noget, jeg ikke har åbnet eller ikke har læst ligesom en mail, så jeg bliver bare 
irriteret over, at der ligger sådan en update, for jeg føler, at jeg skal gå ind og 
kigge, hvad det er. Så der ender med at ligge sådan 32 opdates, og så så sletter 
jeg bare det hele, øh fordi jeg bliver så irriteret til sidste. 

 
I:  mm. 
 
B:  men det er sådan det.. det er jo ikke noget, de som sådan gør for at genere mig.  

Det er jo ikke noget der sådan øh..  
 
I:  Er du inde i virksomhedssiderne – er det det, du tænker på nu, eller hvor er du 

henne nu? 
 
B:  Jamen altså, de her personer kan også komme med nogle updates som så på 

forsiden. Nu skal du prøve at se her. [drejer computeren for at vise på 
Facebooksiden, hvad hun mener].  
Det er herover til højre. Hov, er det blevet fjernet?  [Pause] eller også har jeg 
bare ikke nogen updates lige nu. Det plejer at ligge her under de andre, og så 
ligger der også noget, der hedder you have two updates now. Og det.. så er det 
fordi, Anders Fogh har løbet en tur rundt om en eller anden park. OG sådan 
noget synes jeg er helt latterligt.   

 
I:  mm. 
 
B:  øhm.. men det gør han jo for at brande sig selv og for at vise, at han er en frisk 

fyr, der løber en tur om morgenen, og det har han også tid til, selvom han er 
statsminister, ikke.  

 
I:  Så det kan også blive for meget, at der den.. 
 
B:  Ja 
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I:  ..nyhedsstrøm, der kommer. 
 
B:  men man må også tænke på, at han…han er jo også en person, der har en 

personlig profil, men han er jo en offentlig person, så han skal også bare lige 
finde balancen mellem mellem det han vil vælge at opdatere folk på, ikke. 

 
I:  Ja. 
 
B:  Der er klart en balance. Det er der.    
 
I:  Er du nogensinde kommet med en respons på noget af det, virksomheden har 

kommunikeret ud på en af deres sider? 
 
B:   Nej aldrig 

 
I:  Heller ikke på nogle af de andre sider, du er fan af? 
 
B:  Aldrig nogensinde. 
 
I:  Okay. Yes. 
 
 
Applikationer: 

 
I:  Nu vil vi stille dig nogle spørgsmål mere konkret i forhold til applikationer på 

Facebook.  
 
B:  Ja. 
 
I:  Applikationer det er de her oftest test eller quizzes, man kan tage.. 
 
B:  Ja. 
 
I: Hvor man så får et eller andet resultat, der siger noget om en.  
 
B:  hm.  
 
I:  Har du prøvet at tage applikationer på Facebook? 
 
B:  Ja det har jeg. Jeg gjorde det især i starten, altså der hvor jeg fik min profil for 2 

år siden. 
   
I:  Hm... Hvordan synes du om dem? 

  
B:  Der synes jeg, det var meget sjovt, også fordi dengang var der ikke nær så 

mange features på Facebook, som der er nu. Og den gang var der heller ikke nær 
så mange mennesker på Facebook, så det var ikke et kommunikationsmiddel i 
nær så høj grad. Så der var det mere alt det der applikationsmæssigt, der var 
interessant. Så der tog jeg, hvem er du i Sex and the City og.. og hvem kan 
drikke mest af dig og dine veninder og alt sådan noget 
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I:  mm.  
 
B:  Alt hvad der kom af spam i min mailbox ikke? Og i starten var der jo heller ikke 

ret mange applikationer. Men efterhånden er det jo noget med man får… altså 
50 om dagen nærmest, ikke. Så man trykker ignore til det hele. 

 
I:  mm.  
  Så du synes, det bliver lidt for meget. Du synes, det var.. 
 
B:  Det var sjovt i starten og der var det også interessant. Det var også ligesom 

nogle af de hovedfeatures, der var herinde. Men efterhånden som alle fik en 
profil på Facebook, så blev det næsten nemmere at kommunikere med dem 
herinde.. end på.. på almindelig mail ikke.  Og så har man prøvet de der 
applikationer, og så var det ikke så interessant mere.  

 
I:  Så hvad kan friste dig til at tage en applikation? 
 
B:  Det gør jeg faktisk aldrig mere, så det er blevet for meget og så har.. så bruger 

jeg så meget af min tid i forvejen på Facebook på at kommunikere med alle 
mulige mennesker.   

 
I:  Kan du så nævne nogen applikationer, som du synes er gode, som du har taget 

eller hvilken type applikationer, som du foretrækker?  
[stilhed– B tænker.] 

 
B:  Jeg har altid syntes, det var meget sjovt at tage de der tests, hvor man svarer på 

nogle spørgsmål og så ligner man mest en eller anden figur fx fra en serie eller 
en eller anden berømthed. Det synes jeg er meget sjovt [griner].  
Øhm… hvad har jeg egentligt taget mere af applikationer… kan man ikke se 
sine gamle? Så kan det være, at jeg kan komme i tanke om lidt mere. Hvor 
vælger man det henne? Er det ikke her nede?  

 
I2:  Den der ligger helt henne til venstre, hedder den ikke applications?  
 
B:  Den hedder ads and pages. 
 
I2:  Men den lige ved siden af den.    
 
B:  Nå jo applications. [griner lidt]. 
 Hvad har jeg liggende her.. nå jo. Compare people det, synes jeg også, var rigtig 

sjovt i starten. For man ville jo godt være den, der var flottest og sejest og 
smukkest. Og sådan se hvordan ens andre venner blev ranket ikke? Meeeenn.. 
øhhh. [pause]. Ja det væres sådan nogle sammenlignings applikationer man må 
kunne konkludere ud fra mine udtalelser.  

 
I: mm. 
 

[B griner].  
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I:  hvad er så en dårlig applikation? 
 
B:  Det er en med for mange spørgsmål, hvor man skal confirme og signe op for alt 

for meget i forhold til, hvad man får ud af det ikke? Hvor man kan sige, 
belønningsbalancen er ikke helt i orden, hvor man skal udfylde 10 ting.. og hvor 
man får et lille svar efter 20 min ikke?  

 
I:  okay 
 
B:  ja. 
 
I:  Har du haft sådan nogen forbehold med at tage applikationer.. sådan når man 

skal… tillade at folk kan få adgang til ens oplysninger. Er det noget, du har 
tænkt over? 

 
B:  Ja, men øhh… egentligt ikke fordi jeg er bange for at mis.. at de.. at mine ting 

misbruges. Det har mere noget at gøre med at..øh… at blive spammet. For jeg 
oplevede lige i starten, at hvis man…der sagde jeg bare ja til det hele.  Men så 
op.. så så blev jeg simpelthen spammet med alt muligt.  

 
I:  mm. 
 
B:  og så.. så bliver man jo lidt mere cautious ikke? 
 
I:  mm, 
 
B:  Det er nok også en af de ting, der fik mig til at holde op efterhånden, fordi når 

du først siger ja til en ting, så kommer der simpelthen alt muligt efterfølgende.   
 
I:  tænker ud over hvem der er afsender af de her applikationer? 
 
B:  øhm…. Ja selvfølgelig gør man det. Man sidder og tænker, hvem fanden sidder 

og bruger sin tid på at lave sådan noget her.  Men jeg tror, det er jo en naturlig 
del af internettet.  Altså internettet er jo lavet af folk, der synes, det er sjovt at få 
folk til at kommunikere, og alle der lige som hjælper med at udbygge internettet, 
er folk, der har en god ide… og på en eller anden måde smider noget op, som 
andre reagerer på og så reagerer de tilbage. Altså så jeg tænker, det er vel en 
naturlig del af nettet, at man sidder og laver sådan nogen applikationer. For 
noget af det kan vel pludselig udvikle sig til at blive ret fornuftigt. Og nu kan jeg 
ikke lige komme med et eksempel, men jeg tror da sikkert også, at der er nogen 
af applikationerne, der er blevet integreret på Facebook, fordi de kunne se, at det 
var en rigtig god ide.        

 
I:  men hvad med i forhold til at mange applikationer er lavet med et 

virksomhedssigte. Er det noget, du har tænkt over? 
 
B:  Nu er jeg aldrig selv støt over en decideret virksomhedsapplikationer, men jeg 

ved at.. eller det er jo løgn, for vi har jo selv lavet to herinde. Og det, synes jeg 
egentligt, er fint. Hvis de kan få nogen til at tage dem. Altså jeg ved, at Burger 
King havde en rigtig sjov applikationer for noget tid siden, hvor man skulle 
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…øhhh jo det kan man godt kalde en applikation. Man skulle.. hvis man 
fjernede 10 af sine venner, så fik man øh et gavekort til Burger King på en 
burger. Sådan så.. altså den hed sådan noget som ”hvem har færrest venner?” 
eller.. og så prøvede de at få folk til at fjerne deres venner, ikke?  Det var meget 
sjovt. Det er jo lidt at dreje.. at vende det hele på hovedet, ikke? 

 
I:  Ja. 
 
B:  i stedet for at folk hyper om at have så mange venner. 
 
I:  Ja. 
  
B:  Det generer mig ikke. De skal da lave alle de applikationer, de vil. Og så håber 

jeg, at de får noget ud af det.. at bruge både tid og penge på det.  
 
I:  mm. 
 
B:  Men det er ikke noget, jeg selv bruger.  
 
I:  Når du har taget de her applikationer, plejer du så at publicere øh 

svarerne/resultatet, sådan så andre kan se, hvad du har fået af resultat? 
 
B:  Nej, det gør jeg faktisk aldrig. Det er sådan lidt hemmeligt, at jeg har gjort det. 

Jeg syntes, at det var lidt nørdet at sidde og bruge al sin tid. Jeg har også skældt 
min lillebror lidt ud, for han spiller både noget poker og fodbold, og nogle gange 
så er der ikke andet på hans profil og det synes jeg er lidt pinligt for ham [alle 
griner]. 

 
I:  sender du så applikationer videre, hvis du har støt på en sjov…  
 
B:  I starten gjorde jeg og det må være det, vi tager udgangspunkt i, for jeg bruger 

det som sagt ikke mere. Men i starten der sendte jeg dem der fx Sex and the City 
videre til mine veninder, for det er jo noget, vi alle sammen ser, ikke?  Øhm.. 
[pause]. 
Jo og så nogle gange.. der var også de der applikationer, hvor man skulle se, 
hvem der var øh… hvem der var øh.. smukkest, hvem der var flest, der havde 
stemt på en. Det kunne man kun, hvis man kun…hvis man sendte sit svar videre 
til ti, så det var man jo nødt til, ikke? Så det har jeg også gjort [griner højt]. Men 
ja ellers.. det er ikke sådan noget, jeg decideret sad og gjorde, hvis ikke der var 
en grund til det.  

 
I:  nej 
 
B:  eller hvis ikke det lige var fordi, jeg syntes, det var sjovt med nogen, jeg havde 

en intern joke med.  
 
I:  Hvordan støder du selv på applikationer? Er det når andre.. 
 
B:  Ja det er som regel, når andre sender dem til mig.  
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I:  Ja okay.  
 
B:  mm. 
 
I:  Kunne du blive fristet, hvis du så en.. at der var en, der havde taget den her 

applikation? 
 
B:  Nej, egentligt ikke rigtigt. Fordi jeg.. det tror jeg, man skimmede.. det 

skimmede.. det har jeg skimmet for hurtigt henover. Fordi det der altså fanger 
min.. det er, hvad folk har lavet og.. og om de har uploaded nogle billeder og 
sådan noget, ikke? Så står folk og tager sådan en åndssvag test. Det hopper man 
bare henover, synes jeg. Det gør jeg i hvert fald.  

 
I:  Ja. Okay. 
 
[Tid. 30 min.] 
 
ANDEN DEL: CASE-EKSEMPLER 

Virksomhedsprofiler: 

 
[interviewer finder første eksempel frem. Det er Telmores virksomhedsside] 
 
I:  Vi har tre virksomhedseksempler, vi gerne vil vise dig.  
 
B:  Ja. 
 
I:  Nu vil jeg lige finde den første frem til dig. Hm.. og vi vil gerne have, at du 

starter med at kigge og klikke lidt rundt og… 
 
B:  mm. 
 
I:  og i mens du gør det bare taler og tænker højt, hvad der falder dig ind, og… hvis 

du læser noget, så læs det højt, eller hvis du tænker noget om det, så kommenter 
højt på det.  

 
B:  Ja. 
 
I:  Du skal bare give dig god tid. Bagefter har vi nogle opfølgende spørgsmål. 

 
[Stilhed: B kigger på virksomhedssiden med Telmore]. 

 
I:  Du må også gerne sige, hvad det er, du gør.  
 
B:  Jamen okay.. ehhh. Jamen først kigger jeg på øh.. hvem afsenderen er, og så 

læser jeg lige, de der linjer, som der.. står om, om de skriver om sig selv. 
Virksomheden der har skrevet tre linjer om sig selv [?] okay? Øh… og så.. 
skimmer jeg lige ned over wall’en for at se, om det typisk er de samme 
mennesker, der skriver. [kort pause] 
Hvad skriver de? Her kan man så se, at folk spørger Telmore om en del ting. 
Kundespørgsmål hvor de faktisk får et svar. Det er jo rigtig god kundeservice, 
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det er ligesom i et kundeservicecenter. [kort pause]. Så der er jo nok folk, der 
tænker mere over de her virksomhedssider, end jeg selv gør. Jeg ville altid gå 
ind på den rigtige hjemmeside og finde nummeret på kundeservice og så ringe 
til dem. Det kan være, det er mig, der er gammeldags. Det kan også være fordi, 
jeg ikke har tillid til, at det er den rigtige afsender, og at der sidder en person, 
der rent faktisk sidder og kigger på det her og opdaterer. Men det er selvfølgelig 
et forsøg værd, hvis man virkelig gerne vil have en telefon at høre, hvornår den 
kommer hjem [kort pause]. 
Øhh.. så kigger jeg lidt på, hvor mange fans der er. Der er 6474. Det er en del. 
Der er åbenbart en del, der godt kan lide Telmore.  Og så kigger jeg lidt på 
hvad…hvad tabs, de har liggende heroppe.  De har også en, der hedder info. Der 
står ikke særlig mange ting. Tal frit. Den er lidt langsom om at loade. Okay det 
er en meget sjov funktion. Så er der lidt, der rammer min opmærksomhed her. 
Det er noget med, at når man får noget gratis uden at skulle gøre særlig meget. 
Det er jo lige før.. før at hvis det ikke var helt gratis, så ville det være okay, hvis 
man bare skulle taste et nummer ind og så trykke fortsæt, ikke? 

 
I:  mm.  
 
[Tid: 23.00] 
 
B:  øhh [pause] boxes.. det er sådan noget, det kan jeg ikke overskue. Der er for 

mange småting på. Diskussion… der ville jeg heller aldrig rigtig kigge. Hm.. 
men.. men .. ja jeg tror det er fint, jeg ville skimme ned over det. Hvis nogen af 
mine venner blev fan af dem, så kunne jeg da også godt finde på lige at hoppe 
ind og se, hvad det var. Men det var aldrig noget, jeg selv ville blive.. fan af..  
altså sådan [mumler lidt]. 

 
I:  heller ikke selvom det var.. at du.. 
 
[taler i munden på hinanden] 
 
I:  havde Telmore? 
 
B:  Jo det kan godt være, at jeg sidder og lyver. Det kunne jeg måske godt, hvis jeg 

virkelig syntes, at de gjorde det godt for min mobilregning. Men det har jeg 
aldrig oplevet, at der er nogen.. nogen telefirmaer, der gør. Og så.. så ville jeg 
altid gå ind.. man har sådan en profil inde påååå.. det teleselskab, man nu har og 
de har en rigtig side, hvor man også får svar med det samme. Man har alle sine 
forbrugsoversigter og fakturaer, og jeg ved ikke altså… Der er bare et sted, hvor 
jeg ville få meget mere ud af det end at bruge min tid herinde. Så på den måde 
tror jeg aldrig, at jeg ville bruge det. 

 
I:  mm. 
 
I:  hvordan vil du sådan overordnet beskrive siden? 
 
B:  Øh.. den er lidt øh.. øh.. Ulogisk i sin navigation oppe i toppen. Altså de her.. 

hvad hedder det øh.. tabs,  de har nogen.. nogen.. benævnelser, hvor man ikke 
helt ved, hvad man kan forvente, der kommer op derinde. Så jeg tror måske, det 
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var en side, hvor jeg bare ville sige info, der står bare et eller andet om ’tal frit’, 
det kan være, det er et eller andet abonnement.. skidt med det. Boxes det har jeg 
set. Diskussioner.. uh det lyder lidt kedeligt, ikke? Videoer.. ej videoer om 
Telmore, det tror jeg ikke, jeg gider bruge min tid på. Og så er det næsten synd, 
at siden ikke bruger.. øh…, altså selv promoverer nogle ting mere.. altså har de 
lavet nogle gode tilbud på deres hjemmeside. Øhm.. har de nogle nye 
abonnementer på banen. Øh… altså.. kan man nu for os, der er kunder i 
forvejen, er der nogle nye funktioner, så man pludselig kan få sine regninger på 
en endnu smartere måde. Eller altså de bruger ikke siden til at gøre særlig meget 
for virksomheden selv, syntes jeg.. så jeg vil vædde med, at det ikke er nogen 
mennesker med særlig meget forstand på…på marketing, der har lavet denne her 
side. Jeg tror, at det er en virksomhed, der bare har tænkt, vi skal også bare være 
til stede på Facebook, og så har de fået en eller anden medarbejder til at lave 
siden og så har de ikke tænkt nærmere over det, fordi de udnytter jo slet ikke 
sidens potentiale.   

 
I:  Hvad tror du, formålet med siden er? 
 
B:  Som sagt så tror jeg, at det er at være til stede. For det virker ikke som om, de 

vil mig noget. De vil ikke sende mig tilbud. De vil ikke sende mig.. oplyse mig 
om, hvad de kan tilbyde mig. Øh.. hverken hvis jeg er kunde eller ikke er kunde. 
Så øh.. det virker lidt formålsløst egentligt altså, fordi bare at være til stede er 
måske lidt fesent [tænker]. For jeg vil sige, selvom de er til stede.. selvfølgelig 
får de noget branding ud af, at de har en… 6200 fans. Det er jo selvfølgelig alle 
tiders, men det er synd, at de ikke udnytter det [kort pause]. Altså de… målet 
skulle vel gerne være at få nye kunder eller få deres nuværende kunder til at 
bruge endnu flere penge, så det.. det er jo underligt, at de ikke bruger siden mere 
til det. 

  
I:  kan du fortælle lidt mere om, hvordan denne her side appellerer til dig, og hvad 

der ikke appellerer til dig? 
 
B:  jaa….[tænkepause]. 
 

Det appellerer til mig, at det er øh.. [lang tænkepause], at logoet er enkelt og 
man kan se, hvem afsenderen er på en nem måde. Nogle gange kan 
virksomheder godt fucke det lidt op, synes jeg. Jeg synes.. der er flere ting, der 
ikke appellerer til mig, end jeg godt kan lide. Det er den der ulogiske navigation, 
og så den det er nogle ærgerlige ting, de har valgt at fremhæve. Så vidt jeg ved, 
så kan man selv lidt bestemme, hvad man gerne vil have liggende af tabs her, og 
hvad indholdet skal være. Og sådan noget som at have de her.. ja.. boxes 
liggende, man går jo ikke ind og kigger på nogle albums med reklamebanner for 
Telmore.. altså det er jo noget underligt noget at gøre, ikke? De bannere skulle 
de jo hellere, hvis der var et godt tilbud, poste på deres wall, ikke? Det er sådan.. 
det er lidt nogle underlige ting, de har valgt her, at have liggende. Det er nogle 
kedelige ting, synes jeg. Øhm.. men når man scroller ned over den, er det jo godt 
at øh.. at Telmore rent faktisk svarer.. på på.. øh.. på beskeder, de får fra 
brugere. Og at det er brugerne, der decideret skriver og har et reelt spørgsmål. 
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I:  kunne du finde på at bruge den her side.. være aktiv..skrive et indlæg, hvis du 
havde et eller andet? 

 
B:  Nej, det kunne jeg som sagt ikke. Nu har jeg også lige sagt det tidligere. Jeg 

ville gå andre steder hen, hvis jeg skulle have fat i Telmore. Det er helt sikkert.  
 
I:  Ja. 
 
B:  Især fordi jeg kan se, at de ikke vil mig noget decideret herinde. Det er mere 

hvis.. de er ikke opsøgende, men hvis jeg kommer til dem, så kan det godt være, 
at de vil svare, men.. jeg.. jeg tror, jeg vil få mere ud af at gå ind på Telmore.dk 
og så få svaret derinde eller også så ringe dem op.  

 
I:  okay. Var det så en side, du kunne finde på at anbefale til dine venner? 
 
B: Det er det jo så heller ikke rigtigt. Øh.. men hvis jeg havde en ven, der sad og 

sagde, at han var helt vild med Telmore, og synes at de gjorde det rigtig godt, og 
han aldrig havde betalt så lidt i tele.. haft så lav en telefonregning nogensinde.. 
så kunne jeg da godt finde på at sige, så skal du da helt klart lige…være fan af 
dem på Facebook. 

 
I:  mm. 
 
B:  Fordi de har en side på Facebook.. det kunne jeg da godt finde på at sige.  
 
I:  mm. 
 
B:  men øh.. Jeg vil ikke anbefale den. 
 
I:  Så det var ikke en side, du kunne finde på at gå ind på igen? 
 
B:  Nej [griner lidt]. 
 
I:  Hvad i forhold til .. kan man sige.. hvis man kigger på svartiderne, så svarer de 

ret hurtigt, hvis man har et spørgsmål. Er det noget, som du har tænkt over? 
Hvis du vil gå ind på Telmores hjemmeside.. du vil i hvert fald tage kontakt til 
dem et andet sted end Facebook? 

 
[B kigger på hjemmesiden. Lang pause] 
 
B:  Ja de svarer hurtigt, det har du ret i. Øhmmm… næh men det er også fordi, at 

jeg har gode erfaringer. Nu har jeg haft Telmore selv og andre selskaber jeg har 
haft. Jeg har god erfaring med  enten at skrive en servicemeddelelse 
eller også ringe ind.. altså. Nogle gange er det nemmere, at forklare sit problem 
over telefonen. Altså at have noget decideret menneskelig kontakt. Hvis det.. er 
sådan lidt større problem. Jeg har altid haft sådan gode oplevelser med sådan 
almindelig kundeservice.. hvis man kan kalde det det. Så det tror jeg ikke en 
gang, at jeg vil tænke så meget over. Det har jeg jo heller ikke gjort lige nu.  

 
I:  nej. 
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B:  så. 
 
I:  Yes… godt så finder jeg lige den næste frem.  
 
[interviewer finder næste eksempel frem, som er Carlsbergs Pingvin. Længere pause] 
    
Carlsberg Pingvin: 
 
I:  og på samme måde som før, så får du lidt tid til at klikke rundt på siden og.. 
 
B:  ja. Skal jeg sige højt, hvad jeg gør? 
 
I:  meget gerne. 
 
B:  Jeg gør det nok lidt på samme måde, tror jeg. Det er nok lidt vaneagtigt.  
 
I:  mm 
 
B:  [mumler]. 

[stilhed] 
 
I:  Bare sig hvad du ser på, og hvad du… 
 
B:  Først ser jeg logoet og så tænker jeg øh..  hvad fanden er det? Og så.. det minder 

mig alligevel lidt om noget…. Og så tænker jeg, er det den der pingvin, der står 
og spiller bold, som man har set reklamerne? Og så kan jeg nedenunder se, at 
siden er administreret af Carlsberg. Og så tænker jeg, at det er det nok, fordi det 
er jo dem, der har lavet den reklame. Øhm… men måske er jeg en anelse 
forvirret over afsenderen i starten. Men jeg tror, at hvis man nu var øh.. synes 
den her pingvin var edder fed, og man søgte på ordet pingvin, så ville man nok 
ikke være så forvirret, som jeg er. Mere fordi jeg tænker, hvem fanden er dyret 
pingvin [Griner]. 

 
Nå, så scroller jeg lidt ned. Og så kan jeg se, at der ualmindelig meget aktivitet 
herinde. Der er rigtig rigtig mange mennesker, der godt kan lide den her 
pingvin. Den øh.. scorer point. Det er et spil. [griner].. den skriver også nogle 
sjove ting [griner meget]. Øh. Så det forstår jeg godt. [stilhed] 
[griner]. Okay det er faktisk en meget sjov side. Det er faktisk sådan noget, jeg 
næsten godt selv kunne finde på at blive fan af. Fordi det er ret skægt. [stilhed]. 
Øh.. også fordi det.. det at tilmelde sig denne her side, det er lidt ligesom at 
tilmelde sig den daglige tegning fra Wulff Morgentaler eller sådan noget.. man 
får ind i sin boks.  Det lyder næsten som om, de har en.. nu kan jeg se, at det 
ikke er dagligt, men engang imellem har en sjov kommentar. Det er jo sådan 
noget som altid er skægt, når det popper op på ens news feed ikke? Så det er jo 
sådan en hel anden funktion, der vil.. der gør, at jeg tilmeldt mig. Og det er 
sådan noget, jeg godt kunne forestille mig, at ingen af mine venner har tænkt 
over denne her pingvin har en side. Så den, kunne jeg godt forestille mig andre 
også ville synes, var sjov. Og der var mange, der kunne synes var skægt, ikke?  
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I:  mm. 
 
I:  Så det var noget, du godt kunne finde på..  
 
B:  Ja præcis adde selv. 
 
I:  og sende videre til andre? 
 
B:  Næh.. tror mere lade det være op til folk selv.  
 
I:  mm. 
 
B:  altså de ser det jo på deres news feed eller deres wall. 
 
I:  mm. 
 
B:  nå, så zapper jeg lige gennem de her tabs, der ligger der. Og så fordi jeg allerede 

har fået et ret sjovt indtryk, og der står lidt info her.. så øh.. læser jeg det. 
[stilhed og griner]. Det er ret sjovt [griner igen]. Øhm… der er nogle billeder. 
Selvom det bliver sygere og sygere  det her [griner], så kunne jeg faktisk godt 
finde på lige at kigge på de her billeder af pingvinen [griner lidt]. Det er ret 
skægt. Så har Michael Maze et skateboard skjold på. Det er ret skægt [stilhed, 
fniser lidt].  
Det er ret vildt. [stilhed, fniser lidt igen]. Nå, så er det et discussionsboard. Ej, 
sådan noget det kan jeg simpelthen ikke overskue. Events.. det er så dumt at 
have sådan et tab, når den ikke har nogen events. Og så er det video, der ligger 
en reklame i. Den kunne jeg faktisk godt finde på at se, men det er også fordi, 
det er relevant i denne her forbindelse. Man kender den fra reklamevideoerne, så 
det er noget man man.. ja godt kunne finde på at gå ind og se igen. I stedet for at 
gå på youtube, så ved man, at man kan finde den her. Men øhm.. ja så ser jeg.. 
har jeg egentligt nogle venner, der er.. for nu er jeg blevet lidt interesseret. Har 
jeg så nogle venner, der er… nej det har jeg ikke. Der er ikke nogen af dem, jeg 
kender, der er fan af dem. Nå så tror jeg.. nu be.. become. I become a fan trykker 
jeg lige på. Så ser vi, hvad der sker. [stilhed]. Ja, det er en meget sjov side. 

 
I:   Hvordan vil du sådan overordnet beskrive denne her side? 
 
B: øh… Den er skæg, den har en underholdningsværdi. Og det er sådan noget, der 

gør man.. nu ved jeg ikke, om jeg vil gå herind, fordi det, jeg synes, er skægt er 
dens opdateringer og dem ville jeg jo få i min news feed alligevel, ikke?  Men 
øhm.. det er en side, jeg godt kunne finde på at nævne, hvis man fx sidder med 
nogle venner eller med nogle veninder. Og så siger man; det var sgu egentligt 
meget sjovt, jeg faldt lige over det her, ikke? Altså..  

 
I:  Hvad, tror du, er formålet med siden? 
 
B:  Jamen formålet med siden er vel at holde øh..  opmærksomheden omkring.. nu 

vil jeg ikke sige produktet, men figuren kørende. Altså ligesom Harry og.. eller 
Harry. Hedder det Harry og..? Ja.. og hans ven.. hvad er det, han hedder.. 
Petersen eller?   
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I:  Det kan jeg ikke lige huske. 
 
I2:  Bahnsen  
 
B:   Bahnsen.. (griner). De er jo også to figurer, man har holdt godt liv i og pludselig 

ser alle mulig andre steder, man kan være fan af ikke? Det er jo fordi, de har fået 
en figur, som rammer plet, og som folk synes er sjov. Og det kan man jo også se 
på antallet af fans, den har herinde. Så det er jo… Og netop fordi det har en 
underholdningsværdi.. og Facebook er jo også.. dels et kommunikationsmedie, 
men også et underholdsmedie, ikke? Som så øh.. så rammer det meget godt.  

 
I:  mm.  
 
B:  Og fordi at.. selvom de ikke har nogen reklamer, der kører, måske lige for tiden. 

Så øh.. kan han jo holde joken kørende.. ved øh.. at opdatere med sin gøren og 
laden. Det er en rigtig god ide.  

I:  mm. 
 
B:  Det, synes jeg også, er en rigtig god ide fra virksomhedens side, for de har jo 

brugt noget tid og noget.. masser af penge på at udvikle den her figur og lave de 
her film, ikke?  Så det.. det godt holde den kørende og ikke starte forfra om to 
år, hvis de skulle få lyst til at bruge figuren igen.  

 
I:  har du tænkt over hvilket produkt, som pingvinen er afsender for? 
 
B:  Øh.. ja det er så hurdlen ved det. Men jeg tror folk, der søger på pingvin, de 

kender den fra produktets side og går ikke op i produktet, men går op i.. i.. den 
sjove figur. Og øh.. men man kan sige, det er selvfølgelig en fejl, hvis de ikke 
benytter siden til og og og.. og.. gøre lidt mere reklame for det her produkt, som 
figuren skal forbindes med. 

 
I:  mm. 
 
B:  Helt sikkert. Og den fejl begår de allerede oppe i logoet, for jeg sad og tænkte; 

hvad fanden, hvad går det her egentligt ud på? Et billede af en pingvin. Er den 
her side bare dedikeret til pingviner eller hvad? Ikke?  Og det er måske ikke så 
smart, hvis folk kommer sådan helt overfladisk og hurtigt ind på den.  

 
I:  mm. 
  Kan du fortælle os lidt om, hvad der.. på den her side appellerer til dig, og hvad 

der ikke appellerer til dig?  
 
B:  Øh.. humoren og de de øh.. små sjove kommentarer, der er til at overskue og 

læse og så får man sig et godt grin. Øh.. det er sjovt [kort stilhed]. Der er 
egentligt ikke noget, der ikke appellerer til mig. Der er ikke noget, der decideret 
irriterer mig. Jeg var måske lidt..øh. irriteret, kan man vil godt kalde det, da jeg 
ikke kunne finde ud af, hvem afsendere var. Men men.. 

 
I:  mm. 
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B:  Men det er jo ikke mere end et sekund, så har man fundet ud af det. 
 
I:  Er det så noget, du savner på siden?  
 
B:  ja, nok noget information om, hvad de vil med denne her figur ikke? Altså hvad 

hvad skal den forbindes med, hvis jeg nu ikke vidste det, og hvad øh.. vil de 
mig. Vil de bare fortælle mig sjove ting, eller vil de prøve at sælge mig noget? 
Eller.. eller skal jeg vide noget, om det produkt figuren skal forbindes med? 

 
I:  Tænker du over, at det er en figur, der er afsender og ikke en virksomhed? Er 

det noget, du har tænkt over, når du har klikket rundt på siden? Hvad tænker du 
om det? 

 
B:  Ja meget. Altså det er jo det, der er hele fokus ikke? Og.. og øh… det det kan 

kun handle om den her figur, Det handler næsten for meget om den her figur, 
fordi virksomheden får selvfølgelig en masse ud af, at folk kender den her figur, 
og synes det er sjovt og interesserer sig for den, men de udnytter måske ikke helt 
til fulde, at de også skal sælge noget sportsvand eller hvad det er, de gør reklame 
for. Så altså spurgte du om det irriterede mig eller  om om jeg tænkte over det? 

 
I:  Om du tænkte over det. 
 
B:  Jo helt sikkert. Det bemærkede jeg med det samme, fordi man undrer sig over, 

hvad det er for en figur og så ser man, at siden er administreret af Carlsberg og 
så tænker ah okay. Ja.  

 
I:  mm. 
 
B:  Ja. Så man forstår linket, men man bemærker selvfølgelig, at det er pingvinen, 

det hele tiden handler om, ikke?  
 
I:  Kunne du finde på at være aktiv inde på siden her? Selv gå ind og skrive en 

reply? 
 
B:  Nej det kunne jeg ikke. Altså, jeg tror, at jeg er alt for personlig inde på 

Facebook. Jeg er lidt privat. Jeg bruger heller ikke altså wall’en sindssyg meget.  
 

I:  mm. 
 
B:  Jeg er ikke en, der skriver fnise beskeder til mine veninder eller altså.. for 

meget.. det.. det bliver lidt sådan. Nej, så bruger.. jeg mere inboxen, hvis der er 
noget. Medmindre der er decideret noget, der er sket eller… jeg kommenterer 
heller ikke på alting. Eller sådan..  

 
I:   hvad med tonen der bliver brugt? Sproget? 
 
B:  det er jo det, jeg falder for. Det er jo det, jeg synes er rigtig sjovt ikke? 
 
I:  mm. 



 20 

[stilhed] 
 
I: Hvad får du ud af at bruge siden. Du siger, det er underholdende. Er der andet? 
 
B:  næh.. jeg får mig et godt grin. Øhmm.. og så klikker jeg videre.  
 
I:  mm. 
 
B:  ja.  
 
I:  Okay. Hvordan synes du den… at siden her i forhold til øh.. tv-reklamerne? 

Hvordan synes du, at de spiller sammen? 
 
B:  hm… 
 
I:  [siger noget opfølgende, der ikke kan høres på optagelsen] 
 
B:  Jeg synes, det spiller fint sammen. Altså det jo.. det jo lidt sammen tone, der 

bliver holdt og øh.. man kan se videoerne herinde, og som forbruger har man 
figuren i sin bevidsthed, så hvis der kommer en video til så vil man være.. 
måske synes, at det var endnu sjovere, hvis de formår at holde det på det her 
plan som de gør herinde. Øhm.. det, synes jeg faktisk, spiller fint overens.  

 
I:  ja.  
 Så går vi videre til den næste.  

 
[interviewer finder det næste eksempel frem på computeren] 
 
I do 30 

 
I:  På samme måde som de andre gange får du lidt tid til at klikke rundt.  
 
B:  okay. Ja.  
 
I:  Nu kender du jo siden. Men øh.. nu får du alligevel lov til at klikke lidt rundt og 

så sige højt, hvad du tænker.  
 
B:  Ja… Først så man på.. kigger man på logoet. Og da jeg første gang så det, kan 

jeg huske, at jeg tænker, hvad går det ud på igen, fordi øh.. I do 30 altså og så 
den vaskemaskine, den lagde jeg måske ikke rigtig mærke til. Og først så tænker 
jeg umiddelbart, at det måske er noget med ens alder eller… også fordi jeg fik.. 
jeg tror jeg fik en invitation af en dreng , der er lidt småpervers. Og så tænkte 
jeg det der.. 30 og 60 den var helt gal altså [griner meget]. Øhm… Men så så 
jeg, et.. det var egentligt, ja det var.. ja der læste jeg ikke den der tekst, for den 
var ret lang, så den sprang jeg over [griner]. Men så så jeg nogle af de 
kommentarer, der stod ude til højre og forstod ligesom, hvad det drejede sig 
om… vasketemperaturen. Og fordi jeg selv er meget… øhm… miljø.. orienteret 
og.. og også køber vaskepulver med masser af enzymer i, så man kan vaske ved 
ved lavere temperatur og sådan noget, så øhm… tænkte jeg, det er sgu et meget 
fedt koncept det her. Vi har klimakonference. Det er bare om at spread the word 
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om at man skal tage noget hensyn og.. og man skal tænke sig om. Og jeg tror, 
jeg tror endda, at det her var en af de ting, jeg sendte videre til et par 
veninder..øhm… 

 
I:  mm. 
 
B:  Også fordi.. den her side kan jeg i høj grad se formålet med. Fordi de de.. de 

sender nogle relevante nyheder ud til folk.. altså der er ikke særlig mange, der 
ved det her. Og når de opdaterer, så kommer det ud på ens news feed og på på 
ens venners news feed, så er det en vigtig besked, der går ud, synes jeg. Så det 
var nok også det jeg tænkte, da jeg meldte mig til. 

 
I:  mm. 
 
B:  og det er en måde at sprede ordet, for noget, man selv synes, er en god sag.  
 
I:  Ja. 
 
B:  Nå så øh…. Nu ruller jeg ned over den og kan se, at de de skriver.. ret tit og ret 

meget. Og der er en del, der kan lide  og en del der kommenterer. De har en del 
fans. Måske ikke så mange som de burde have. Den gode sag taget i betragtning. 
Øhm.. så kan jeg se, at de har en ret standard navigation. Der står en masse 
information, det er meget godt. Så er det nogle billeder. Dem kunne jeg ikke 
finde på at se. Diskussioner [pause] hm… netop fordi jeg er interesseret i det, 
kunne jeg nok godt finde på at læse denne her, der fx hedder why 30 and 15? 
Fordi jeg tænker.. okay det er ret vildt, kan man gå endnu længere ned. Men 
altså det er kun fordi, at det er et emne, der rammer mig. Jeg tror ikke, at jeg 
ville sidde og læse alle diskussionerne. Så ligger der nogle videoer [pause]. Hm.. 
dem tror jeg heller ikke, at jeg kunne finde på at se. Men denne her side, synes 
jeg faktisk også, gør sig for at.. den opdaterer ret ofte og de de i hver besked 
giver sådan et godt budskab. Så de udnytter lidt sidens potentiale i modsætning 
til de to andre sider, vi har kigget på. Fordi de bruger den rent faktisk til at 
informere om det, de gerne vil. Øh.. det er en god side, synes jeg. Måske kunne 
de godt have nogle tabs, der var lidt mere informative. Så de må simpelthen 
have flere ting at fortælle. I sær hvilke vaskepulver kan man købe… i… i de 
forskellige lande ikke? Hvilke mærker er godkendte til at vaske ned til 30 
grader. De kunne godt.. det kan også være at det stå i info, men det tvivler jeg 
på. Det ved jeg ikke. Det kunne de godt poste. Skrive et eller andet sted som 
falder mere i øjnene ikke? Ej det står heller ikke herinde. Der står bare at det er 
Novozimes.. zymes [griner lidt]. Nå.. ja. Det er en god side, synes jeg.   

 
I:  Hvordan vil du ellers sådan overordnet beskrive siden?  
 
B:  hmm… den er god. Den er til at overskue, men igen måske lidt kedelig i 

topnavigationen. Hvis de virkelig viiiiiiiilllle lidt mere, kunne de nok godt have 
gjort den interessant. Altså de kan vel selv vælge nogle tabs og så kunne de jo 
have kaldt en øh.. hvilket vaskepulver kan jeg bruge ikke? Det havde været ret 
relevant at skrive fx. Det er jo sådan noget, som man rent faktisk gerne ville 
vide, hvis man skal gøre noget for at reagere her ikke? Så [pause]. 
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I:  mm. 
  Hvad tror du formålet med siden er? 
 
B:  Hm.. det er vel at gøre opmærksom på, at man ikke behøver vaske helt vildt  .. 

øhh på helt vildt varme temperaturer, man kan bruge lavere temperaturer.. det 
rent faktisk er muligt. Det findes der vaskepulver, der sagtens kan klare alle 
pletterne til, og hvis vi gør det og vi alle sammen gør det så sparer vi en masse 
ccccco2 udslip og så passer vi på miljøet. Det er vel øh.. et budskab de gerne vil 
frem med og jeg synes de gør det, så rimelig godt egentligt.  

 
I:  når du siger de så… 
 
B:  det fordi jeg for for… tænker at det er en organisation, der står bag. Fordi der 

står et eller andet her over. Okay det er en kampagne, der er powered by 
Novozymes. Det vidste jeg faktisk ikke. Det er jo klart.. de er tit.. det går ikke så 
godt for den virksomhed. De laver en masse enzymer [mumler noget] 

 
[Tid. 45.00] 
 
I:  så hvad.. hvad tænker du om.. når du finder ud af, at det er Novozymes? 
 
B:  Jeg tænker: det er rigtig rigtig god reklame. Det er alle tiders. Jeg tænker, så er 

der nok lidt mere øh..  at de skal hente alle de penge ind, de er bagud på 
budgettet. Men øhm.. jeg synes, det er fint. Altså… der er jo en ide i 
kampagnen. Og det er jo rigtigt, det de siger.  Så selv om de tjener penge på det  
så øh.. synes jeg det er en fin kampagne.  

 
I:  mm. 
 
B:  men de er også.. det er næsten et vellykket banner, fordi  man øh.. det er 

egentligt meget vildt, at det er lovligt, at man på ingen måde kan se på banneret, 
at det er.. Novozymes, der er afsender på det.   

 
I:  Irriterer det dig, at..at du ikke har lagt mærke til det før? Nu er du jo fan af siden. 

Er det noget, du bagefter tænker, det burde have fremstået klarere? 
 
B:  ja egentligt lidt.  Fordi at.. især når de har sådan.. altså.. det er jo fordi, de de skal 

tjene nogle penge og så øh.. det det er jo..  det er jo en reklame, der taler til folks 
samvittighed, og man handler fordi man.. ikke nødvendigvis vil købe produktet, 
det jo en.. reklame, der taler til folks samvittighed, og man handler, fordi at man 
ikke nødvendigvis skal købe et produkt men.. det jo.. det jo ikke en reklame for 
et produkt.. det er jo en reklame, som er et forsøg på at få folk til at handle og så 
forsøge at.. og så sidder jeg lidt med følelse af, at de prøver at skjule, at det rent 
faktisk er deres produkt, de gerne vil have, at man køber, ikke? Øh.. men 
omvendt kan man jo sige, de skriver ikke nogen steder, at deres enzymer indgår 
.. så.. så de sidder jo ikke og decideret og forsøger at sælge produktet. Og på den 
måde undrer det mig egentligt lidt øh.. at de ikke fortæller lidt mere om .. om  
hvor man kan købe produkter med enzymer i. Så ville Novozymes jo rigtig få 
noget ud af det. For det er jo de færreste, der måske lige husker, når der ikke står 
noget, eller ved hvad det er.  
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I:  mm. 
 
B:  Hvad er enzymer, og hvordan kan jeg se det. Står der enzymer på pakken eller 

hedder det noget særligt eller? Så de har måske alligevel beholdt en okay 
balance mellem ikke at og.. overdrive reklamen. Men det er næsten synd, at de 
ikke bare skriver nederst i banneret powered by Novozymes og også bruger 
siden lidt til at fortælle om, hvilke produkter deres enzymer indgår i, ikke? Men 
jo måske en anelse irritation over, at de ikke har skrevet det nede i bunden af 
banneret.  
 

 
I:  mm. Okay. 
 
I:  kunne du selv finde på at være aktiv på en side som denne her? 
 
B:  [tænkepause] hm…. Nej.  Det kunne jeg ikke.. jeg… 
 
I:  ..altså heller ikke når nu det er noget, som interesserer dig?  
 
B:  Nej nej, jeg ville ikke helt vide, hvad det var, jeg skulle bidrage med. 

Selvfølgelig kan man. Hvis man kan lide en update, de giver, kan man trykke.. ja 
til den og så.. bliver den spredt ud.. til alle andre og.. men jeg tror hellere, at jeg 
vil forsøge at invitere folk til gruppen.. 

 
I:  mm. 
 
B:  end at kommentere inde på siden.  
 
I:  kan du så forsøge at beskrive, hvad du synes, du får ud af at klikke rundt inde på 

siden?  
 
B: [kort pause] Jeg får egentligt ikke særlig meget ud af den, for der.. der står ikke 

ret meget. Så det er mere en.. en øh… følelse af, at jeg sender et signal ud til 
mine venner på Facebook, og at jeg er øh.. miljøorienteret og jeg går op i det 
her. Og synes det er en god sag. Øhh…. End at jeg decideret får noget ud af at 
læse herinde.. jeg har .. ja selvfølgelig fået det ud af det, at jeg er blevet gjort 
opmærksom på, at man kan vaske ved 30 grader, og at man ikke behøver vaske 
ved 60. Og så står der lidt overordnet information her… men de har også en..ja I 
do 30. Jeg syntes nok, at de havde en hjemmeside. Der tror jeg hurtigt, at jeg 
ville klikke ind og læse mere. 

 
I:  okay. 
 
B:  .. og så bruge lidt tid i stedet for. 
 
I:  Er der noget, du savner, at der ikke er mere?  
 
B:  ja måske lidt. Den er en anelse uinfomativ. Men det er jo også fordi, det er 

begrænset hvor meget information, man kan give herinde. Altså så skal man lave 



 24 

nogle af de her tabs. Og når man så først har lavet sådan en tab, så kan man ikke 
særlige meget med teksten og layoutet. Så det bliver nemt sådan lidt.. også lidt 
svært, ikke?  

 
I:  mm. 
 
B:  Så derfor tror jeg bare, at jeg ville klikke ind på deres.. www… 
 
I:  kunne du finde på at gå ind på denne her siden igen? 
 
B:  Hm.. nej det kunne jeg nok ikke. Igen forventer jeg, at hvis de vil mig noget. Så 

øh.. så  og de har noget jeg bør vide, så  skriver de en opdate, som så kommer op 
på min wall og så får man det at vide den vej. 

 
I:  mm.  
 
 
Stop før fem 

 
[Interviewer finder næste eksempel frem] 
 
I:  Så her til sidst har vi en applikation, vi gerne vil have, at du tager. 
 
B:  ja. 
 
I:  og jeg logger lige ud, så det ikke er dig der.. eller har du noget i mod at stå som 

afsender af.. en applikation? 
 
B:  Nej. 
 
I:  okay. 
 
[applikationen bliver fundet frem] 
 
I:  På samme måde som før så øh… må du gerne læse op, hvad der står og.. 
 
B:  Nå , nu har jeg trykket svar på det første spørgsmål. 
 
I:  ja.. men bare 
 
B:  der stod: har du nogensinde drukket så meget breezer, at du havde svært ved at 

huske, hvad.. eller hvad du lavede aften før? Var det ikke første spørgsmål? 
 
I:  Altså du behøver ikke fortælle, hvad du svarer, men bare de.. 

 
B:  okay. 
 
I:  tanker, du gør dig. Hvad det er for nogle typer spørgsmål osv. Hvad du tænker 

om dem.  
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B:  Nå 
 
I:  ellers så fortsætter du bare. 
   
B:  mm.. ja. Det var måske, hvad jeg havde forventet, at denne her test skulle handle 

om. Og det sikkert er sundhedsstyrelsen eller en eller anden, der er afsender. Nå, 
har du nogensinde overladt det til andre at tørre op efter dig? (pause) Ja.  
 
[grin] 

  har du nogensinde været så fuld, at du gjorde noget, du virkelig fortrød bagefter? 
Ja. Har du nogensinde drukket så meget, at du er faldet i søvn på et toilet, en 
offentlig bænk eller lignende [tænkepause]. Nej, det tror jeg ikke. Jeg er altid 
kommet hjem på en eller anden måde. [pause]. Har du nogensinde drukket så 
meget, at du har mistet balanceevnen og har haft svært ved at gå lige? [lang 
pause]. 

 
 okay.. og så trykker jeg hvad. Nu har jeg valgt tre venner.  
 
I:  mm. [hjælper B med at komme videre].  
 
B:  er der ikke en knap, man kan trykke videre på? 
 
I:  Jeg tror bare, at du skal.. står der ikke skip nederst?  
 
B:  jo. 
 
I:  så skal du sende invitationen. 
 
B:  nå, der står stop før fem. På den måde.  
 
I:  ja. Og så skal du.. ja.  
 
[venter på resultat]. 
 
[Resultatet læses højt og alle griner meget] 
 
B:  det er jo sjovt, for man er jo ikke et Tågehorn, men fyrer jo rundt og taler med 

alle mulige mærkelige mennesker og siger alle mulige åndssvage ting ikke? Der 
er den lidt skæv den her. [griner].    

 
B:  Men selvfølgelig har jeg også nogle drengevenner, der måske kan virke sådan 

lidt mere tågehornsagtige. [B læser på skærmen] Bryder gerne ud i et højlydt: 
hva’ sååååååå.  
[grin] 

 
  Publish. Det bliver jeg vel nødt til.  
 
I:  ej.. 
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[I og B taler i munden på hinanden (noget med at man ikke behøver at publishe 
resultatet).] 
 

[lang stilhed] 
 
I:  Hvad kigger du på? 
 
B:  jeg læser, hvad der står.. øh. Og sidder og overvejer om jeg synes, det er en god 

reklame eller en dårlig reklame. Og øh.. jeg må indrømme, at jeg faktisk synes 
det er en god reklame. Altså den har ikke rigtig effekt på mig, fordi.. stop før 
fem, det tror jeg aldrig nogen sinde, at jeg vil gøre, hvis jeg skulle ud.  Nu 
drikker jeg ikke særlig meget til hverdag, men når jeg går i byen, det tror jeg 
bestemt ikke, jeg er ene om, så drikker jeg hele aftenen, og jeg tænker egentligt 
ikke over, hvor meget jeg drikker altså.. jeg tænker først over det, hvis jeg ikke 
kan forstå, hvad folk siger. Så begynder jeg at tænke over det, ikke? Men det er 
ikke sådan, at jeg sidder og tænker over, hvor mange genstande jeg har drukket 
eller..  Det kan også være.. hvis hvis jeg kan mærke, at jeg har svært ved at 
forstå, hvad folk siger eller svært ved at gå, så tager jeg et glas vand. Hvis jeg 
stadig kan nå at tænke over det, ikke? Men jeg tror aldrig nogensinde, at jeg 
decideret har talt genstande medmindre, jeg skulle køre, så drikker jeg måske en 
og så drikker jeg ikke mere. Så jeg ved ikke. Den har måske ikke effekt, fordi 
tallet er så lavt i forhold til, hvad man drikker, når man går ud. Men men men.. 
den er ok lavet. Det er nogle meget sjove spørgsmål. Men sidder nærmest og 
griner, når man tager den. Og man tænker, det her må alle da have svaret ja til 
det hele, ikke? Øh.. det gode ved den er måske, at den gør opmærksom på nogle 
øh.. decideret.. altså problemer med man godt kan få, og der er måske mange, 
der ikke tænker over, hvis det er [bliver utydeligt], og man måske ikke skal give 
den så meget gas tre aftener om ugen, ikke? Men.. jeg ved ikke. Jeg.. det er 
svært at forestille sig, at den har effekt, at den får folk til at drikke mindre. De er 
jo rigtig gode, de der nye rygereklamer.. om at hver enkel cigaret skader dig.  Nu 
ryger jeg ikke selv, men vi.. vi øh. har noget middag med nogle af mine veninder 
hver anden onsdag…mine gamle veninder fra gymnasiet. De ryger alle sammen. 
Og så spurgte jeg faktisk dem, hvad de synes om dem, og de sagde helt 
enstemmigt, at de synes øh.. at de havde fået dem alle sammen til at skære ned. 
For når de til hverdag ryger en eller anden latterlig cigaret om formiddagen 
eller.. efter frokost, hvor det slet ikke er nødvendigt, så sad det der pludselig i 
hovedet på dem, fordi man tænker, ej den har jeg jo ikke brug for den her. De 
de.. de altså.. de har skåret ned. Hvor denne her stop før fem. Den slår bare ikke 
nær så hårdt, fordi man tænker; det kan godt være, men jeg stopper bare ikke  før 
fem altså.  

 
I:  også fordi den.. øhh.. er lidt sjovt eller..  
 
B:  Næh.. det synes jeg egentligt ikke . det, synes jeg bare, er noget, der gør, at man 

får lov til at tage den. Og at man måske lige gider læse det her, fordi den ikke 
bare… er øh.. belærende og .. øhh.. kedelig. Øhm.. men måske fordi grænsen. 
Det kan godt være, at det er sundhedsgrænsen, men øh.. den er bare meget lav i 
forhold  til hvad, jeg tror, man sådan i gennemsnit drikker. Og hvis man skal så  
langt ned, så tror bare ikke, at jeg ville gøre det. Altså det.. [mumler noget]. 
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I2:  apropos det når du… 
 
B:  og man ved jo godt, at man er åndssvag og skaber sig latterligt og laver dumme 

ting, man ikke burde. Det ved man jo godt. Men… ja.   
 
I2:  mm. 
 
B:  ja, men jeg tror ikke, at jeg… 
 
I2:  men nu siger du fx og sammenligner med denne her anden kampagne, som var 

en lidt mere skræmmekampagne i sig end den her.  
 
B:  ja… Jeg tror måske, det ville have større effekt i stedet for at sætte en grænse, så 

hellere prøve at forklare, at hver enkel genstand skader dig. Lidt ligesom at de 
siger, at hver enkel cigaret skader dig og så prøve at vise, hvad der sker for hver 
enkel eller.. man man kan ikke forholde sig til nogen genstande og hvad.. hvor 
fuld er jeg, når jeg har drukket fem genstande. Er jeg.. er det der, hvor jeg er helt 
vildt fuld, og jeg vælter rundt, eller er det der, hvor jeg er semistiv og snalret.. 
eller er det nærmest der, hvor vi kun er færdige med maden og har fået fem glas 
vin i løbet af de to første timer. Altså hvor er vi henne. Det er lige som om den 
øh.. den bliver lidt ligegyldig, fordi man  øh.. fordi man ikke helt kan forholde 
sig til, hvad fem er. Ja. Hver enkel cigaret skader dig. Det det.. det kan man 
meget nemt forstå, okay jeg skulle måske lige lade være med denne her, fordi nu 
sidder der endnu mere fedt i mit rør der, som de viser ikke. [griner meget]. 
Budskabet går klarere ind, fordi man kan forholde sig til det. Har jeg så sådan et 
fem stempel fra nu af på det der billede?  

 
I2:  neeej. Det har du ikke. 
 
B.  det er kun imens, jeg tager den her test. 
 
I2:  ja. 

 
[grin] 
 

I:  hvad så med informationen her, er det noget du har.. har lagt mærke til? Boksen 
her.. 

 
B:  ja lige præcis.. det er fordi, jeg synes, den er lidt sjov og øh.. det jo.. det jo noget 

man gør hver weekend, så jeg tænker, hvad vil de mig egentligt. Var det bare for 
sjov, eller er der et budskab. Jeg tror, vinklen er egentligt god med, at de gør det 
til fem nemme spørgsmål, som er til at forholde sig til ikke?  

 
I:  mm. 
 
B:  Som gør, at man har overskud til også, at læse det der rent faktisk står bagefter.  
 
I:  det gør du.. du du læser det..  
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B:  ja ja.. altså også fordi, det er et rimeligt overskueligt setup og man har ikke været 
igennem for meget til ikke at gide det sidste, men der er en god balance, synes 
jeg. 

  
I:  normalt så den her boks, den skifter ud med forskellige information, det gør den 

så ikke lige nu.  
 
B:  nej okay. Men det er da en god ide også.  
 
I2:  der kommer lidt mere normalt.. noget af det der sådan øhm… hvad.. altså når du 

drikker alkohol, er det som at drikker.. næsten som at drikke rent fedt. Eller 
sådan nogle ting. 

 
B:  Okay.  
 
I2:  så og så mange procent af mænd og så og så mange …. 
 
B:  så lidt mere info som så skulle kunne gøre indtryk. 
 
I2:  ja. 
 
B:  mm. 
 
I:  var det her en test, du kunne finde på at tage af dig selv? 
 
B:  øh.. ja det kunne jeg måske godt, for den øh.. den har et sjovt tvist. Og den øh.. 

man skulle måske gøre opmærksom på, at der kun var fire spørgsmål eller fem 
spørgsmål, man var nødt til at gå igennem, for det er altid rart at vide hvor meget 
tid man skal bruge på noget før man går i gang. Og i og med at den er  så kort og 
nem er det en god ting. Så så mange af de der applikationer springer man jo også 
over, fordi man ikke kan overskue at… fordi man tænker åh.. nu skal jeg svare 
på tyve spørgsmål og klikker videre her næste fire [?] gange, ikke? 

 
I:  Ville du øh.. sende den videre til nogle af dine venner? 
 
B:  ja det kunne jeg godt finde på. Den.. netop fordi den er sjovt tvistet, så altså har 

man mange af de venner og veninder, man går i byen med som ville synes, det er 
skægt. Sandsynligvis drikker de lige så meget som en selv, så de vil bare sidde 
og grine af, ej hvor sjovt jeg mistede så og så mange venner. De de har sådan 
vinklet den ret godt, synes jeg egentligt. Men budskabet er måske en anelse 
skævt, fordi man ikke kan forholde sig til det. 

 
I:  mm. 
 
I:  synes du, det er tydeligt øh.. hvem der er afsender af applikationen?    
 
B:  nej, det er det bestemt ikke. Altså lige nu når jeg sidder her. SÅ vil jeg ikke ane 

det. Det står ikke nogen steder. Jeg tænkte jo Sundhedsstyrelsen, men det ved 
jeg ikke om det er.  
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I:  mm. Det er noget, du tænker over, når du tager den? 
 
B:  ja helt sikkert. Jeg øh… 
 
I:  Hvorfor tænker du, at det er Sundhedsstyrelsen. 
 
B:  Fordi de de altid laver de her skræmmekampagner. Drik mindre og ryg mindre, 
 
I:  ja. 
 
B:  prøv at være sund og en borger, der ikke koster samfundet alt for mange penge 

til sygehusregningen. 
 

(grin) 
 

I2:  så det er ikke fordi, at øh.. at fx med pingvinen, der nævnte du selv, at der 
hvordan der har været.. altså man har set tv-reklamer osv .. 

 
B:  ja. 
 
I2:  med pingvin. Så det er ikke fordi, at du tænkte Sundhedsstyrelsen, fordi du har 

set tv-reklamerne? Der er tv-reklamer, der også kører.. 
 
B:  jaja 
 
I2:  stop før fem.  
 
B:  jo det kan godt være, at det var derfor, at jeg tænkte Sundhedsstyrelsen. Jeg har 

jo set dem i fjernsynet. Eller jeg har kun set den, hvor der er en dreng og en pige, 
der står.  

I2:  mm. 
 
B:  Men det er måske også den eneste, der kører. 
 
I2:  ja.ja…øhh det tror jeg . 
 
B:  så det kan godt være, at det var derfor, at jeg tænkte Sundhedsstyrelsen. Det var 

det nok. 
 
I:  ja. 

 
[B mumler noget] 

 
I:  føler du dig som en del af målgruppen i forhold til den her kampagne her? Er det 

noget, du har tænkt over?  
 
B:  [tænker] ja, det tænker man nok. Altså ubevidst over fordi man tænker, den 

henvender sig til folk, der går ud. Og jeg går meget ud. Men man tænker, jeg er 
blevet lidt ældre og er bedre til at tage ansvar for mig selv. Og jeg er blevet 
bedre til også, når jeg kan mærke, at den er ved være helt gal.. og… så drikke et 
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glas vand, for jeg har haft nogle blackouts. Jeg har prøvet, hvor det virkelige 
ikke var sjovt, ikke?  Så jeg vil sige.. et eller andet sted så henvender den måske 
.. den burde måske henvende sig mere til folk, der er lidt yngre end mig. Men 
altså… gymnasieelever, der begynder for alvor  og går ud og.. som endnu ikke 
har  prøvet konsekvenserne for alvor af virkelig at være stiv   og ikke ane, hvad 
man skulle gøre og hvor man er og… 

 
I:  mm. 
 
B:  hvor man ikke selv ved, hvor man bor.. øhmm…  
 
I:  men..? 
 
B:  men omvendt så… jeg synes måske, budskabet skulle henvende sig til folk, der 

var lidt yngre, men og hvis man så ville ramme min målgruppe, så skulle den 
måske vinkles en smule anderledes. Den er sjov og øh… men stop før fem, det 
er næsten for befalende, for man føler man er blevet voksen og godt kan tage 
vare på sig selv. Så jeg tror, at hvis man skal ramme min målgruppe, altså os der 
er her midt i tyverne, så skal man måske være mere informativ om – nu ved jeg 
godt, I siger, at der kommer forskellige ting op – ja man skal.. man skal. Jeg 
savner noget at forholde mig til. Hvor stop før fem vil være lidt mere rammende 
for folk, der var yngre fordi de de skal lære at kende deres grænser lidt mere.  

 
I:  yes. 
 
B:  ja. 
 
I: godt, så tager jeg lige den her væk igen. Vi har lige nogle afsluttende spørgsmål 

her sådan mere generelt.  
 
B:  ja. 
 
Afsluttende refleksioner 

 
I:  Hvad synes du om, at øhh.. virksomheder skaber kontakt til kunder via 

Facebook?  
 
B:  Det, synes jeg, er helt i orden. Hvis de kan, er det fantastisk. Selvfølgelig må de 

gerne det. Altså, jeg synes ikke, at Facebook er et personligt medie, så det… er 
jo op til folk selv, hvem de vil i kontakt med. Så hvis det kan lade sig gøre, er 
det jo fint.  

 
I:  Hvordan vil du helst have, at virksomheder kommunikerer med dig på 

Facebook? 
 
B:  Hm.. altså de skal kommunikere til mig, når de har noget, de tror vil være 

relevant. Og det er selvfølgelig en balancegang, men det handler jo om at.. at de 
skal vide at.. når man tilmelder sig  sig en gruppe, så er det fordi at, man tror ,der 
er nogle værdier, nogle tanker, nogle budskaber, der ligger.. fx Anders Fogh 
synes jeg, godt kan… det er bare fordi, at nu har jeg lige bemærket, at han tit 
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kommer med nogle updates, hvor jeg tænker, nej hvor er det irrelevant. Jeg vil 
hellere vide, hvad han tænker om en eller anden konkret sag eller.. det 
interesserer mig ikke, at han har været ude og løbe. Fx det bliver jeg sådan lidt 
irriteret over, så jeg synes, hvis de har noget relevant, at de vil mig, så synes jeg, 
at de skal kommunikere til mig, for jeg opsøger dem ikke rigtigt selv. Så når jeg 
først har klikket ja til dem en gang, så forventer jeg egentligt, at det er dem, der 
holder mig opdateret. Og hvis det bliver for meget, så kan jeg jo altid selv melde 
det fra igen, ikke? Og det er selvfølgelig ærgerligt for dem, at de ikke kan vide, 
hvorfor jeg melder mig til og fra. Men… 

 
I:  Hvad skulle der til for, at du ville gå ind og.. og tjekke en virksomhedsside 

jævnligt? Hvad kunne så.. så gøre, at du ville gøre det? 
 
B:  øh.. men det tror jeg simpelthen aldrig, at jeg ville gøre. Fordi hvis jeg.. der 

virkelig var en virksomhed, jeg interesserede mig for, så tror jeg altid, at jeg ville 
bruge  rent op.. hvis jeg ville dem noget, og der var noget, jeg gerne ville vide, 
så ville jeg gå ind på deres rigtige hjemmeside. Og hvis jeg ville bruge den til at 
brande mig selv, så ville jeg nok søge på den, hurtigt klikke ned over den og så 
adde den til noget, jeg var fan af. Hvilket jo på en eller anden måde er lidt løgn, 
fordi jeg jo ikke er så meget fan, at jeg ville gå ind og opdatere og bruge den 
aktivt, fordi at jeg forventer at de kontakter mig, hvis de vil mig noget ikke?  

 
I:  mm. 
 
B:  så jeg ved ikke.. der skulle virkelig meget til. Jeg tror aldrig, at det ville ske.  
 
I:  nej. Okay. 
  
I:  øh.. hvad skulle der til at, du ville anbefale en virksomhedsside til en af dine 

venner? Hvad skulle gøre at du.. 
 
B.  Humor helt sikker. Altså det det..det personlige , jeg ville ville give videre, hvis 

jeg kunne se, at en af mine veninder eller venner også ville synes det her var 
sjovt. Sådan at det ikke er noget, jeg pådutter mine venner det. Prøv at se det her, 
det er meget sjovt.  

 
I:  okay. Så humor er helt klart det bærende? 
 
B:  det bærende ja.. 
 
I:  okay. 
 
B:  eller.. nu er det jo også lidt løgn. Fx I do 30 den ville jeg sende videre, fordi jeg 

synes, det er en god sag. Så det må du jo nok også hellere lige skrive ned. 
 
I:  mm. Okay 
 
B:  ja.  
 
I:  Så humor og så det er en interesse eller noget.. 



 32 

 
B.  noget jeg brænder for som, jeg synes, er vigtigt eller godt kan.  
 
I.  ja. 
 
B: man burde tage stilling til.  
 
I: Synes du det er troværdigt, at virksomheder bruger Facebook som medie? 
 
B:  Ja, det synes jeg i høj grad, det er. Hvis de forstår at bruge det ordentligt, så er 

det jo også rigtig godt. Det er vigtigt, at de skriver, at de selv er afsendere på det. 
Men hvis de gør det, så synes jeg, at det er fint, de bruger det. Og så synes jeg 
også, at det har troværdighed, for jeg er sikker på, at hvis der var nogle der 
kaldte sig .. øhh..  Tuborg og Tuborg så opdagede…Carlsberg så opdagede, at 
der var en side, der hed det. Og det var nogle andre, der stod som afsender, så 
ville siden blive fjernet eller nedlagt eller rapporteret som spam eller.. så på en 
eller anden måde.. altså.. jeg har så meget tillid til det der internetsystem og 
Facebook, og at man kan anmelde ting og ..at jeg har stor tillid til at, at det er de 
rigtige afsendere, når de laver sådan nogle sider.  

 
I: mm. 
 
B:  så det synes jeg, at det er fint, de gør? 
 
I:  Så det er mere at at folk ligesom gør opmærksom på, at at der et eller andet der 
  ikke er rigtig her. Så vil de gøre virksomheder opmærksom på det. 
 
B:  Ja eller at de selv tjekker det. Det er jeg 100 pct. sikker på. De vil jo ikke have 

noget dårlig branding, fordi alle mulige tosser sidder og opretter i deres navn. Så 
det tror jeg selv, de sørger for, hvis det er. Så der ikke er nogen, der gør.  

 
I:  mm. 
 
B:  ja. 
 
I:  øhm… Hvad skal der til for, at du vil være aktiv i relationen med virksomheder 

på Facebook? 
 
B:  hm… så skal de have et rigtig godt tilbud til mig, ikke? Altså, fordi ofte vil de 

sider, jeg selv tilmelder mig.. øh… selvfølgelige have en eller anden form for 
værdi for mig. Men hvis jeg interagerer med dem inde på Facebook, så skal de 
virkelig have et eller andet godt tilbud til mig. Det her, det kan jeg ikke sige nej 
til. Nu bliver jeg virkelig nysgerrig.  

 
I:  mm. 
 
B:  og det synes jeg ikke, at jeg har set endnu. Nogle der har haft et rigtig godt tilbud 

eller… 
 
I:  nej. 
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B:  eller.. noget. 
 
[Tid: 01.06.18] 
 
I:  hvad, synes du, virker bedst for dig. Nu har du.. er der noget du vil tilføje? 
 
B:  Ja altså tilbud og tilbud. Altså den der pingvinside tilbyder mig et godt grin og.. 

og den der  I do 30 tilbyder mig information om en god case. Men det er 
stadigvæk ikke nok, kan man sige til at få mig til at… være aktiv.. så øh.. det ved 
jeg næsten ikke, hvad jeg skal svare til, fordi jeg vil ikke ane, hvad der skulle få 
mig til at svare.. kommentere på en virksomhedssss side.. hjemmeside.  

 
I:  det er ikke nok, det der er? 
 
B:  det er i hvert fald ikke nok, det der er.  
 
I:  okay. 
 
I:  hvad, synes du, virker bedst. Nu har du både set nogle eksempler på 

virksomhedssider og en applikation. Hvad synes du, virker bedst, hvis en 
virksomhed skal kommunikere med dig? Er det applikationer eller 
virksomhedssider, eller hvad er det? Hvad vil du foretrække? 

 
B:  Helt klart virksomhedssider. Fordi det nu også.. ikke at jeg vender tilbage til det, 

men det, at det øh.. er noget statisk man har, som man kan gå ind og kigge igen, 
hvis det var man ville og som andre også kan gå ind og læse mere om, hvis de 
bliver interesseret. Hvor en applikation xxx. Den er sådan lidt mere.. den 
forsvinder igen.. og… 

 
I:  mm. 
  
B:  ja.. [kort pause] men måske ville jeg egentligt sige, at det kommer lidt an på.. på 

øh… hvad det drejer sig om, fordi jeg vil aldrig nogensinde være fan eller 
interagere med Sundhedsstyrelsen, men de har jo nogle decideret interessante 
kampagner, som er relevante for mig. I de tilfælde er det jo bedre at lave en 
applikation, så det må næsten komme an på casen, vil jeg sige. 

  
I:  mm. 
 
B:  Så det kommer helt an på, hvad afsenderen er, og hvad de vil med den.  
 
I:  Ja, men nu siger du selv, at du ikke tager en applikation.. 
 
B:  jeg vil aldrig blive fan af en side, der hed Stop før fem  
 
I:  Nej. 
 
B:  jeg så godt de havde en side også. 
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I:  ja. 
  
B:  den tror jeg ikke, at jeg ville gå ind på eller tilmelde mig, men jeg ville tage 

applikationen, fordi det er sjovt.  
 
I:  og på den måde kan du vise.. altså du kan sende invitationerne, men du behøver 

ikke.. 
 
B:  Ej, der rammer de ligesom lidt bredere ved også at lave en applikation, vil jeg 

tro.  
 
I:  okay. Ja.  
 
I:  har du mere (henvendt til I2) 
 
I2:  nej 
 
I:  nå men så siger vi tak. 
 
B:  det var da godt.    
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INTERVIEWTRANSSKRIBERING ANDREAS 

den 20. oktober 2009 

 

Navn: Andreas  

Alder: 26 år 

Bopæl: København 

Hvad studerer du? Cand.merc.(fsm) 

 

Facebook og virksomheden 

Interviewer (I): Først vil vi høre dig om, hvor meget tid du ca. bruger på Facebook om 
dagen/ugen? Sådan ca.? 

 
Andreas (A): Jeg bruger måske…i gennemsnit… Det er lidt svært at svare på, fordi nogle 

gange har jeg det tændt i baggrunden online, mens jeg arbejder med noget andet. 
Og så er det jo nemt lige at tjekke. Og det tager jo ikke andet end lige nogle få 
sekunder lige at se, om der er sket noget i den tid, hvor man lige har siddet og 
arbejdet. 

 
I: Så du er på Facebook hver dag? 
 
A: Jeg er på Facebook hver dag. Og det er noget af det første. Jeg har det som min 

startside, og det er det første, der kommer frem, når jeg tænder for min browser 
på computeren. Så det er en del af min daglige rutine lige at tjekke i hvert fald 
som det første, om der lige er sket noget nyt. Og det kan jeg godt finde på at gøre 
flere gange om dagen. Tre-fire gange om dagen lige at tjekke. Og ofte har jeg det 
kørende hele tiden i baggrunden, mens jeg arbejder. 

 
I: Hvad plejer du at foretage dig, når du er på Facebook? 
 
A:  Oftest tjekker jeg det for at se, om der er nogle, der har kommenteret på noget, 

jeg har sagt eller kommenteret på nogle af de billeder, jeg har. Jeg ser, om der er 
blevet sendt en besked til mig. Om der er nogen, der har skrevet et eller andet. 
Andre gange benytter jeg mig af denne her funktion med, at du kan se, hvad der 
er af nye albums ude til højre [henviser til ”Highlights”]. Så kan jeg se, der er et 
sjovt billede af nogen, der har udgivet et album. Og så kan jeg finde på at bruge 
lidt tid på lige at se de billeder der. Øhmmm…. 

 Og sååå…Jo selvfølgelig. Jeg bruger det også meget til events. Altså hvis vi har 
fester osv., så kan jeg se, hvem der kommer til festen. Om jeg kender dem, der 
kommer til festen. Hvem jeg ikke kender. Og jeg bruger det også selv til at 
oprette mine egne events, hvis jeg skal oprette en fest fx. Øhmm, men også af 
andre mindre arrangementer, synes jeg, er sjovt at oprette derinde, fordi det, 
synes jeg, er sjovt. Det laver ligesom sådan en….de gør det på en eller anden 
måde til noget særligt. Det er lidt ligesom at sende en invitation ud. Ikke pr. post, 
men…fordi det er nemmere at sende. Det føles lidt særligt og sådan.  

 Det er nok det, jeg bruger mest tid på.  
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I: Ja. Når du så er på Facebook, lægger du så mærke til virksomheders 

tilstedeværelse på Facebook? Er det noget, du har tænkt over? 
 
A: øhmm..jaehhh…altså. Jeg vil sige…ja, der er jo reklamer, ik? Så jeg ser 

reklamerne tit. Og nogle af dem er jo bedre end andre. Men jo helt klart, jeg kan 
da godt se, at der er virksomheder, der reklamerer. Der er jo bilreklamer og…ja, 
det kommer vi nok til. 

 Men jo, jeg lægger mærke til det. Det gør jeg. 
 
I: Ok. Kan du beskrive, hvordan du oplever virksomheders tilstedeværelse? Sådan 

andet end mere bare reklamer? 
 
A: Jeg synes, den er lidt passiv - måske. Man ser det ikke så meget. Det er lidt 

tilfældigt, hvad man lige støder på.  
 Nu har jeg jo så selv tilmeldt mig som fan af nogle forskellige sider. Som fx 

Audis side. Der får jeg nogle gange en update, hvor en eller anden der ejer denne 
her Audi-side…jeg ved faktisk ikke engang, om den er officiel denne her side, 
faktisk….men med et eller andet link, der opdaterer til noget nyt, der lige er sket 
for Audi. En ny bil der er udkommet eller sådan noget lignende. Og der kan jeg 
godt finde på at klikke videre, og så sidder jeg og læser lidt om den.  

 
I: øhmmm…Altså andet, nu siger du, at du er fan af nogle virksomheder. Er der 

andre måder, du sådan indgår i relationer med en virksomhed på Facebook? 
 
A: Der har været…øhmm…Der har været sådan nogle seminarer for studerende på 

CBS nogen gange. Hvor det i events også er blevet lagt op på Facebook, og så 
har jeg så meldt mig til. Øhmm…Meeen det er nu en sjældenhed. Det synes jeg 
ikke, jeg har set så tit.  

 
I: Hvad skal der til for, at du har lyst til at indgå i en relation med en virksomhed? 

Altså at du bliver fan af eller…Hvad kan du? Er der? Kan du beskrive, hvordan 
du ligesom 

 
A:  Jo, jeg tror nok…Der er nok to ting, hvis jeg skal sige det sådan. 
 Den ene er de virksomheder, som jeg i forvejen lidt er fan af, kan man sige. Fx 

Audi, BMW, luksus-bilmærker. Hvis jeg ser en side med det, så er jeg 
interesseret i at være fan. For det første fordi jeg gerne vil have nogle updates en 
gang i mellem. Jeg synes, det er spændende at se på billeder med de her biler. 
For det andet fordi…Ja, og så kommer vi til den anden del, som nok også er, at 
man nogen gange vælger at være fan af nogle ting bare så andre kan se, at man 
er fan af det. Det er måske, at man tager det lidt mere passivt. Men det hænger 
også lidt sammen med det, man gør, når man går på Facebook. Det er jo ligesom 
at se, hvad har folk kommenteret osv. Så nogle gange er det måske sådan lidt 
sejt, at man lige siger, at nu har jeg…det at man er fan af eller andet. Det kan 
være folk synes, at det er sjovt, at nu har man meldt sig til et eller andet. Måske 
kan man gøre det sådan lidt i ironi eller sarkasme på en eller anden måde. Hvis 
man stemmer Venstre, kan man melde sig som fan af Socialdemokraterne eller 
sådan et eller andet, ik? For at få opmærksomhed går jeg ud fra [grinende].  
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 Men er nok de to ting, jeg vil sige: de ting jeg i forvejen er fan af, og så ting jeg 
synes er sjovt eller humoristisk på en eller anden måde.  

 
I: Hvad synes du generelt om, at virksomheder kommunikerer på Facebook? At de 

ligesom er til stede på det her domæne? 
 
A: Hvad synes jeg af hvad? Undskyld? 
 
I: Hvad synes du om, at virksomheder kommunikerer på Facebook? 
 
A: Det, synes jeg, er helt fint. Øhmm…Altså, jeg kan jo godt lide Facebooks måde 

at håndtere det på i forhold til det, man eksempelvis ser på MySpace. At det 
stadig er sådan relativt anonymt. Det er ikke sådan for invaderende med de her 
reklamer osv. Jeg kan lide, at de ikke har solgt ud, om man så må sige - at man 
ikke bare bliver bombarderet, så snart du går på.  

  
Undskyld, hvad var spørgsmålet igen? 

 
I: Det var bare, hvad du synes om deres tilstedeværelse? Altså om det ok at 

virksomheder er til stede på denne her platform? 
 
A:  Ja. Det synes jeg er helt ok. Jeg synes, der er et problem pt., og det er nogle 

gange, at der kan være meget spam af forskellige applikationer. Og der tror jeg, 
at nogle gange kan det være svært at se, hvad er rent faktisk en virksomhedsside, 
og noget de har lavet. Og hvad er sådan set bare en eller anden applikation, som 
nogle har oprettet for at…ja af forskellige årsager. Nogle mere lovlige end andre.  

 
I: Så ligesom så længe det ikke bliver for meget? Eller så længe at det ligesom, at 

det er der, men at de ikke øhhmmm… 
 
A: Ja, altså så længe det ikke forstyrrer den generelle opfattelse af Facebook. Så 

længe at det ikke bliver ligesom det centrale på hjemmesiden, som man fx ser på 
MySpace nu. Hele siden er nærmest bygget op, hvor man ser et netværk af 
reklamer. Øhmmm…og som mange andre hjemmesider også har gjort, synes jeg. 

  
 Så længe at hovedindholdet og hovedformålet og hovedbudskabet med siden er 

mere tydeligt end reklamerne, kan man sige, så synes jeg, at det er helt ok. 
 
I: Ok. 
 
 
Virksomhedssider: 

I: Nu vil vi stille dig nogle spørgsmål om virksomhedssider på Facebook. Når vi 
siger virksomhedssider, mener vi, de sider på Facebook, der har en virksomhed 
som afsender. Modsat virksomhedsgrupper bliver du fan af en virksomhedsside 
og ikke medlem af en gruppe. Er du med på, hvad vi mener, når vi siger 
virksomhedsside? 

 
A: Ja 
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I: De kaldes også for Public Profiles og Pages? 
 
A: Ja, og personligheder osv. har det også…enkelte politikere oog…?! 
 
I2: Ja 
 
I: Ja, det er bare sådan, så vi er… 
 
A: Ja, men det forstår jeg godt. 
 
I:  Godt. Er du fan er nogle virksomhedssider? 
 
A: Ja. Som jeg har sagt lige før, ved jeg, at jeg pt. er fan af Audi. Det… 
 
I: Du må egentlig godt logge ind på din profil og se. Hvis du går ind under ”Info”, 

så kan du lige danne dig et overblik over, hvad er det for nogle 
virksomhedssider, du er fan af? 

 
A: Jeg kigger lige. Kan I huske, hvor man finder det henne? 
 
I: Ja, det gør du inde under ”information”. Hvis du så går allernederst kan du se de 

forskellige sider, du er fan er. 
 
[Interviewere hjælper Andreas med at finde informationerne på sin profil] 
 
[Der holdes en lille pause og recorderen sættes på pause. Tid: 09:47, optagelse 1] 
 
 
[Interview genoptages: optagelse 2 starter] 
 
I: Vi fortsætter interviewet. 
 Andreas, kan du beskrive, hvad dine tanker var i forbindelse med, at du tilmeldte 

dig de her sider? 
 
A: Ja, jeg kan jo kigge oppe fra her. Og så kan jeg sige, at de her ting, det er nogle 

sider…det er jo ikke kun virksomheder. Noget af det er jo også ting eller 
fænomener, som man kan sige. Så mine tanker bag, hvorfor jeg har været fan af 
de enkelte sider, er jo sådan relativt forskellige. Men igen så ville jeg nok dele 
det op i en to-tre kategorier. 
Der er en, der er virksomheder, som jeg decideret er fan af og føler, at jeg skal 
støtte på en eller anden måde. Fx er jeg medlem af skimagasinet ”Pist ’n 
Powder”. Der har jeg en personlig relation til dem, der ejer det. Så det vil jeg 
gerne støtte op om, og så har jeg også en interesse for ski. Øhmmm… 
Men så har jeg også meldt mig som fan af sådan nogle ting som Wimbledon og 
Caroline Wozniacki. Og det er jo mere sådan sportsfænomener. Og der tror jeg, 
at vi har fat i den anden ende, hvor det er….Dels med Wimbledon for at få 
updates - mens der var Wimbledon, så fik man updates om, hvad der foregik. Og 
dels for også at signalere, over for dem der nu skulle være interesserede, at det 
interesserer man sig for.  
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Folk kan jo se med det samme, at når man bliver fan af Caroline Wozniacki fx. 
Jeg ved ikke, om det lige præcist var noget, at jeg havde lyst til, at jeg selv skulle 
signalere. Men jeg følte ligesom, at jeg var fan, sååå nu skulle jeg melde mig 
som fan. 
Og så er der så nogle af de sjove. Altså, jeg er fan af Bacon fx. Der er en hel side 
med Bacon [Grinende]. Det er jo ikke…der er ikke rigtig noget specielt. Der er 
ikke rigtigt noget formål med at være medlem af Bacon. [Grinende] Der er ikke 
rigtig nogle updates, jeg har lyst til at få fra Bacon. Men øhmm….Jeg ved ikke, 
men jeg syntes, det var sjovt.  
 
[tænker] 
 
Orv…ja, jeg kan også nævne The Daily Show, som er et amerikansk talkshow, 
der også har sin egen side, og som jeg er fan af. Det blev jeg fan af nok fordi, det 
er sådan ehmm lidt mere politisk. Det er sådan lidt mere det, jeg ligesom 
interesserer mig for. Jeg er ikke rigtig fan af nogle politikere, men The Daily 
Show er sådan meget liberalt, sådan amerikansk liberalt talkshow. Og der 
kommer der også updates ud et par gange om ugen om de forskellige interviews. 
Så øhh der ser jeg jo lige, hvem der bliver interviewet i morgen eller i 
overmorgen. Og så husker jeg at se showet fx.  

 
I: Ja 
 
A: Ja, det må nok være det. 
 
I:  Ok. Hvordan plejer du at få kendskab til de her virksomhedssider? At de 

eksisterer? 
 
A:  Jo, det er nok også på to måder, vil jeg sige. 
 Første er jo, hvis andre bliver fan af dem. Så kan jeg se, at de bliver fan af dem, 

og så bliver jeg opmærksom på, at siden den findes. Og så kan det enten være, at 
jeg bliver fan af den, fordi jeg vil vide mere om denne her bestemte virksomhed, 
eller også synes jeg netop, at det er en sjov ting at melde sig som fan af. At det 
kunne være sjovt. Jeg sidder måske selv og griner og over, at vedkommende har 
meldt sig til det, og så siger jeg måske; jeg har også lyst til at være sjov. Og så 
melder jeg mig til det.  

 Så det er ofte enten ved en statusupdate, der kommer op. Det er den ene årsag. 
Og den anden vil nok være fx, hvis jeg har set tv eller hørt nyhederne eller læst 
en avis om et eller andet. Eller bare generelt kommer til at tænke på en 
virksomhed eller et fænomen, som jeg synes godt om, så kan jeg finde på selv at 
gå op i søgefeltet på Facebook og skrive virksomheden eller personens navn, og 
så gå ind og melde mig som fan. 

 
I: Der plejer det at være mest..? eller hvad plejer primært at være grunden til, at du 

bliver fan? 
 
A: Ja…det er lang tid siden, at jeg sidst har meldt mig som fa… 
 
I: Om det er søgningen? Er det overvejende søgningen? 
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A: Ja. Om jeg overvejende søger efter det eller om jeg overvejende bruger, hvad 
andre har gjort? 

 
I: Ja, lige præcis. 
 
A:  Ej, jeg vil nok sige, at jeg overvejende søger efter det. Overvejende. 
 Men det er ikke meget. Altså, jeg vil sige, at det er nok rimelig meget fifty-fifty. 

Jeg bruger også, at man kan se, hvad folk er blevet fan af. Det gør jeg. 60/40. 
 
I: Hvad tænker du sådan om de virksomheder, der opretter sig på de her 

virksomhedssider?  
 
A: Jeg synes, de er fremme i skoene. HVIS det er godt, det de har lavet. Altså hvis 

det er interessant. Hvis det bare er en tom side uden noget på, så er det jo ikke 
interessant.  

 
I: Ok 
 
A: Men jeg synes, det er fedt, at man kan følge med i, hvad der sker. Audis side er 

utrolig spændende. Samme dag, eller faktisk dagen før deres helt nye model, 
denne her hybridbil kom ud, der kunne man læse om bilen gennem denne her 
side. Der var forskellige links til andre sider, hvor der var sladder om, hvad der 
nu kom. Og det, synes jeg, er fedt. 

 
I: Du siger, hvis det er interessant. Og hvad er det, du kommer også selv med et 

eksempel her, men hvad er det sådan oftest, der gør, at du synes, det er 
interessant? 

 
A:  Jo, det er…Jeg tror bare, at enhver kan selv lave en side, hvor der står 

virksomheden og dens vision på. Noget andet er, at det er jo ligesom en 
hjemmeside. En spændende hjemmeside skal jo på en eller anden måde være 
interaktiv. Der skal være flere dimensioner, eller hvad kan man sige?...Der skal 
være mere til på hjemmesiden. Og en god Facebookside skal på samme måde 
også komme ofte med updates. Men det skal også være relevante updates, og 
interessante updates. 

 Og det kan være fx, at de lægger nogle billeder ud, som har relevans i forhold til, 
hvad der sker. Wimbledon lagde fx billeder ud af deres forskellige centre med 
kort. Hvordan så de forskellige spillere ud? Og der var billeder og videoer fra de 
her forskellige træningspas med spillerne, som man normalt ikke så på 
Eurosport. Og interviews osv. Så det var næsten ligesom en normal hjemmeside. 
Så det var interessant at gå ind på den Facebookside. 

  
 Hvis du går ind på Bacon, som jeg er fan af, så sker der ikke meget. [grin] 
 Men det er jo også nogen, der har oprettet det for sjov. Så der er ligesom ikke 

rigtigt noget formål med den side. Men det er en kedelig side. Der er ikke noget 
at komme efter.  

  
 Så Wimbledon og Audi, det er to sider, jeg har brugt rigtig meget.  
 
[Tid: 06.37 anden optagelse] 
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I: Hvad synes du, at du får ud af, at være fan af en virksomhedsside? Du har været 

lidt inde på det, men hvis du sådan kaaan… 
 
A:  Ja, jo. Jeg synes ikke, at jeg får så frygtelig meget ud af det. Det er jo nok i sidste 

ende underholdning, som at sidde og se fjernsyn eller et eller andet andet…og 
ikke rigtig vide, hvad man skal tage sig til måske. [grin] 

  
Men øhmm…det er i bund og grund underholdning….en nyhedsstrøm. Jeg 
bruger jo også nyhedssider og læser nyheder både på amerikanske medier og 
danske medier og ….der bliver Facebook ligesom en del af den nyhedsstrøm. At 
man går ind og læser nyt om ens venner og bekendte, og så i ny og næ også 
noget nyt om en virksomhed eller et eller andet fænomen, man interesserer sig 
for. Så det bliver bare en ekstra dimension til det. 

 
I: Ja. Hvis du skal nævne nogen virksomheder, du gerne vil fremhæve og så 

forklare, hvorfor du vil fremhæve dem? Der er gode? 
 
A: Ehmmm…på Facebook? 
 
I: Ja, på Facebook. Som du er fan af 
 
A: Som jeg er fan af. Ok. 
 Jeg kan lige tage dem op igennem her. 
 Audi er en af dem selvfølgelig. Det har I nok gættet. 
 Så har jeg en hjemmeside, der hedder mysnowparks.com. Et firma der 

er…firmaet er også oprettet af en jeg kender, så der er jeg blevet fan for at støtte 
ham. Men det er også en portal til hans hjemmeside og handler om nye… Ja, 
selve hjemmesiden handler om nye skiparker rundt omkring i verden. Og inden 
på hjemmesiden…sludder, inde på Facebooksiden kan man også læse mere om 
de her forskellige skiparker og nyheder, hvad der er sket af nyt på hans 
hjemmeside. Den er jeg også glad for. Og nu står jeg mindre på ski nu, end jeg 
gjorde den gang, den kom til, så den er blevet mindre relevant med tiden. Men 
den har jeg været meget interesseret i. 

 
 Skal det være virksomheder eller må det også godt være andre ting? Eller er det 

primært virksomheder I vil høre om? 
 
I: Ja, det er det. 
 
A: For jeg har også mange personligheder også osv. 
 
I: Ja, hvis du kan komme på nogle virksomheder, der ligesom er værd at 

fremhæve, så vil vi gerne høre om dem.  
 

[Andreas tænker]  
 
 Du sagde Audi også? 
 
A: Ja, jo. Dem kan jeg godt snakke lidt om igen. 
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 Audi er jeg fan af fordi, jeg er fan af dem i virkeligheden. Og øhh…hvad skulle 
jeg uddybe undskyld? 

 
I: ja, hvad er det, der er godt ved den side, de har? Hvad er det sådan? Hvorfor er 

det, at den taler til dig? 
 
A: Ja. Mange af de fans, der er derinde, er jo entusiaster. Så lægger selv billeder op 

på siden af Audier og de forskellige biler. Og der bliver kommenteret på bilerne. 
Man kan læse, om folk der nogle gange har noget erfaring med de forskellige 
biler. Dem der styrer siden lægger ofte links ud til ting, som jeg synes er 
interessante at læse om.  
Så det er nyhedsstrømmen fra Audi, der kommer derinde. Og så er det 
medieelementet – at man kan…at der er billeder, som jeg kan se. Og så er det 
sommetider også links til videoer og sådan nogle ting. Så det er nok det, at det 
linker mig til en eller anden form for mediestrøm, der gør, at jeg synes, det er 
fedt ved den side.  
  
Men øhh….der er også en negativ side, vil jeg sige. Selvom jeg er fan af Audi, 
så kan det jo også være lidt forstyrrende nogle gange, hvis der kommer for 
mange nyheder. At der for ofte opstår det, at jeg på min nyhedsstrøm, som jeg 
får i denne her newsfeed, at der for ofte er et eller andet link fra Audi. 

 
I: Hvad synes du er ofte? 
 
A: Det kommer jo an på, hvor tit man er på selvfølgelig. Nu er jeg jo rimelig ofte 

på, så hvis det er sådan, at hver gang jeg logger ind, at der er noget nyt 
eksempelvis…og det betyder jo altså, at der bliver lagt noget nyt ud mindst en 
gang om dagen…eller måske endda flere gange om dagen. Hvis det er på den 
måde, så kan det godt blive lidt forstyrrende og irritere mig lidt.   

 
Nu kan jeg ikke lige huske hvilken virksomhed, men jeg har før meldt mig fra et 
sted, fordi der bare kom for meget. Hvis denne her virksomhed eller denne her 
organisation har lagt for mange billeder op og for mange kommentarer – for 
billeder fylder jo fysisk set mere på skærmen, når nogen lægger et billede op, 
end når de lige lægger et link op. Så hvis nogen lægger for mange billeder op, så 
fylder det hele ens nyhedsstrøm, når man logger på og så bliver det bare 
træls…og jo, grunden til, at jeg stadig er fan af Audi, er vel også, at de gør det 
med måde – at der er links til de her forskellige ting, mere end der direkte er 
blevet lagt billeder op på Facebook. Og når en bruger, der er fan af Audi, lægger 
et billede op, så kommer det jo ikke som en nyhedsstrøm, såehhh…. 

 
I: Ja. Kan du nævne nogen eksempler, hvor du synes, de her virksomhedssider ikke 

er så gode? Eller hvor du synes…ja, at du er utilfreds med de her sider? 
 
A: Kun det jeg lige har nævnt…Og så mangel på information. Altså, så det er 

[smilende] enten for meget information eller for lidt information. Det er de to 
ting. 

 For ellers så interagerer jeg ikke så meget med de her sider. Det er sjældent, at 
jeg går ind og selv finder mine pages frem, og så selv går ind og ser; hvad har de 
nu lavet for nylig, og hvad har de nu? Det gør jeg ikke. 
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 Jeg får min nyhedsstrøm, når de lægger noget op. Og øhh…så derfor er det 
eneste, jeg kan blive irriteret over, hvis der aldrig kommer noget, så kan det være 
at jeg nogle gange går ind og kigger det hele igennem og siger; nå, nu er det vist 
på tide, at jeg går ind og får slettet nogle af de ting her. Og så opdager jeg noget, 
jeg har været fan af i hundrede år og ikke har hørt noget fra. Så sletter jeg det. 
Eller jeg kan blive irriteret over, at jeg bliver spammet, simpelthen, i denne her 
nyhedsstrøm, så sletter jeg det. 

 Det er det eneste.  
 
I: Er du nogensinde kommet med respons, på noget som en virksomhed har 

kommunikeret ud? 
 
A: Øhmm…altså, om jeg nogensinde har skrevet noget tilbage til dem? 
 
I: mmm [og samtidig nikkende] 
 
A:  Bestemt 
 
I: ….eller kommet med en kommentar? 
 
A: Jo, det har jeg. 
 Når de skriver et eller andet ud, så vil man oftest se, at så er der flere hundrede 

mennesker, der kommenterer på noget. Og fordi det er så nemt bare at trykke 
”Comment” og skrive noget, så er det jo….så ligger det jo nogle gange bare lige 
til. Jeg har nogle gange gjort det, hvor de mennesker jeg har været fan af, hvis 
der står et eller andet, så kan jeg finde på at sige tillykke med semifinale-sejren 
Caroline Wozniacki fx. Så kan jeg godt finde på at gøre det. Men jeg ved jo 
godt, at der nok ikke er nogen, der læser det, og jeg ved heller ikke med 
virksomheder, hvor mange der rent faktisk skriver, fordi der er jo i nogle tilfælde 
flere hundredvis af kommentarer. Nogle mere intelligente end andre…sååå, jeg 
vil sige, at jeg skal virkelig kede mig, før jeg begynder at gå ind og kommentere 
på virksomhedsupdates [grinende]. 

 
 Men jo, det kan da godt hænde. Men så skal det virkelig være et eller andet 

kontroversielt eller helt absurd.   
 
I2: Hvad eksempelvis, nu nævner du selv Audi som et succesfuldt eksempel, hvad 

eksempelvis, hvis der et eller andet emne om den nye bil, eller noget med 
hvordan man opdaterer et eller andet system? Et eller andet? Altså emner, er det 
noget, hvor du går ind? 

 
A: Nu er jeg ikke lige så stor fan som nogen andre, jeg kender. Så med tekniske 

detaljer der går jeg nok ikke helt ind…men altså, hvad.. 
 Du spørger, hvad jeg kunne finde på at kommentere på? Eller? 
 
I2: Ja, det var bare, at nu nævner du det med statusupdates. Det kan jo også være, at 

man selv går ind og skriver et spørgsmål til dem eller…de har jo også 
Discussions, altså forskellige discussionsemner man kan skrive noget til? 
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A: Jo. Altså jeg vil sige, at jeg har ikke selv gjort det. Men øhmm…Jeg tror også, 
det er fordi, jeg ikke har oplevet, eksempelvis som jeg sagde før, jeg går aldrig 
ind på en side selv aktivt. Jeg får en statusupdate, og så kan jeg kommentere på 
den. Men hvis der stod i statusupdaten, at ”vi diskuterer nu det her, kom med din 
feedback”. Lad os sige, at der stod det. Hvis det var, et emne, jeg så syntes, var 
interessant. Altså, eksempelvis ”synes I Audi skal serieproducere sin nye elbil?” 
eksempelvis. Hvis det var det, de spurgte om, deltage i diskussionen. Jo, så 
brænder jeg så meget for elbiler og generelt for Audi, at så kan jeg nok godt 
finde på at trykke på det link i min nyhedsstrøm og gå ind og skrive min mening. 
Det kunne jeg godt. Helt bestemt. Det ville jeg gøre faktisk, hvis det var det 
konkrete tilfælde. Men jeg har ikke set det ske.  

 
I: Ok. 
 
[Tid: 15:34, optagelse 2] 
 
 
 
Applikationer: 

 
I: Nu vil vi så stille dig nogle konkrete spørgsmål til din brug af applikationer på 

Facebook. Når vi siger applikationer, tænker vi specifikt på en afgrænset 
feature/kommunikationsprodukt, hvor du som bruger skal være aktiv i en eller 
anden form – ofte ved at du skal svare på en række spørgsmål. Applikationer kan 
bruges til at spille spil, skabe relationer til andre, se hvilken uddannelse man 
burde tage mm. Er du med på, hvad vi mener med applikationer? 

 
A: Ja, det er jeg 
 
I: Godt. Har du nogensinde prøvet at tage applikationer på Facebook? 
 
A: Øhm. Ja, det har jeg. Men jeg er ikke nogen særlig fan af applikationer. 
 Jeg har få applikationer installeret på min Facebook, tror jeg. Jeg mener, at jeg 

har tjekket for nylig, og jeg har ikke særlig meget. Og det er et aktivt valg, jeg 
selv har taget. Fordi jeg har været… 

 Undskyld, hvad var spørgsmålet. 
 
I: Det var, om du har taget nogle applikationer, men fortsæt endelig. 
 
A: Ja. Altså jo. Jeg har meldt mig til nogle applikationer, men det er ikke mange.  
 
I: Og hvad er årsagen? Hvad har fristet dig til at tage de her applikationer, du så 

har taget, selvom det ikke er ret mange? 
 
A: Ja. Lad mig starte med at sige, hvorfor det er, at jeg ikke generelt melder mig til 

applikationer. For det er mit udgangspunkt – det er, at jeg ikke gør det. Og 
grunden til, at jeg ikke gør det, er, at jeg har læst. Og generelt har et indtryk af 
og en viden om internettet til at vide, at mange af de applikationer har til formål 
at indsamle information, om de mennesker der rent faktisk bruger dem, mere end 
de har til formål at være underholdende eller skabe viden om et produkt.  
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 Øhmm…altså en test hvor du skal svare på tre spørgsmål for at få givet din IQ, 
hvor du skal give applikationen adgang til samtlige af dine personlige 
informationer, samtlige af dine vennerelationer – det virker bare ikke som 
noget…det er meget suspekt. Og man hører også tilfælde om, at der i de tilfælde 
bliver hacket osv. Så jeg kan ikke lide at give alle de der informationer ud til 
hvilken som helst applikation. 

 Og jeg bliver bogstavelig talt spammet med applikationer. Eller jeg gjorde, indtil 
jeg aktivt begyndte at sige, jamen jeg blokerer alle applikationsinvitationer fra 
denne her person. Og det er jeg begyndt på nu – at blokere forskellige udbydere 
af applikationer. Så dem jeg vælger, er enten nogle, jeg selv opsøger også…fx 
CBS’, Københavns Handelshøjskoles, jobforum. Den fandt jeg ved at have læst 
om den inde på CBS’ hjemmeside, og så søgte jeg selv efter den på Facebook. 
Og der ved jeg ligesom, at udbyderen er troværdig, så der har jeg ikke noget mod 
at melde mig til.  

  
 Ellers så har der været nogle enkelte sites, hvor at kendte eller større 

virksomheder som er afsender af denne her applikation, så stoler jeg også mere 
på – hvis jeg føler, det er en troværdig virksomhed – så stoler jeg også på dem 
godt nok til at give mine oplysninger. Jeg ved ikke, om jeg kender et godt 
eksempel på nogle, der er generelle troværdige, men der var fx et godt 
eksempel…der er en hjemmeside, en rejseside…jeg tror, det hedder…travel-et 
eller andet…Vil I gerne have navnet på dem? 

 Det er et eller andet rejsefirma. Og øh…der var en test, som jeg kunne se, andre 
havde svaret på. Og der kunne man se, hvilken rejse-IQ…ved at svare på 20 eller 
30 spørgsmål om forskellige steder i verden, hvor man selv havde været. Man 
skulle vælge, hvor man selv havde været, og så blev der stillet spørgsmål ind til 
det. Og der kunne jeg jo se, at min familie og mine venner osv. havde valgt det 
her…ligesom vælge ud de her forskellige steder man havde været i verden og 
vise sine venner, hvor man har rejst hen osv. Og i forvejen har jeg brugt denne 
her hjemmeside tidligere til at søge rejser og til at søge til destinationer. Så på en 
eller anden måde havde jeg et personligt forhold til den hjemmeside, og jeg følte 
ligesom, at jeg godt kunne stole nok på den her side til, at jeg kunne give dem 
mine personlige oplysninger. Jeg følte ikke, at de ville blive brugt til at hacke 
min konto.  

 
 Øhmm…Så derfor har jeg valgt det. Men man kan sige, at generelt quizzer og alt 

det her lort, om man må sige [griner], som bliver sendt frem og tilbage, det, 
synes jeg bare, er forstyrrende. Og jeg er så glad for, at man kan blokere 
applikationsfunktionen på Facebook. 

 
I: Så der er noget troværdighed til afsenderen, og så handler det 

om…altså…indholdet i applikationen? Altså, at der er en eller anden form for 
indhold, og de ikke bare er…? 

 
A: Ja. Det hænger jo sammen de to ting. For hvis applikationen intet indhold har, så 

kan du direkte udlede, at det eneste formål er, at du sådan set melder dig til. Og 
det eneste jeg kan få noget ud af, hvis jeg melder mig til, hvis der ikke er noget 
indhold, det er selvfølgelig mine personlige oplysninger.  

 Så de to ting hænger sammen. Hvis jeg kan stole på en virksomhed, og de 
kommer ud med en applikation, som er sjov, et eller andet humoristisk eller et 
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eller andet, som jeg interesserer mig for – fx rejser…det kunne også være at 
Audi udgav en eller anden applikation om biler…jeg ved ikke, om jeg ville tage 
den eller ej – om jeg synes, det er så spændende eller hvad…Det skal bare være 
noget man stoler på, så har jeg intet imod at tilmelde mig.  

 
I: Du lægger i høj grad mærke til, hvem der er afsender af applikationen? Inden 

du… 
 
A: Meget.  
 
I: Ja 
 
A: Altså, øhmm undskyld… 
 Altså hvem der har inviteret mig til at… 
 
I: Hvem der er afsender? Hvem er det, der står bag denne her? Er det en 

virksomhed? Hvad er… 
 
A: Ja, lige præcis 
 
I: Eller det er måske begge dele? Hvem har taget den ellers, kan du se ude i dine 

news feed? 
 
A:  Nej, det er nok mest, hvem har lavet applikationen. Det er ikke så meget, hvem 

der sender den til mig, for jeg har mange gode venner, som er ligeglade, og som 
melder sig til samtlige af de quizzer, de får. Og det rør mig ikke…jeg gider ikke 
være med i det.  

 
 I:  Så selv om det er en virksomhed – det, synes du i princippet, er ok, lader det 

til…men det kommer an på, at formålet ikke bare er, at det skal være dine 
oplysninger, men at der ligesom er noget gensidigt? At du ligesom kan få noget 
ud af at tage applikationen? Eller hvordan…? 

 
A: Ja. Jeg tror bare, at…jeg har ikke noget imod, at virksomheder laver 

applikationer. Jeg tror, jeg kunne melde mig til massevis af 
virksomhedsapplikationer. Jeg synes ikke, der er så mange applikationer som 
direkte siger, at vi er en del af denne her virksomhed. Jeg synes, de fleste 
applikationer jeg ser der ude – og det er grunden til, at jeg blokerer dem – det er, 
at det er et eller andet ukendt. En eller anden ukendt enhed, der har lavet den. Og 
øhhm…det er helt tydeligt, at de prøver at indsamle et eller andet information, 
og de prøver at hacke din konto. Det hører man om hele tiden, at den slags sker. 
Så…Virksomheder, det har jeg ikke noget problem med. Generelt så synes 
jeg…det er måske også naivt, men så har jeg tiltro til, at de ikke indsamler alle 
mine oplysninger i en database for at sende dem videre til nogle hackere. Det 
tror jeg ikke, at Audi ville gøre fx. Det er en virksomhed, jeg stoler på. Så det 
betyder meget.  

 
I: Kan du komme med et eksempel på en god og en dårlig applikation? Og 

hvorfor? 
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A: Ja. Lad mig lige tænke over det. 
 
I:  mmm [og nikker] 
 
A: [griner] Det er lidt svært. Jeg har jo taget mange…det er længe siden…man ser 

så mange jo. 
 Men….øhh.. 
 Jo jo, her er en god en: Hvilken disneyfigur er du? Det, synes jeg, er et godt 

eksempel på noget, jeg simpelthen synes er så tomt og så ligegyldigt. Og det er 
ikke Disney, der har lavet den. Og du skal svare på fem spørgsmål eller lignende 
for at få afgjort, hvilken disneyfigur du er. Formålet er jo for de mennesker, der 
melder sig til, er jo, at de synes, det er sjovt….det er jo, at jeg er 
øhhh…[griner]…skal jeg se om, jeg kan komme på en eller anden figur…Det er 
jo, at ens venner kan se, at de er prinsesse et eller andet fra denne her tegnefilm. 
Det, synes de måske, er sjovt, men jeg synes, det er fuldstændig hjernedødt. 
Fordi du giver dine oplysninger ud på dig, dine venner, din adresse, sit 
telefonnummer, din email…alt sender du ud til nogle ukendte mennesker.  

 
En god applikation…ømmm…Nu har jeg nævnt denne her med rejser, og den, 
synes jeg, er meget spændende. Men fx CBS’ jobfunktion, som kan komme med 
news feed til dig, når der er nye relevante job, der passer til dig. Det, synes jeg, 
er rigtig spændende. Det er smart. Det er så ikke som sådan en virksomhed, der 
har lavet den…men øhm… 

 
I2: Joooehh til dels… 
 
A: Ja jo, ok. 
 
I: Er der nogle af de her applikationer….hvis der nu er en applikation, du synes, er 

rigtig god, kunne du så finde på at sende den videre til dine venner? Eller 
anbefale den? 

 
A: Det gør jeg som regel. Hvis jeg synes, det er en god applikation, og at den er 

underholdende, troværdig…skråstreg brugbar-troværdig…så sender jeg den 
videre. Så ja, det gør jeg. – næsten altid 

 
I: Ok. 
 
 
ANDEN DEL: CASE-EKSEMPLER 

Virksomhedsprofiler: 
 
I: Nu har vi så tre forskellige virksomhedsprofiler, som vi gerne vil have dig at gå 

igennem og kommentere på. 
 
[Interviewer finder første eksempel frem på computeren] 
 
Telmore [er første eksempel på en virksomhedsside]: 
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I:  Vi skal i gang med en ”tænke højt test” her. Så du får siden, og så vil vi gerne 
have dig til at klikke rundt på den og…. 

 
A: Det er en side med Telmore 
 
I: Det er det. Og bare sig alt hvad der falder dig ind. Du må gerne læse højt, når du 

læser noget på siden og kommenter på det. Bagefter vil vi stille dig nogle 
uddybende spørgsmål. Giv dig god tid.  

 
A: Ja. Jeg skal bare tænke, hvad jeg tænker? 
 
I:  Ja 
 
A: Jeg tænker, der er mange mennesker, der har kommenteret her og sagt noget. 

[tænker] Og jeg kan se, at de også svarer igen – ligner det – Telmore.  
 

Jeg tænker, at det er en reklame. Altså, det er et fremstød, kan jeg godt se. Det er 
helt tydeligt 
[tænker] 
Øhmm….klikke lidt rundt siger du? 

 
I: Ja, klik lidt rundt. 
 
A: [læser på siden] 
 Altså, jeg er jo selv lige blevet Telmore bruger, og jeg har ikke set denne side 

før, jeg har heller ikke set nogle, der er blevet fan af den før.  
 
 [tænker og ser på siden] 
 
I: Er der noget, der sådan falder dig…? 
 
A: Jaehhh joehhh…Jeg sidder nok lidt mere med nogle spørgsmålstegn over 

hovedet, ik. Fordi jeg kan ikke rigtigt se…måske er det fordi, jeg ikke har været 
så meget rundt…men jeg tænker lidt; hvad skal jeg bruge det til? 

 Det er lidt det første, der falder mig ind…når jeg kigger her.  
 Ok, der er nogle, der spørger, hvornår de får de forskellige mobiltelefoner hjem, 

kan jeg se, når jeg læser lidt mere her.  
 
[læser nogle forskellige ting på siden] 

  
 Ok, nu når jeg læser lidt nærmere rundt på siden her, kan jeg se, folk har spurgt 

Telmore om, hvornår nogle produkter kommer ud, og så har Telmore svaret. 
Ligner det….øhmmm…. 
Og det, synes jeg, virker meget godt. Det virker jo lidt som sådan kundeservice. 
Jeg tror, hvis jeg havde problemer med Telmore, og ikke kunne komme i kontakt 
med dem på telefonen, så kunne jeg godt finde på at gå herind og skrive et 
spørgsmål. Ehmm…jeg ville nok foretrække mobilen – altså at ringe til dem. 
Men ja…nogle gange er der jo lang ventetid, ik… 
Øhmmm…kan man se reklamer? Ja, det kan man. 
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[grinende] Jaaa…Altså at sidde og se reklamer…jeg synes, jeg ser reklamer nok 
på tv ik?! Så når de lægger dem op som video…jaoo, så skulle det godt nok være 
en sjov reklame for, at jeg ville gå ind og sende den videre til mine venner eller 
et link til telmore til deres hjemmeside. 
Men jeg synes, det er meget smart det her med, at der er kundeservice på deres 
hjemmeside. Det kan jeg meget godt lide.  
Det kunne jeg godt finde på…jeg kunne godt finde på – jeg vil ikke garantere 
det, men jeg kunne godt finde på at blive fan af sådan en side her.  
 
Men ehmm….Jeg tror, jeg ville være lidt utilfreds med, hvis de begyndte at 
sende updates ud på min hjemmeside en gang eller flere gange om ugen. Det 
bliver jeg nok lidt træt af, fordi at for mig så er det et telefonselsskab…De vil 
utrolig gerne, det er min erfaring, de vil utrolig gerne skille sig ud og være 
anderledes end alle de andre. Det er min personlige vurdering, det er, at der er 
altså ikke særlig stor forskel på, hvordan lyden er i en telefon. Nu har jeg 
[mumler et eller andet]…Så jeg er ikke særlig glad for at blive mindet om mit 
telefonselskab, at blive ringet op fra eller at få en statusupdate fra dem inde i min 
nyhedsstrøm, inde på min Facebook, fra mit selskab – med mindre de vil give 
mig et eller andet [griner]…Ja, nu siger jeg det bare lige ud, ik? 

 
I: mmm [og nikker] 
 
A: Men ja…deeeet… 
 Jeg kan se, at en af mine venner er fan af denne her side. 
 
I: Føler du, at du sådan har fået orienteret dig på siden nu eller? Fået klikket rundt 

på de forskellige steder, eller…? Dannet et overblik over 
 
A: [læser videre på siden] 
 Ja, det synes jeg. Jeg er egentlig ikke så vant til at gå ind på en side og sidde og 

surfe rundt på en virksomhed. Altså, de fleste hjemmesider jeg har set, har jo 
netop ikke været meget mere end en wall, med en masse updates og links til en 
forskellige ting. Det her er den første side, jeg ser, der har taget det så seriøst og 
alvorligt, at de har lagt så meget om deres virksomhed ud.  

 
I: mmm [og nikker]. Hvad synes du om siden sådan? 
 
A: Hvad synes jeg? 
 
I:  [lille grin] 
 
A: Jeg ved det ikke.  
 [tænker] 
  
 Jo, jeg synes, det er en flot side. Den er flot, og den har en masse 

informationer…og øhmm…det lader til, at der er nogle, der har brugt lang tid på 
det her.  

 Så det synes jeg om den. 
 
I: Hvad tror du, formålet er med siden? Med Telmores side? 
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A: Jeeeg…altså, de vil jo nok gerne være lidt på forkant med de…og være lidt ung 

med de unge. De er på Facebook, som er generelt mest un…nok mest unge 
mennesker, der bruger det aktivt. De vil nok gerne appellere lidt til unge 
mennesker. Så kan jeg jo se – det der er mest fremstående…den første side du 
kommer til, det er jo deres wall. Og der virker det som om, det er et 
kundeservicesegment, simpelthen. Folk spørger, hvornår kan jeg få denne her 
nye telefon?  

 Der er en her, der spørger…der siger, at han har problemer med at sende mms. 
Det er der ikke nogen, der har kommenteret på.  

 
 Men jo, det virker som om, det er kundeservice, og så har de nok sagt, hvis vi 

laver en facebookside, så vil vi lave det hele. Men jeg ved ikke, hvor meget af 
det her, jeg ville bruge. [griner lidt]. Jeg ville nok mest bruge det til 
kundeservice. Det er nok det kun det, tænker jeg. 

 
I: Ok. 
 
A: men altså, hvis der var nogle…hvis man var fan af det, og de sendte noget ud, så 

skulle det være et eller andet, hvor man aktivt kunne gøre et eller andet, og være 
med i et eller andet…deltage i en quiz, hvor man følte, at der var en chance for, 
at man kunne vinde måske…hvor det ikke bare var en lodtrækning måske…hvor 
du skulle indgå i et eller andet aktivt. 

 
I: Det var noget af det, du synes, der kunne gøre den bedre? 
 
A: Jo nu…ja måske…jeg er jo ikke fan af den, så jeg ved ikke, hvor tit de sender 

updates ud jo. Og som sagt ville jeg være irriteret, hvis jeg hele tiden fik nye 
updates om nye tilbud, de nu havde hos Telmore. Det tror jeg.  

 
I:  Ok. Så det der appellerer til dig, det er kundeservice delen, synes du er fin? Men 

ud over det så….? 
 
A: Om der er noget andet ud over kundeservice, som jeg får fra denne her side? 
 
I: mmm [og nikker] 
 
A: Altså, jeg synes også, det er relevant at sige, at jeg synes også, det er meget fedt, 

at de gør det. Jeg synes, det er egentlig meget fedt, at de vælger at lave en 
hjemmeside på en eller anden måde. 

 
I: mmm…Ville du anbefale den til nogle af dine venner? 
 
A:  Jeg ville nok sige…[tænker]…jeg kender den jo ikke så godt endnu jo. Men hvis 

jeg havde en god erfaring med denne her side, så….altså jeg kan jo godt se, at 
det er en reklame. Det er jo meningen, at det skal appellere til nogle mennesker. 
Og vi er moderne. Og det er jo en reklame, ikke? Og der er en masse 
diskussioner om deres nye produkter osv. osv. Så, så…det er ikke så tit, at jeg 
sender reklamer videre til mine venner. Og det er jo heller ikke fordi, det er 
Audi. Det er jo ikke en eller anden side, som jeg er vild fan af. Som jeg synes er 
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spændende og sender videre. Men lad os nu sige, at jeg var fan af…ikke fan, 
men at jeg var medlem, og at jeg havde brugt det til kundeservice og det virkede 
og nogle sagde: jeg har problemer med kundeservice. Så kunne jeg måske godt 
finde på at sige: prøv lige…skriv derinde. Fordi de svarede mig med det samme 
sidst. I stedet for at man skal sidde og ringe ind og sidde i kø osv. 

 
I: ok. Er der nogen ting, du savner? På siden du kan komme i tanke om? 
 
A: [tænker]  
 På selve siden? Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes ikke, der er noget, der mangler 

som så.  
 
I: Ok, det var godt. 
 [henvendt til den anden interviewer] har du noget mere?  

[der rystes på hovedet] 
 
 Godt, så vil vi vise dig andet eksempel. Jeg kan lige finde den frem her 
 
 
Carlsberg Pingvin: 
[Interviewer finder næste eksempel frem. Det er Carlsbergs Pingvin] 
 
[Tid: 35:59, 2. optagelse] 
 
I: Og vi gør det samme igen. Du får lov til at klikke rundt på siden, og sige højt 

hvad du tænker, og ja… 
 
A: Det er en pingvinside… [ser lidt videre rundt] 

Det er Carlsberg pingvinen. Øhmmm…Den har jeg set mange gange før på tv. 
Den, synes jeg, er meget sjov.  
 
[Læser videre på siden] 
[Griner!] 
 
Denne her side, synes jeg, er langt federe end Telmore. Øhmmm… 

 
I: Hvorfor? 
 
A: Jeg bliver på en eller anden måde gladere af at se den. Fordi jeg synes, det er 

sådan en hel alternativ måde at angribe et marketing stunt på. [griner]. 
 Jeg ved det egentlig ikke rigtigt. Jeg synes egentlig, at det var meget fedt, at man 

har taget denne her pingvin ud af det blå og lavet den til et eller andet….symbol 
på deres øl af en eller anden art. 

 Det, synes jeg, er fedt på en eller anden måde. Og øhh…Det, synes jeg, er meget 
sjovt. 

 
 Lad mig lige prøve at kigge lidt videre her. 
 
I: mmmm [og nikker]. Du må gerne tænke højt: sådan hvad ser du? Hvad læser 

du… 
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A: Ja. Lige nu læser jeg de statusupdates, som pingvinen har lavet. Og kan se at der 

er rigtig mange mennesker, der kommenterer på dem. Og jeg synes også selv, at 
de er meget sjovt – det der bliver skrevet. Det er meget sjovt at læse. 

  
 Man personificerer et eller andet dyr, ligesom ik. Det jo er altid sjovt. Det er lidt 

ligesom Harry og DSB-reklamerne. Sådan nærmest lidt…en eller anden underlig 
karakter som ikke burde kunne snakke, men som får personlighed og kan 
snakke.  

 Jeg synes, det er…det er nok det. 
 
I: mmmm [og nikker ] 
 
A: Og så er jo også…det er jo sådan lidt skjult humor, ik. En sarkasme på den 

måde…[tænker] 
 Ja, der er…i de der statusupdates, det er sådan sarkastisk humor. Det, synes jeg, 

er meget fedt. Det er min humor.  
 ”Gad vide hvordan det egentlig føles at tabe? Men pyt, det lader jeg Maze om” 

[griner] 
  
 Og der, der tænker jeg, jeg har jo set, hvordan de har lavet det her Pingvin mod 

Maze. Hvordan de har brugt det som sådan et marketingstunt. Og denne der 
pingvin er så super, ik.  

 …det er Carlsberg Sport. Det er jo det. Nu går det op for mig. 
 Øhmm… 
 Den har mange flere fans end Telmore, den her pingvin. Kan jeg se. Det kan jeg 

godt forstå. Det er sjovere at være fan af et lille nuttet dyr, der spiller pingpong 
end det er at være fan af et teleselskab.  

 Jeg kunne også godt finde på at være venner med pingvinen – eller fan med 
pingvinen. Tænker jeg. 

 Og så ser jeg her, at en af statusupdatesene er…har pingvin belejligt 
kommenteret; Carlsberg har lavet et spil – med et link. Lad os se en gang. 

  
[kigger videre og griner] 
”Fed ørering Maze, går du også i kjole?” [griner]. Ej, jeg synes, det er meget 
sjovt det her.  
Nå, men jeg kan se, at der er et link til et spil et eller andet sted også. Man kan 
sidde og spille inde på Carlsberg Sport. Og det har jeg også spillet før en gang i 
kedsomhed inde på deres hjemmeside. Så det ved jeg også godt, hvad er. Hvor 
man skal spille pingpong som pingvin mod Michael Maze. 
Og så er der link til deres reklamevideoer, som også generelt kan jeg huske er 
sådan lidt humoristiske og sjove. Jeg ved ikke, om jeg sådan ville sende det 
videre…jeg ville måske sende det videre til nogle af mine udenlandske venner, 
som ikke kendte reklamen i forvejen. Der kunne jeg måske godt finde på at 
sende det videre. Jeg ville nok ikke sende det til mine venner, for alle har jo set 
de her reklamer før ik’, såehh…Det er nok det, jeg tænker…Jeg har selvfølgelig 
ikke rigtigt klikket mig videre. 
Så er der info. Og det kører jo samme stil. De personificerer denne her pingvin, 
som om den er en rigtig person. Det er meget sjovt.  
Sjove billeder… 
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Der er sådan mange fede ordspil på denne her måde. Det kan jeg godt lide. Han 
har lagt billeder op af de otte fedeste slæder nogensinde. Og så er det bogstavelig 
talt slæder. Det, synes jeg, er meget sjovt. 
Øhmmm…Ja. Det kan jeg sige meget om. Jeg synes, det er en rigtig god side det 
her. 

 
I: Ja. Hvordan vil du sådan overordnet beskrive siden? Når nu du har orienteret dig 

på den 
 
A: Morsom. Det vil være mit ord.  
 
I: Ok. 
 
A:  Morsom og trendy – er den også. 
 
I: Hvad synes du om siden så? 
 
A: Jeg kan rigtig godt lide den.  
 
I: Hvad, tror du, er formålet med siden? 
 
A: Øhmmm…Jeg tror, formålet er at øge opmærksomheden omkring Carlsberg. Og 

måske Carlsberg Sport. Jeg ved ikke…det er jo de reklamer, den er med i, men 
øhmmm…Det er jo en reklame. Jeg er godt klar over, at det er en reklame, men 
jeg synes, de har tilføjet noget…noget morsomhed, noget morsomt til det, så det 
bliver sjovt. Så det bliver relevant, fordi det er morsomt. 

 Så øhhh ja. Formålet er at reklamere – at jeg skal huske at Carlsberg og 
Carlsberg Sport findes. Og at det skal blive en del af min hverdag og…og at det 
skal blive en del af…Ja, det er jo rimelig signifikant, at det skal blive en del af 
min hverdag.  

 Så det tror jeg. 
 
I: Er der noget på siden, som ikke rigtigt appellerer til dig? Er der noget, du ikke 

synes er så godt ved det? 
 
A: Øhmmmm…nej, der er ikke noget, der sprænger i øjnene som noget, jeg ikke 

kan lide. I hvert fald ikke her i starten…jeg prøver lige at gå helt hen til enden 
her.  

 
I: Hvad er du inde i nu? 
 
A: Øhm ja, jeg kan lige fortælle, hvad jeg laver. Nu kigger jeg i fotos.  
 Det er nogle sjove billeder, som skal forestille at være pingvinens egne 

personlige billeder. Et billede med en kæmpe isbjørn og to tamporiner, og 
billeder af hans ekskærester. Det synes jeg er ret sjovt.  

 Altså, det er jo lidt plat humor, men det er jo…og øh…det sjoveste på denne her 
side, vil jeg sige, er jo sådan set de her updates, som kommer ned igennem og 
lidt sarkastiske kommentarer. Og så er det sjovt lige en enkelt gang at kigge 
igennem de her billeder…som der er blevet lagt op. 
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 Og jeg kan sagtens forestille mig, at man synes et eller andet billede er ret godt. 
Det her hvor han sidder oven på en isbjørn og er ved at vække ham [viser 
billedet]. Det, synes jeg, er ret sjovt. Det kunne jeg måske godt finde på at sende 
videre til nogle. 

[grin] 
 
 Øhmmm…såeh… 
 
I: Kunne du finde på selv at være aktiv på siden her? Komme med kommentarer til 

pingvinens status? 
 
A: Ja, det kunne jeg godt. Hvis jeg var fan af den, så ville jeg få de her updates på 

min side. Og hvis jeg syntes, nogle var sjove, så kunne jeg måske godt finde på 
at kommentere på dem.   

 
I: Hvad synes du om tonen og sproget, der sådan kommunikeres i? 
 
A: Det kan jeg godt lide. Det passer meget godt til mig, synes jeg. Jeg kan godt lide 

sarkasme, og det, synes jeg sådan generelt, er meget….det er sådan lidt mere 
intelligent humor, synes jeg. 

 Men okay altså. Det er øl og sodavand. Så så intelligent er det heller ikke. Men 
det er bare sådan lidt mere sofistikeret humor, synes jeg. Det er ikke 
overdrevet…arhh, det er svært at sige. Sarkasme er jo også plat en gang i 
mellem… 

 
I2: Men det, du tænker på, er – fx i forhold til Telmore – det er, at den er tænkt et 

skridt videre, fordi det ikke bare er virksomheden? 
 
A: jojo. Ja… 
 
I2: Eller hvad mener du? 
 
A: Ja ja. Det er noget, jeg tænkte lige fra starten af. Altså, det er fedt, at det er 

pingvinen, jeg er fan af – og ikke selskabet. Det var også det, jeg sagde lige i 
starten. Det er helt klart vigtigt. Og jeg kan godt lide sproget, fordi det er ikke et 
salgssprog med nogle tilbud fra Carlsberg, eller om deres nye øl. Det er 
pingvinen, der snakker. Og ham her er rapkæftet, og siger nogle sjove ting og er 
sarkastisk på den måde, som man kan godt kan lide det – som når man ser 
komedieprogrammer på tv og er ung. 

 Så jo, det kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide sproget i den, og jeg kan godt lide 
humoren i den. Og jeg kan godt…jeg kunne godt finde på at være fan af denne 
her side, fordi det er ikke er et eller andet stort logo, jeg er fan af eller en eller 
anden underlig karakter, som jeg også er fan af på Facebook.  

 
I: Kunne du også finde på at anbefale siden til dine venner? 
 
A: Det ved jeg ikke…altså., jeg ved ikke om, jeg ville anbefale den. Men jeg har det 

sådan lidt, at ofte når jeg bliver fan af noget eller jeg poster et eller andet link til 
noget på denne her side, så kan folk jo se, at jeg er fan er det. De ser, at Andreas 
Nicolet is now a fan of denne her person eller…Så der tror jeg, at det er nok 
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budskab nok i sig selv for mig at give. At folk kan se, at nu er jeg fan af det. Jeg 
har ikke sådan en trang til at sende rundt til alle, at nu skal i også være fan af det 
her. Såh…ej, jeg ville nok ikke aktivt selv sende ud til mine venner, men jeg 
kunne godt finde på at lave links til nogle af de ting, der er på siden og sende ud 
til andre. Og så ville det være deres eget valg, om de ville blive venner eller fan 
af det.  

 
I: Hvad får du ud af at klikke rundt på siden? 
 
A: Jeg bliver underholdt. Jeg synes, det er sjovt. Det er sjovt at læse, det der står.  
 Ja, det er nok det vigtigste – men det er nok også det eneste. Jeg synes, det er 

sjovt. Og hvis vi skal gå dybere, så får jeg nok lidt et tilhørsforhold til denne her 
pingvin. Den bliver endnu kendt oppe i mit hoved, end den er i forvejen, hvor 
jeg kender den fra tv. Hvor den er blevet rimelig kraftigt frem i reklamer osv. Så 
synes jeg lige pludselig, så bliver den endnu mere en del af ens referencerammer, 
eller hvad man kan sige [griner] 

 
I: Ja. Er der noget, du savner på siden? Noget du har tænkt over, mens du har 

klikket rundt? 
 
A: Neeej, det synes jeg ikk…Jeg har generelt ikke en forventning om, hvad jeg skal 

se inde på siden andet end at det skal være underholdende, og det må være lidt 
interaktivt. Og det synes jeg, at den har. Man kan kommentere på de her ting, der 
bliver skrevet, og det er morsomt. Og det er nemt at tage et billede eller et link 
og sende videre til sine egne venner. Men der er noget at sende til folk, og det er 
det, der gør det sjovt 

 
I: mmm [nikkende]. Kunne du finde på at gå ind på siden her igen? 
 
A: Jaooo…Som sagt, så er det sjældent, at jeg finder en side frem for bare at gå ind 

og gå rundt på det. Men hvis der kom en statusupdate ud fra Pingvin med et eller 
andet, og jeg virkelig sidder og keder mig, så kan jeg godt lige finde på, at klikke 
på navnet og så se, hvad det egentlig er der er sket – om der er sket noget helt 
nyt. Men det er nok nærmere igen det her med, at jeg interagerer med de 
updates, der kommer, og så forholder jeg mig til det.  

 Og så vil jeg sige, den første gang…det er måske også vigtigt det her. Den første 
gang at jeg ser siden, at jeg nu er blevet fan af den, så går jeg selvfølgelig ind på 
siden og kigger igennem – ligesom jeg nu har gjort. Og det er der, hvor jeg ser 
billederne. Og det er der, hvor jeg ser videoerne, og synes det er sjovt at sende 
videre. Jeg ved ikke, om det er noget, jeg ville gøre tit – gå ind og se om der nu 
er blevet lagt nye billeder ind. Men det får jeg jo at vide, hvis der kommer nye 
billeder ind. 

 
I: Havde du tjekket info på siden? 
 
A: Ja, jeg har klikket rundt. Og der er det jo så det her med, at de personificerer 

oplysningerne. Og det er en mand. Det er helt tydeligt, at det er en mandeside det 
her.  

 
[Tid: 49.40 – optagelse 2] 
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I do 30 

 
[Interviewer finder næste eksempel frem] 
 
I: Så får du denne her over igen, og du tænker højt, hvad du kommer i tanke om, 

når du ser siden. 
 
A: Jeg ser et stort profilbillede. Det har jeg ikke set før – så stort på en side. Det 

ligner, det er lavet til Facebook det her. 
 
I: Jeg skal lige høre, hvad det er for en side? 
 
A: Ja, det er I do 30…ja, det er I do 30 eller 60. Jeg ser logoet. Uden at vide noget 

om, hvad det er, gætter jeg på, at det har noget at gøre med denne her kampagne 
om, at man skal huske at skrue ned for temperaturen på sin vaskemaskine. Og 
øhhh…. 

 Og efter jeg lige har læst lidt mere, er jeg rimelig sikker på, at det er det, det 
handler om. Det fremgår ikke rigtigt af en overskrift noget sted, at det er det, det 
handler om, men….Jo, det står her lidt længere nede. Lidt længere nede på siden 
kigger jeg. 

 
 [ser på siden] 
 Ja, nu har jeg læst her. Der står, by joining I do 30 så vasker jeg mit tøj ved 

primært ved 30 grader. Og hjælper til at sprede ordet, at man skal vaske ved 30 
grader. 

 Så jeg går ud fra, at folk der har meldt sig til denne her side, det er folk, der 
skruer ned til 30 grader. 

 Og jeg kan se her, at der er flere mennesker, der har kommenteret på 
statusupdates. En statusupdate der siger, at nu har 10.000 fans, og det er der 
nogle, der synes er fedt. Og det er tydeligvis nogle mennesker, der går op i klima 
og energispørgsmål. 

   
 [Ser videre] 
 Så er der et link til en blog. Nu klikker jeg bare lige ind på den. [læser] 
 
I: Hvad ser du? 
 
A: Ja, jeg har klikket ind på bloggen, og så ser jeg…Jeg læser overskriften til denne 

her artikel om, at man skal dele sine ideer om carbon change i 60 sekunders 
video. Og der ligner det, at der er nogle…en video hvor man kan klikke på og se. 
Hvis jeg havde lidt mere tid, ville jeg nok klikke på den nu og se dem og se, 
hvad det var. Det ville jeg nok. Ja, det ville jeg. 

 Og det er…Ja, det er jo egentlig meget interessant. Jeg synes, det er en god cause 
– eller hvad siger man? Et godt formål. 

 Hvad tænker jeg ellers? 
 
I: Har du været sådan rundt på siden? Har du orienteret dig…? 
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A: Som I måske har lagt mærke til, bruger jeg meget tid på at sidde og kigge ned af 
wall’en. Det er den, jeg bruger mest tid på. 

 
I: Ja. Hvad tænker du, når du ser på wall’en, og det der står og?? 
 
A: Det første jeg tænkte var, det er da interessant, så mange mennesker der 

kommenterer på det her. Det virker som om, det er en aktiv wall. At der aktivt 
bliver opdateret på den. Der er nogle, der går op i at opdatere det her. Og så kan 
jeg se, at det er som om, at vedkommende der går op i at opdatere det her 
ligesom prøver at skabe en fælles stemning af en eller anden art. At det er godt – 
vi skal alle sammen melde os til det her aktive…aktivisme på en eller anden 
måde. Og der bliver opfordret til, at man skal sprede ordet og der bliver…”I do 
30 thinks all the cool people joining this page are hot”. Sender lidt smiger ud til 
sine fans.  

 Jo jo, jeg synes, det er meget godt. Det er en meget god sag at være med i.  
 
 Så det her er sådan en side, jeg tænker, at jeg godt kunne finde på at være fan af 

den, men skulle godt nok ikke få ret mange updates fra den før jeg ville slette 
den.  

 Og jeg ville blive udelukkende fan af den, fordi jeg synes, det er en god…et godt 
formål – at man skal skrue ned til 30. Det har jeg egentlig ikke noget imod at 
sige til folk, at det skal de gøre. Nu vasker jeg selv ved 40, men det er kun fordi 
min vaskemaskine er ikke god nok. Den vil ikke vaske ved 30 og så centrifugere 
ordentligt. Jo, skrue ned fra 60 til 30 eller 40 det, synes jeg, er en rigtig god sag, 
så det kunne jeg godt finde på at blive fan af. Men jeg tror, jeg ville virkelig 
blive træt af det, hvis jeg fik mere end en update hver halve år. Altså…fordi 
øhh…det er jo ikke noget der har relevans normalt for min dagligdag og for 
andre mennesker.  

 Det har ikke nogen relevans for min dagligdag, om andre mennesker skruer ned 
på 30 eller ej. Overhovedet. Men når jeg bliver ven med sådan noget her, så er 
det jo fordi, at jeg ved, at når jeg er ven eller fan af det, så kan andre mennesker 
se, at jeg er fan af det, og så er jeg på den måde med til at sprede ordet og sende 
et signal om det…  

 Jeg tænker, det er en rigtig god sag, og der er sikkert nogle, der gerne vil læse 
mere om det her – jeg er egentlig ikke så interesseret i at læse en masse detaljer 
om siden. Jeg kan se, hvad formålet er, og jeg er ikke interesseret i at engagere 
mig yderligere end det…og give min…det er meget nemt lige at blive fan af det. 
Sådan tænker jeg.  

 
I: Ok. Hvordan vil du sådan beskrive siden helt overordnet? 
 
A: Den er også flot lavet. Flot Facebookside. Meget mere detaljeret end jeg ser 

nogle andre sider. Og ofte opdateret. Det ligner, at der kommer mange updates. 
Og det er lidt trist, tror jeg. Jeg tror, jeg ville blive lidt træt af det til sidst. Men 
altså jeg kunne sagtens…jeg ville ikke have noget imod at blive fan af det i en 
uges tid. Og så ville jeg sikkert blive træt af det, og så ville jeg melde mig fra. 

 
I: Hvad, tror du, er formålet med siden her? 
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A: Jeg tror, formålet er at få folk til at vaske ved lavere temperaturer. Det, tror jeg, 
er det overordnede formål. Så jeg forestiller mig en eller anden organisation…en 
eller anden non-profit organisation den sponsorerer denne her. Staten eller en 
eller anden 

 
I: Ok. Hvad sådan…lidt mere hvad der appellerer til dig, og hvad der ikke 

appellerer til dig? 
 
A: Jo men igen. Når jeg går på Facebook, er det for at blive underholdt, ik?! Jeg vil 

gerne se nogle sjove billeder af mine venner, deres rejser og hvad de ellers laver. 
Denne her, jeg synes ikke, den er specielt underholdende. Men der er et budskab, 
og jeg tror, at en del af min kommunikation med mine venner den har at gøre 
med, hvad man er for en person, og hvad man går op i. Så derfor kunne jeg godt 
finde på, at blive fan af sådan en side her. I hvert fald for at det ligesom gik 
videre, at nu var man blevet fan af det her. Og så vidt jeg husker, så kan man vist 
også godt slå fra, at man vil have updates fra en bestemt virksomhed uden at 
fjerne dem som ven. Det tror jeg. Så det er nok det, jeg ville gøre. Jeg vil nok 
fortsætte med at være ven, men bare slå deres updates fra. Så ville jeg ikke have 
deres updates, hvis der kom for mange.  

 Men jeg synes, det er en god sag og… 
 Ja, hvad var spørgsmålet igen? 
 
I: Det var bare, hvad der appellerer til dig. Men det har du sådan set svaret på. 

Kunne du selv finde på at være aktiv på siden her og komme med kommentarer? 
 
A:  Jeg er meget interesseret i klimaspørgsmål.  Men lige denne her med 60 til 30 er 

ikke noget, jeg har et specielt forhold til. Så jeg tror ikke, jeg vil kommentere på 
noget af det her. Simpelthen fordi jeg interesserer mig mere for, hvordan man 
producerer energien, end hvordan man bruger den. Ikke at jeg mener, det er 
mindre relevant, men det er bare ikke noget jeg interesserer mig synderligt meget 
for. Men som sagt jeg vil gerne sende et signal ud til folk, at man skal skrue 
temperaturen ned fra 60 til 30. Jeg synes…Jeg kan godt lide budskabet og derfor 
vil jeg også gerne sige til andre, at det her er et godt budskab. Men det er ikke 
noget, jeg vil stille mig ud på strøget og dele flyers ud om, og begynde at blogge 
om inde på hjemmesiden. 

 
I: Hvad får du ud af at klikke rundt på siden? 
 
A: Jeg synes ikke, jeg får særlig meget ud af at klikke rundt, hvis jeg skal være helt 

ærlig. Jeg kan se, at der er en masse information om det. Om organisationen. Og 
det ligner, at der er nogle, der bruger meget tid og engagerer sig meget i 
hjemmesiden. Men jeg får ikke personlig noget ud af det her, fordi det er ikke et 
emne, der interesserer mig særligt meget.  

  
I: Kunne de gøre noget, så det appellerede mere til dig? 
 
A: Ja, hvis de havde haft en pingvin  
 
[griner] 
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A: Men du ved igen, det skal gerne være lidt sjovt på en eller anden måde for mig 
for at jeg er interesseret i det, og kan engagere mig i det og... 

 
I: Så det har noget med formen at gøre? 
 
A: Ja, jeg tror, der er mange måder…. 
 
I: …indholdet er sådan set fint nok? Det skulle bare..? 
 
A: Ja. Igen, det kommer an på, hvordan du kommunikerer dit budskab. Hvordan 

kommer jeg ud til de mennesker, jeg skal ramme – og man kan sige, de vigtigste 
målgrupper af sådan en kampagne er vel også større familier og husmødre, og 
hvem der ellers bruger vaskemaskiner [griner]. Altså…jeg ved ikke, hvem der er 
målgruppen men…for mig…det passer ikke til mig, den måde der bliver 
kommunikeret til mig på her. Det interesserer mig ikke rigtig, og jeg har ikke 
kigget mere end halvdelen ned på denne her wall, før det går op for mig, at det 
gider jeg ikke bruge tid på det her. Det… 

 
I: Du ville ikke gå ind på denne her side igen af dig selv? 
 
A: Nej, det ville jeg ikke. Jeg ville gerne blive fan af den, fordi jeg synes, det er en 

god sag. Men jeg ville nok rimelig hurtigt fravælge af få updates fra den. Og 
fordi jeg ikke fik updates, så ville jeg aldrig rigtig se, at der kom noget ud, og så 
ville jeg aldrig gå ind på den.  

 
I: Har du lagt mærke til, hvem der er afsenderen? Du nævnte før, at du troede det 

var en non-profit organisation, der stod bag? Er det noget, du sådan – nu har du 
været inde og klikket rundt, og du har ikke fundet en afsender? Er det noget, der 
sådan…? 

 
A: Jo, men nu kan det godt være, at jeg ikke har været så grundig…nu kan jeg se 

websites, så er der noget I do 30. Det her ville jeg nok ikke gøre normalt, men nu 
spørger du mig, og så undersøger jeg det. 

 
I: mmm[nikker]. Men du ville ikke gå ind og undersøge, hvem der var afsender af 

sådan en side her normalt? 
 
A: Nej, det tror jeg ikke. 
 
I: ….at blive fan af den? 
 
A: Ja, jeg kunne godt finde på at blive fan af den, fordi…igen, det kan også være 

fordi, jeg er naiv. Men jeg tænker, at det er en god sag, at den prøver at tjene, så 
jeg tænker automatisk, at det er ikke nogen, der prøver at stjæle mine 
informationer, så jeg har ikke noget problem med at være fan. Men hvem der 
styrer budskabet, det interesserer mig ikke så meget lige i denne her sag.  

 Nu kan jeg se, at det ligner lidt, at det er Novozymes. Nu hvor jeg ser, at det er 
Novozymes, så gør det det lidt bedre faktisk. Jeg synes, det er…at en privat 
virksomhed går ind og laver et privat initiativ, det, synes jeg, sådan set er meget 
fedt, at de gør.  
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 Men igen, jeg står altså lidt ved det. Så spændende synes jeg altså ikke, at det er. 
Der skal være noget, der appellerer til mig. Hvis der nu var en jobbank med job 
hos Novozymes [griner] – det, ville jeg synes, var spændende.  

 
I: mmmm [nikker] 
 
A: Fordi det er relevant for mig.  
 Jeg forstår heller ikke, at de ikke har logoet fremme nogle steder på 

Novozymes…et eller andet sted. Men det er måske for ikke at lave denne her 
Telmore reklame.  

 
I: Ok, ja. 
 
[Der holdes en kort pause] 
 
Applikationer 
En aften i byen 
 
[Optagelse 3] 
I:  Godt. Her til sidst har vi en applikation, som du skal prøve. Og på samme måde 

som med virksomhedssiderne, der skal du tænke højt, når du tager den. Hvad du 
tænker om den og…læser spørgsmålene højt og. 

 
A: Ok. En aften i byen-testen.  
 Ehmm…Der står, ”har du nogensinde drukket så meget, at du har haft svært ved 

at huske, hvad der skete aftenen før?” Og der må jeg mildest talt sige ja. Det har 
jeg. Det var dengang, jeg var ung.  

 ”Har du nogensinde kastet op pga. alkohol og overladt det til andre at tørre op 
efter dig?” 

 
I2: Du behøver ikke at sige dit svar 
 
[alle griner og taler i munden på hinanden] 
 
A: Jeg kan ikke huske, om jeg har gjort det. Men det skal ikke undre mig, at jeg rent 

faktisk har gjort det dengang, jeg var teenager på et eller andet tidspunkt. For der 
har jeg godt nok været fuld nogle gange.  

 
[griner] 
 
A: Så jeg siger ja. [den er smule langsom om at indlæse svaret] Den står lige og 

tænker. 
  
[Internettet går ned, og vi holder en kort pause, mens internettet kommer op at køre igen] 
  
[Optagelse 4] 
 
A: Nu er den der. Nummer tre, og der spørger den: ”Har du nogensinde været så 

fuld, at du gjorde noget, du fortrød bagefter?”. Altså…fortrød efter jeg var fuld 
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eller mens, jeg var fuld – tænker jeg. Men de mener nok, mens man var fuld. Og 
det har jeg. Fx kastet op 

 
[grin] 
 Ej jo jo. Helt klart, det har jeg da. ”Har du nogensinde drukket så meget, at du er 

faldet i søvn på et toilet, en offentlig bænk eller lignende?” 
 Det tror jeg ikke, at jeg kan huske, jeg har. Jeg siger nej. Så går den videre.  
 Spørgsmål fem: ”Har du nogensinde drukket så meget, at du har mistet 

balanceevnen og haft svært ved at gå lige?”. Det tør jeg godt sige ja til. Det er 
sket før.  

 Så, nå. Så går den videre her 
 
I: Ja, du skal nok invitere.  
 
A: Ja, der står her, at jeg skal invitere. Tilføj op til tre af dine venner ved at klikke 

på deres billede nedenfor. Eller skip – står der også 
 
I: Nej, du bliver faktisk nødt til at invitere ellers kan du ikke få resultatet. 
 
A: Skip kan jeg også…Så vælger jeg sådan der. [sender den til tre venner]. Det er 

lidt svært lige at vælge, hvem man vil sende sådan noget til om, hvor meget man 
har drukket, ik? 

 Men det bliver nok til nogle af de venner, jeg tror…altså hvis jeg selv tog denne 
her test i virkeligheden…altså…hvis jeg virkelig havde valgt helt fra starten at 
gå ind i denne her applikation helt fra starten – hvilket jeg normalt ikke ville 
gøre. Det gør jeg så nu. Men så ville jeg nok sende den til nogle af mine tætteste 
venner. Det gør jeg nu.  

 Og det er så det, jeg skal gøre for at få resultatet, kan jeg se. Det, synes jeg, i 
øvrigt er dårligt. 

 
I2: Ja, det er en fejl på den lige i øjeblikket. Det har nemlig ikke altid været sådan.  
 
A: Ja, det kan jeg nemlig ikke lide, at man skal tvinges til det. Nå, der står her, at 

Andreas tog en aften i byen og mistede 38 venner 
 [griner] Det er et interessant tal. Og så kan jeg så se, at jeg kan kommentere på 

det. Jeg går ud fra, at så bliver det så publiceret på min profil. Og jeg er blevet 
klassificeret som tågehornet. ”Tågehornet ses ofte sidde alene til fester og hamre 
ølkruset ned i bordet, mens han/hun skråler med på irsk folkemusik..:” osv. osv. 

 
I: Hvad synes du om den test her? 
 
A: Ja, jeg kan se her – jeg kan trykke enten på publish, så bliver den sendt ud på 

min profil, så alle kan se det, eller også kan jeg trykke på skip. Jeg synes 
øhmmm…Altså, jeg er jo ikke målgruppen for det her. Det er jo teenagere 
primært, som – går jeg ud fra – som er i gymnasiet, som den er til denne her Stop 
før 5. Jeg er sikker på, at de også gerne vil have mig til at stoppe før 5, men som 
jeg kan se på reklamerne, så lader det til, at de primært koncentrerer sig om 
teenagere. Jeg synes, at…Jo altså, min personlige mening. Jeg er jo egentlig 
ligeglad. Jeg tror, jeg ville jo aldrig tage sådan en test her. Hvis jeg gjorde det, 
fordi nogle spurgte mig, om jeg ikke lige ville tage den, som jeg har gjort nu, så 
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ville jeg nok lade være med at sende den ud på min profil. For jeg har nok lidt 
mistanke om, uanset hvad jeg svarer på denne her test, så vil jeg ende med at 
miste venner – og det er jo ret negativt. Så personligt synes jeg ikke, at det er ret 
fedt. Men jeg kan sagtens forestille mig – jeg tænker på, hvordan jeg selv var 
dengang, jeg var teenager – at man konkurrerer i, at man er den, der mister flest i 
stedet for, at man er den, der mister færrest. At det er sådan på en eller anden 
måde, at det er sejt, eller det er sjovt. Så jo, jeg kunne sagtens forestille mig, at 
man ville tage testen, og så måske sende den videre, eller i hvert fald lægge den 
ud på sin profil for at ’se her, høhø, hvor mange venner jeg mister’. Faktisk så 
sent som den anden dag – så får I lige en anekdote. Så skrev min lillebror, som er 
i gymnasiet, en update på sin væg, der sagde, at han havde tænkt sig i dag at 
drikke mindre end fem genstande, så han ikke mistede nogle venner og kunne 
være med til fodbold i morgen. [griner]. Og det var tydeligvis med et snert af 
ironi, og hans venner grinte også meget af det for der var mange sjove 
kommentarer – haha osv. Så jeg lidt, at det er den der med, jooo…man skal jo 
ikke drikke mere end fem, men der går stadigvæk konkurrence i, hvem der kan 
drikke mest, eller hvem der kan være den mest uhumske, eller hvem der kan 
opføre sig værst på en eller anden måde.  

 Men jeg synes ikke personligt – det er ikke en, jeg ville tage i dag, som 26 årig 
ville jeg ikke synes, det var en interessant test at tage, men jeg kan godt se 
formålet. Sprede budskabet på en eller anden måde. At målet helliger midlet. At 
de her unge konkurrerer i, hvem der kan se værst ud på Facebook. Så længe de 
stadig får budskabet. Sådan tænker jeg lidt, at det må være det, der er meningen. 

 
I: Du synes ikke, den har nogen effekt på nogen måde denne her test? Det er ikke 

sådan, at den sætter nogle tanker i gang på en eller anden måde om…altså du 
bliver jo stillet nogle spørgsmål om… 

 
A: Så sætter den nogen tanker i gang for mig om det her? 
 
I: mmm [og nikker] 
 
A: Jeg har jo set nogle reklamer på tv og i biografen om det her, så jeg ved godt, 

hvad budskabet er. At ofte så opfører man sig dumt, når man bliver for fuld, og 
det skal man passe på. Sååå…Jeg synes, fem er lidt lavt for en hel aften. Jeg tror 
ikke, jeg ville gå efter at drikke mindre end fem. Jeg ville formegentlig drikke en 
del mere end fem. Men jeg kan da godt tage budskabet til mig jo. Jeg synes da, 
at man skal liiige tænke sig om i hvert fald, inden man går helt amok på sådan en 
aften der og drikker sig helt i hegnet. Men det er jo også nogle tanker, jeg har 
personligt, jeg har gjort mig før denne her test. At nu skulle man måske lige 
skrue den lidt ned en gang i mellem – passe på at man ikke bliver for fuld. Så jo, 
det kan da godt sætte mine tanker lidt i gang. Især når jeg sidder og bliver spurgt 
lidt ud om det her. Men generelt har jeg jo tænkt, at den er henvendt til 
teenagere, og folk der måske er lidt mere ansvarlige, de kan godt tænke selv. 
Sådan tænker jeg.  

 
I: Er det tydeligt for dig, hvem der er afsender af denne her kampagne her? Noget 

du har lagt mærke til 
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A: Ikke konkret hvem der er afsender. Jeg tror ikke, det er en virksomhed. Jeg tror 
ikke, det er Carlsberg. Jeg er rimelig sikker på, at det må være en eller anden 
dansk sundhedsorganisation. 

 
I: mmm [nikkende]. Det er sundhedsstyrelsen, der har lavet den. 
 
A: Ja.  
 
I: Ja, hvad med i forhold til den faktuelle information, der kommer op? Her til 

sidst? Har du lagt mærke til den? 
 
[interviewer hjælper videre] 
 
A: åh ja, der kommer et billede op, når jeg trykker der. Øhmm ”Det er ikke kun 

dømmekraften, du risikerer at miste, når du drikker”, står der. ”Hjælp med at 
sprede budskabet. Bliv fan af Stop før 5.” Øhmmm…og så inviter vennerne til 
en aften i byen. Det må betyde, at jeg kan invitere dem til også at tage denne her 
quiz. Og bliv fan, så kan jeg blive fan af denne her side, de har lavet.  

 
 Jeg bliver ikke fan af denne her. Det tror jeg ikke, jeg gør. Og testen er lidt 

kedelig. Der er kun fem spørgsmål. Og det er jo igen, det er rimelig meget lige til 
højrebenet, hvad det er, den vil konkludere – at det er skidt at drikke for meget, 
og at man kan gøre nogle dumme ting.  

 
I: Så overordnet er du ikke særlig tilfreds med denne her side. Er det fordi, du ikke 

føler dig som en del af målgruppen? 
 
A: Ja 
 
I: …i virkeligheden? Altså det er? 
 
A: Jeg føler ikke, at den er henvendt til mig. Igen, jeg synes, det er et fint formål. 

Jeg synes, det er en god sag at sige til teenagere, at de skal passe på, hvor meget 
de drikker. Jeg tror ikke, det er realistisk at få dem til at stoppe med at drikke – 
eller få dem til at stoppe efter fem genstande. Men jeg tror, det er realistisk, at 
man siger til dem, at de skal holde lidt øje med, hvor meget de drikker, at de skal 
huske at holde lidt igen. Som jeg også kan bevidne, at jeg ser min lillebror 
kommentere, og hans venner kommentere, lidt på det inde på Facebook. Det må 
jeg jo kunne konkludere…gå ud fra, at det betyder, at der er nogle, der tænker 
sig lidt om i det mindste. Men øhm ja, jeg er ikke specielt påvirket af denne her. 
Jeg synes godt, jeg selv kan styre, hvor meget jeg drikker. 

 
 
Afsluttende refleksioner 

 
I: Ja, godt. Så her til sidst har vi lige nogle afsluttende og sådan lidt mere generelle 

spørgsmål. Hvad synes du sådan helt overordnet om, at virksomheder bruger 
Facebook til at skabe kontakt til deres kunder?  
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A: Jeg synes, det er en god ide. Især nu hvor der er så mange mennesker, der bruger 
det.  

 Og efter jeg har set de her sider, som I har vist mig, så synes jeg, det er vigtigt, at 
man er kreativ og nytænkende i sin fremgang. Jeg synes, Carlsberg siden var den 
bedste. Carlsbergsiden med pingvinen var den bedste. Fordi du ikke blev fan af 
virksomheden som så, men blev fan af en karakter, som havde en sjov 
personlighed. Som man kunne identificere sig selv med på en måde.  
Modsætningen mellem Telmore-logoet og Audi-siden, som jeg jo godt kan lide, 
er jo nok, at jeg i forvejen er ret stor fan af luksusbiler, og synes at luksusbiler i 
sig selv er en fed ting. Det er et fedt produkt. Jeg er jo ikke fan af Telmore-
mobilselskabet. Så det er jo også en svær opgave, de kommer på, når de skal 
lokke mig til at være ven eller fan. Men jeg tror da bestemt, at Telmore ville tage 
sig bedre ud, hvis du tog sig måske…en lille strategi – jeg ved ikke, hvem deres 
figur skulle være. Men en lignende side, som den Carlsberg har lavet, hvis man 
overhovedet kunne lave det med et teleprodukt. 

 
I: Sådan lidt i forlængelse af det, hvordan vil du så helst have, at virksomheder 

kommunikerer med dig på Facebook? 
 
A: Jeg synes, de skal kommunikere primært gennem de her newsfeeds, der bliver 

sendt til en. Fordi det er sjældent, at jeg aktivt selv går ind på en side for at se, 
hvad der foregår. Det, jeg kan forholde mig til, det er de ting, der kommer ud de 
her nyhedsstrømme – de her newsfeed. Men det er også vigtigt, det der kommer 
ud i de her newsfeed, er noget jeg bliver underholdt af. Hvis det er noget, som 
konstant beder mig om at tage stilling til noget, der ikke er relevant for min 
hverdag. Noget jeg ikke bruger tid på at tænke på, så bliver det bare spam og så 
bliver det træls. Denne her skrue ned fra 60 til 30-kampagne – hvis der kommer 
en newsfeed ud hver eneste dag fra dem…altså, jeg synes, det er en god sag, 
men det er ikke noget, at jeg gider at bruge så meget tid på, at jeg skal ind og 
kigge på deres links hver eneste dag. Der er masser af gode sager, som man kan 
involvere sig i, men man bliver nødt til at udvælge dem, man synes, er mest 
vigtige. Og bare fordi du får sendt en sag til dig så..det gør den ikke mere 
relevant, synes jeg. Ja, så mig lige netop…ja. Det vigtige er, at det er noget, der 
underholder mig i de her newsfeeds, og noget jeg kan…der passer til min 
målgruppe. Fx pingvinen, det er humoristisk sarkastisk mandehumor. Det, synes 
jeg, er sjovt. Og jeg kunne godt finde på at være fan, og blive ved med at 
modtage feeds.  

 
I: Hvad skulle så gøre, at du kunne blive lokket ind på en virksomhedsside, og 

sådan jævnligt tjekke den? Hvad kunne få dig til det? Hvad skulle virksomheden 
så gøre? 

 
A: Jamen øhm. Det skulle jo i hvert fald være en virksomhed, jeg stoler på, som jeg 

nævnte før. Så jeg stoler på, at jeg kan give informationer, så jeg kan tilmelde 
mig. Det skal være en organisation, jeg i forvejen interesserer mig for. Jeg har 
svært ved at se, hvordan jeg skal få en nyskabt interesse af en Facebookside. 
Altså lige pludselig vinde en kæmpe interesse for en virksomhed gennem 
Facebook. Altså igen, i hvert fald ved en interesse direkte for virksomheden. 
Pingvinen er jo lidt et fænomen, mere end det er virksomheden, jeg bliver fan af, 
så er det jo denne sjove karakter, som jeg bliver fan af, mere end det er 
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virksomheden, jeg bliver fan af. Så for at få mig til at blive interesseret i en 
virksomhed, så skal de nok finde på noget nyt. Noget der ligesom går lidt uden 
om deres navn og logo, og så skaber interesse for et eller andet fænomen, og så 
man selv ligge bag det. Og grunden til at det virker for Carlsberg – og det er i 
øvrigt en vigtig pointe - i forhold til med Novozymes, det er jo, at Carlsberg 
pingvinen har jo set hundrede gange i tv. Altså virkelig mange gange før. Og jeg 
ved med det samme, hvad det har med at gøre. Og så er det komisk. Novozymes-
kampagnen, som jeg tror, det er – var det det? 

 
I: Ja 
 
A: 60 til 30. Den er ikke speciel komisk. Det er en god sag, men det er ikke noget 

specielt underholdende. Og det er heller ikke noget – jeg har set noget med at 
skrue ned før, men jeg mener ikke, at det var Novozymes, der stod bag det, det 
jeg har set. 

 
I: Ja, så det at du har set det før et andet sted gør…altså 
 
A: Ja… 
 
I: …giver dig en anden indgangsvinkel? 
 
A: Ja, det er det, jeg prøver at sige. At jeg har set det før, det gør, at jeg kan 

nemmere forholde mig til det. Det bliver mere interessant på en eller anden 
måde.  

 
I: Ja ok. I hvilke tilfælde vil du anbefale dine venner at blive fan eller medlem af 

en virksomhed? 
 
A: [tænker] 
 Igen, som jeg nævnte et par gange før, og det står jeg sådan stadig meget fast på, 

så tror jeg, det er sjældent, at jeg vil gå ind aktivt og bruge den funktion, der 
hedder ”anbefal mine venner det her”. Jeg synes, at det faktum, at de i deres 
nyhedsstrøm kan se, at jeg er blevet fan af det, det giver dem valget. Det tætteste 
jeg kommer på det, er hvis jeg er inde på siden, som jeg godt kan lide – det 
kunne være pingvin eller Audi fx -  og jeg finder et sjovt billede eller en sjov 
blog eller noget lignende, så kunne jeg kopiere linket til det billede eller til den 
blog, og sende det til mine venner på deres wall fx. Så kan selv tage stilling til 
det. Det er sådan, jeg ville sende mine informationer ud.  

 
I: Synes du, det virker troværdigt, når en virksomhed kommunikerer på Facebook? 
 
A:  Øhh. Ja, det synes jeg. I hvert fald dem I har vist mig nu, synes jeg er 

troværdige. [tænker] 
 Men det bliver nødt til at være gjort ordentligt, vil jeg sige. Før at jeg stoler på, 

at det rent faktisk er virksomheden, der har lavet denne side. Jeg skal kunne se, 
at der er blevet lagt nogle kræfter i det, for ellers kunne det have været hvem 
som helst, der har startet det her. Og så er jeg ikke så interesseret i at være fan. 

 
I: mmm, ok [og nikker] 
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 Hvad skal der til for, at du sådan selv vil være aktiv i relationen med 
virksomheden? At du selv kommer med respons eller selv ligesom bidrager i 
forhold til virksomhedens kommunikation? 

 
A: Hvis det handler om nogle af de kerneområder, jeg interesserer mig for. Og det 

måske er noget kontroversielt på det område, og jeg føler, at der er mange i 
forvejen, der følger med i den blog eller sådan, så kan jeg godt finde på at 
komme med mit besyv.  

 Så det skal være noget, der er relevant – for mig og min sfære. Eller også skal 
det være noget der humoristisk eller sjovt på en eller anden måde. Et eller 
absurd, som jeg kan sende videre til folk, så andre måske kan se, at jeg har 
kommenteret på det her. Hvis det er noget humoristisk i det, så synes man, det er 
sjovt at dele med folk. At dele sine tanker om det. 

 
I: Ok. Hvilken…hvordan kan du…hvordan vil du helst have, at en virksomhed 

kommunikerer med dig på Facebook? Sådan via applikationer, eller via 
virksomhedssider som vi har været i gennem her? 

 
A: Jeg vil sige virksomhedssiderne. Så applikationerne er for mig…der er for meget 

spam. Det er for svært at skille sig ud på en eller anden måde. Og de kan jo ikke 
sende det direkte ud til folk. Det er jo det, der er problemet lige nu. Jeg ved 
ikke…det ved jeg ikke, om I behøver at citere. Altså, det er jo ligegyldigt. 
Applikationer generelt – jeg blokerer alt, hvad der kommer af applikationer lige 
pt. Men igen, som jeg nævnte lige før, så er der jo gode eksempler også. Altså 
der er nogle få gode eksempler – fx, det er min yndlings – cbs-basen. Og det er 
bare synd, at det drukner, synes jeg. Så applikationer kan jo sikkert være en god 
ting, men det gælder om at kunne få det ud af det der virvar og høstak af 
underlige applikationer uden mening. Så inde på Facebook lige pt., der er det 
siderne, som jeg synes, der er nemmest at have med at gøre. Og applikationer – 
fx CBS-basen – den fandt jeg, fordi jeg så den på en internethjemmeside – at 
man kunne tilføje denne her applikation. Så ledte jeg selv efter den og fandt den.  

 
I: Ok, godt. Tak for det. 
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INTERVIEWTRANSSKRIBERING THOMAS 
d. 4. november 2009 

 

Navn: Thomas 

Alder: 25 

Bopæl: Brønshøj 

Hvad studerer du? Cand.it på IT-universitetet 

 

Facebook og virksomheden 
 
Interviewer (I): Thomas, har du en idé om, hvor meget tid du ca. bruger på Facebook om 

dagen/ugen? 
 
Thomas (T): Altså, det jo svært at sidde og regne sammen, men sådan daglig basis 2-3 timer 

måske. Lidt plus lidt minus afhængigt af hvad man laver. 
 
I: Er det i et stræk, eller er det sådan at du logger på flere gange?  
 
T: Sådan beregnet på en hel dag. Logget på og logget af. 
 
I: Ok. Hvad plejer du at foretage dig, når du er på Facebook?  
 
T: For det første at kigge statusopdateringer, så spil. Farmville fx En dum 

applikation som er meget simpel, men samtidig meget fangende.  
 Øhhh ja. 
 
I: Statusupdates?? 
 
T: Øhhh ja, og så selvfølgelig sociale relationer med ens venner, begivenheder, 

arrangementer osv. At holde styr på det. 
 
I: Ok. Bruger du den der inbox funktion? I stedet for mailssystem, bruger du så 

også den? 
 
T: Nej, ikke så meget. Det gør jeg faktisk ikke. 
 
I: Nej, ok. Øhmmm… Kan du forsøge at beskrive, hvordan du oplever 

virksomheders tilstedeværelse på Facebook? 
 
T: Jamen i virkeligheden opfatter jeg dem slet ikke. Jeg tror, en hver har et eller 

andet form for filter. Jeg kigger efter…det er sådan et meget socialt værktøj, 
hvor jeg kun kigger efter mine venner, og hvad de går og laver osv. Så helt 
automatisk tror jeg, at man filtrerer virksomheder fra [mumler noget].  

 
I: Ok, så det er ikke noget…det er ikke noget, du rigtigt ser eller tænker over, når 

du er på Facebook? 
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T: Ikke rigtigt altså. Man ser dem, men man tænker ikke rigtigt over det. Og 

selvfølgelig er der en gang i mellem, hvor altså…at det fanger ens øje, og så kan 
det være, man selvfølgelig klikker på det, ikke. Men det er ikke noget, som 
altså…hvor man tænker, ej så er der de her reklamer, men altså…Det kommer 
også an på måde man [mumler noget] 

 
I: Ja. Hvordan kommer du selv i kontakt med virksomheder på Facebook? Hvad er 

det for nogle relationer, du indgår med dem i? 
 
T:  Jamen altså…det er vel, at man er fan af et produkt eller en virksomhed, eller er 

med medlem af nogle grupper, sådan. 
 
I: Ok. Øhmmm. Er der andre ting end det? Andre ting end at du er fan af eller? 
 
T: Neej altså, så er der grupper, ikke. Det kan være grupper for et produkt eller for 

ens egen virksomhed fx. 
 
I: Ja, ok. Hvad skal der til, for at du vil indgå i en relation med virksomheder på 

Facebook? At du vil tilmelde dig… 
 
T: Det skal vel være et produkt, som jeg selv bruger – som jeg synes godt om. Og 

det skal selvfølgelig…virksomheden skal selvfølgelig også være en, som jeg har 
et positivt forhold til, hvis man kan se det på den måde… 

 
I: Mmmm [og nikker]. Ok. Hvad synes du om, at virksomheder kommunikerer på 

Facebook? Altså, at de er til stede på det der medie? 
 
T: Jeg synes, det er helt fint. Øhhh. Altså, hvis jeg selv skal svare, ved jeg ikke, om 

det har den store effekt på mig, men altså…selvfølgelig, man lægger mærke til 
det, så det er en god og en billig måde at fange ens brugere, ikke. Så det er da 
meget nemt at ramme ind til en bestemt målgruppe på Facebook, ikke. 

 
I: Ok. Du bliver ikke irriteret og tænker, ihhh… 
 
T: Jo, en gang i mellem…. 
 
I: ….hvorfor skal I være til stede her? 
 
T: Joooo…men det er også…altså, jo…det…jo…det er måske også tilbage til her 

med, at jeg automatisk filtrerer fra. Men altså, jeg synes som udgangspunkt 
synes jeg, det er irriterende med reklamer på Facebook, ikke. Fordi det er ikke 
det, jeg søger. Jeg søger den rene sociale kontakt, og have det sjovt med venner 
og bekendte, ikke. 

 
I: Ok, så reklamerne, ude i højre margin der, de er irriterende, men det er ikke…ja. 

Men det er sådan den form for virksomhedstilstedeværelse, der irriterer dig? 
Ikke det andet med, at man kan blive venner… 
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T: Nej, egentlig ikke, fordi det sådan lidt…det er ikke så meget upfront, kan man 
sige. Det er en måde, som man selv har valgt, som ligger et eller andet sted på 
min side, og det er ikke noget, som jeg bliver eksponeret…[mumler] lige op i 
hovedet, ikke. 

 
I: Ja, ok. 
 Ja 
 
T: Så det er en helt anden måde at have kontakt til en virksomhed på, synes jeg. 
 
I: Ja, ok. 
 
 
Virksomhedssider: 
 
I: Vi vil nu stille dig nogle spørgsmål om virksomhedssider, også kaldet Public 

Profiles eller Pages. Oooog…øhmmm…Nu skal vi faktisk have dig til at kigge 
på din profil, og så lige danne dig et overblik over, hvad for nogle 
virksomhedssider, du er fan af.  

 
T: Ja 

 
[interviewer forklarer, hvor siderne findes på hans profil] 

 
I: Så må du gerne fortælle…prøve at beskrive, hvad du tænkte, da du blev fan af 

dem…hvad dine tanker var i forbindelse med, at du tilmeldte dig siderne?  
 
T: Altså…hvad tænker man… 
 
[taler i munden på hinanden] 
 
T: Blue Moon brewing company. En amerikansk øl som jeg har drukket meget tit, 

når jeg var I USA, som jeg synes er en rigtig god øl. 
 Så har jeg Bryggeri Skovlyst, som jeg har en eller form for familiær følelse til, 

fordi det ligger i Værløse.  
 Ja, så det er meget med, om det er nogle produkter, man kan lide, og man har en 

eller anden for for…man skal føle med det på en eller anden måde. 
 
I: Ja 
 
T: Øhmm…der er mange ting, som kammerater der har nogle virksomheder, som 

selv er på Facebook, som…ikke fordi jeg bruger det som rent software ting…jeg 
bruger det ikke, men det er en ven, der har lavet det, så selvfølgelig skal man 
være fan af det. 

 Øhmmm ja…så er der nogle andre ting. Virksomheder, som jeg selv har arbejdet 
i, som jeg selvfølgelig også er fan af. Det er man næsten nødt til at være, når 
man arbejder der, ikke. 

 
I: mmm [nikker] 
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T: Hvad så med personer? Eller er det bare rent virksomheder? 
 
I: Ja ja, hovedsageligt. 
 
I2: Hvis der er nogle af de her personer, som du synes er meget fremtrædende, eller 

som du synes fylder meget, så må du gerne beskrive dem også, eller hvis der er 
nogle organisationer, non-profit eller… 

 
T: Nå ja, men der er fx Barack Obama. Det er jo…altså, man kender jo ikke 

manden, og hører kun hans politik. Det gør jeg i hvert fald – ser i nyhederne, 
ikke. Det er ikke sådan, at jeg går ind og læser på hans hjemmeside eller hans 
profil, men altså han er ligesom skælsættende. Den første sorte præsident i USA, 
så det er selvfølgelig stort at være fan af ham, ikke. 

 
I: Ja. Hvordan har du fået kendskab til de her virksomhedssider? Hvordan er det 

sådan, at du støder på dem? 
 
T: Jamen det er vel gennem venner, der er blevet fan af dem. Eller at man selv har 

været inde og søge på dem. 
 
I: Ok. Det er begge dele? 
 
T: Ja, det er det. 
 
I: Hvad er det mest? Er det mest sådan, at du tænker ’hmm, det her vil jeg gerne 

være fan af ’og så går ind og søger? Eller hvordan? Kan du komme med nogen 
eksempler måske? 

 
T: Jamen jeg synes faktisk, at det er meget 50/50. Altsååå, man ser en ven, der er 

blevet fan af den, og så ’det er måske en meget god en at blive fan af’, og så ja… 
 Så det er meget blandet 
 
I: ok.  
 
T: Det synes jeg. 
 
I: hmm…Så det er lige meget fordelt på det ene og det andet, synes du? Hvordan 

du får kendskab til dem? 
 
T: Ja 
 
I:  Ok. Hvorfor er du blevet fan af de her virksomhedssider?  
 
T: Jamen, det er fordi…Jaehh, hvad får man ud af det? Man kan jo følge med i, hvis 

der kommer nye produkter til salg, eller der er nogle nye 
markedsføringsmæssige tiltag, kan man sige. Gode tilbud. Whatever. 

 Selvom det nok ikke har været udgangspunktet. Det er ikke det, jeg følger med i. 
Men det er sådan mere produktet, som jeg er fan af, ikke? 

 
I: Kan du uddybe det lidt? Det er ikke fordi, du vil have nyhedsstrømme om dem? 
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T: Neeej. Nej. Faktisk ikke. Altså, det følger faktisk ikke så meget med i. det er 

sådan mere produktet, og ja, det det står for…meget 
 
I2: Det vil sige, at du personligt også meget associerer med det og..? 
 
T: Ja, præcis. Ikke fordi – jo, selvfølgelig følger man med i, hvad de har af nye 

produkter, men det er ikke grunden til, at jeg er fan af dem. I hvert fald ikke i 
størstedelen af dem 

 
I: Ok. Kan du ellers uddybe lidt mere om, hvad du synes, du får ud af at være fan 

af nogle af de her sider her? Du må gerne komme med nogen eksempler, hvis..? 
 
T: Det jo svært at sige. [tænker] 
 Altså, det er jo ikke noget sådan, jeg som udgangspunkt gør for at vise over for 

venner, at nu er jeg fan af Bryggeri Skovlyst. Altså, det er meget…Jo, så kan 
man vise udadtil, hvad man godt kan lide af produkter og virksomheder. På en 
eller anden måde er det jo sådan et ansigt udadtil. Men altså, det er jo produkter, 
som man synes godt om, ikke. 

 
I: Ja ok. Er der nogle af dem her, som du vil fremhæve? Som er særligt gode og…? 
 
T:  Ja fx Blue Moon Brewing Company, som laver en god øl, som man ikke kan få i 

DK.  
 
I: Altså siden? Eller er det bare fordi, du synes det er et fedt produkt? 
 
T: Jeg synes, det er et fedt produkt. Også deres hjemmeside, synes jeg er fed. Altså, 

sådan meget simpel. 
 Ja  
 
I: Ja, altså deres hjemmeside inde på Facebook? 
 
T: Ja og også deres rigtige hjemmeside ikke. 
 
I: Ok. Er det sådan, at du går ind og kigger på siden en gang i mellem, eller 

hvordan? 
 
[snakker i munden på hinanden, kan ikke høre alt her] 
 
T: Ja, en gang i mellem. Det er ikke så tit. Men det sker, at man går ind og kigger, 

også hvad…sådan…ja, selvom som jeg siger, at det ikke er sådan den første 
primære ting, så går man selvfølgelig ind og kigger, om der er sket noget nyt, og 
deres sortiment, og hvad der tilbyder at sælge ud af fx, ikke.  

 
I: Er det noget, du sådan bare tænker, at det er rart, at du går ind og kigger, eller er 

der noget, der sådan får dig til det? 
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T: Jooo…næ, det kan jo sagtens være fordi, der lige pludselig står et eller andet – 
indskydelse. Eller også kan det være fordi, man bare sidder og surfer på 
Facebook.  

 
I: Hvad med de her statusopdateringer der kommer frem, hvad tænker du om det? 

Og er det noget, du sådan lægger mærke til? Er det noget, de virksomheder, som 
du er fan af, benytter sig af? 

 
T: Ja altså, jeg lægger mærke til dem. Det gør jeg helt sikkert. De er jo på min 

forside på Facebook. Men øhhh…ja, jeg kigger på dem, men det er meget 
sjældent, at jeg sådan tager [mumler noget] og trykker på et link.  

 Jeg lægger mærke til dem selvfølgelig, men det er sjældent at jeg… 
 
I: …det er sjældent den vej, du kommer ind til deres side på på Facebook? Eller 

hvad? Det er ikke så…? 
 
T: Nej, det er det ikke, så 
 
I: Øhmmm…Kommer du nogle gange selv med respons, som de er..hvis de skriver 

en eller anden statusopdatering ud, er du så nogensinde selv kommet med en 
eller anden respons på noget af det? 

 
T: Nej, nej 
 
I: Nej? 
 
T: Øhh…af den simple grund, at jeg ved ikke, hvad jeg selv skal få ud af det, og 

hvad virksomheden skal få ud af det. Der er selvfølgelig mange, der gør det, men 
jeg kan simpelthen ikke se formålet med, at der skulle stå 3000 opdateringer, og 
min så skulle gøre en forskel, altså…at den ligesom ikke bare bliver tabt i 
mængden, ikke. Så det bruger jeg ikke. 

 
I: Slet ikke på noget tidspunkt? 
 
T: Nej. 
 
I: hmmm…er der så en af de her, hvis du går tilbage til [peger på skærmen] 

overblikket over fansiden.  
Er der nogle af de her virksomhedssider, som du ikke synes, er så gode? Nogle 
du kan…du har tænkt over, ja, det…at..? 

 
T: Næææ, egentlig ikke. Men det er måske også fordi, at jeg ikke bruger det så 

meget, så jeg har ikke sådan noget forhold til, om jeg synes, de er gode eller 
dårlige. Altså, de er der bare. 

 Øhh…så de er egentlig fine nok. Det synes jeg.  
 
I: Ok. I forhold til de her statusopdateringer – bliver det så for meget med, at de 

her statusopdateringer bliver blandet ind på din wall, med almindelige 
statusopdateringer fra dine venner? 
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T:   Ja, det kan godt være sådan lidt et irritationsmoment en gang i mellem - måske. 
Man har selvfølgelig selv muligheden for at opgive…men øhh 

 
I: Ja 
 
T: jo, det kan det godt. Men føler måske sådan lidt, at det som jeg søger, som er 

denne her sociale kontakt, at det bliver sådan lidt forstyrret af de her 
statusopdateringer, ikke. 

 
I:  Ja, har du nogensinde afmeldt dig en virksomhedsside? 
 
T: Nej, det har jeg faktisk ikke. 
 
I: Nej, ok. 
 
T: Det er måske også fordi…det er ikke så tit, de kommer, men når de endelige 

kommer, så synes jeg, det er sss [mumler noget]. Men man har selvfølgelig for at 
opgive… 

 
I: Ja. Men det har ikke været et så stort irritationsmoment, at du har valgt at 

afmelde dig som fan af en virksomhedsside? Altså, det har ikke.. 
 
T: Narj 
 
I2: Nu siger du fx at, det er meget omkring det her med at socialisere og kontakten 

til venner på Facebook, og at virksomhederne nogle gange kan være et 
irritationsmoment. Men men hvordan har du så ellers kontakten til en 
virksomhed, som du er fan af? Er det på hjemmesiden eller…for de her 
informationer der nu måtte være, eller? 

 
T: Ja, det tror jeg. Ja…Så er deres hjemmeside nok lidt mere informationsrig. Altså, 

gå ind og specifikt finde det, jeg søger. Jeg bruger det som sagt ikke, så meget 
igen, som kontakt til virksomheder. Men hvis jeg vil finde noget mere detaljeret 
omkring noget, så går jeg ind på deres hjemmeside. 

 
I2: Ja 
 
T: Og så er det sjældent igennem Facebook men gennem browseren, hvor man 

søger på et eller andet. Fx Carlsberg.  
 
I2: Så det er ikke fordi, hvis du vil prøve at søge på noget med Carlsberg, at du vil 

søge på deres navn inde på Facebook? 
 
T: Nej 
 
I2: Kun den almindelige søgemaskine? 
 
T: Ja 
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I: ok. Har du inden for den seneste uge været inde og klikke på en af de her 
virksomhedssider? Altså inde på deres side på Facebook? 

 
T: Nej, det har jeg ikke.  
 
I: ok. 
 
Applikationer: 
 
I: Nå, vi vil nu stille dig nogle spørgsmål om applikationer. Og ja, de her oftest 

tests ellers quizzes man kan tage på Facebook. 
 
T: Ja 
 
I: Øhhh. Har du prøvet at tage applikationer på Facebook? 
 
T: Ja, det har jeg.  
 
I: Hvad for nogle typer har du? Du må egentlig godt – jeg tror ikke, vi skal bruge 

computeren lige nu. 
 
T: Det er sådan lidt blandet. Det kan være nogle spil eller quiz, som har paratviden 

omkring tv-serier eller et eller andet. 
 
I: Ok. Hvad får dig til at tage en applikation? Hvad frister dig til gøre det selv? 
 
T: Altså, dem jeg har brugt, så har det været for at teste min egen viden omkring en 

tv-serie, jeg synes er god. Om man ved noget om den, ikke. 
 
I: Mmmm [og nikker] 
 
T: Men også ren tidsfordriv. 
 
I: ok. Hmmm. Hvordan lægger du mærke til dem? Hvordan ser du de her 

applikationer? 
 
T: Øhmmm…Som oftest er det vel en eller anden ven eller kammerat, der kører 

den. Altså, jeg bruger det faktisk ikke så meget, må jeg indrømme, men oftest er 
det en ven på Facebook, som bruger det, og som så har det på sin væg 

 
I: Ok, og så tager du det så derfra? 
 
T: Ja 
 
I: ok. Lægger du mærke til, hvem der sådan er afsenderen af de her applikationer, 

du tager? 
 
T: Ja, det gør man vel altså. Som oftest står navnet på applikationerne, hvem der har 

lavet dem. Så ja, det gør man vel. 
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I: Så bruger du det…tænker jeg, at det ofte sådan er virksomhedssigte, de har lavet 
den med? 

 
T: Nej, ikke på den måde, ikke at det sådan skal være reklame. Jeg synes, jeg sådan 

lægger mærke til, hvem der har lavet applikationen, men jeg ser det ikke som en 
reklame. Jeg ser det mere, som en ydelse sådan-agtigt. Altså, ikke fordi de skal 
gøre reklame for sig selv, men fordi de har et produkt…fordi de tilbyder 
[mumler sin pointe] 

 
I: Altså, hvor tit tager du de her applikationer nu? Har det sådan udviklet sig i 

forhold til denne her tid, du har været på Facebook, hvor meget du bruger 
applikationer? 

 
T: Altså, de jeg bruger…det ved jeg sgu ikke…deeet.. jaeh…det ved jeg ikke. 
 
I: ok. Har du taget applikationer inden for den seneste uge eller? 
 
T: Ja. Ja, det har jeg. Altså, jeg tager en dagligt, vil jeg sige. 
 
I: Ok. Kan du komme med nogen gode eksempler på en applikation? Nogle hvor 

du tænker, det her er sgu en fed en, det her? 
 
T: Jeg synes Farmville. Fordi det er super simpelt, og er stadigvæk fangende. 
 Det er det rigtige tidspunkt… 
 
[snakker i munden på hinanden] 
 
I: Hvad…? 
 
T: Du har en farm, du skal passe i nogle forskellige…altså, det er en tidsrøver. 
 
I: Og hvad er princippet så i det? Hvad er det, du får….er du inde på den hver dag 

og skal ligesom passe den? Og så kan du se i forhold til dine venner, hvor meget 
de, du kan se, hvor mange der er med, om hvor meget de ligesom..? 

 
T: Ja, lige præcis, 
 
I: Konkurrencen man har kørende, er det det, der gør, at den er sjov? 
 
T: Ja det er det vel egentlig. 
 
I2: Er det kun mod ens venner, at du konkurrerer? 
 
T: Ja. Altså, du har sådan nogle naboer, ikke, som man så kan, man kan også hjælpe 

dem, men det er også konkurrenceteknik, der er i det. For at få en farm [griner 
lidt] 

 Det lyder rigtig plat, men det er en tidsrøver 
 
I2: Det er vel ligesom så mange andre internetspil, ikke? Som Travian eller? 
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T: Ja ja 
 
I2: Men, hvem…har du så lagt mærke til, hvem der så er afsender af Farmville? 

Hvem har lavet den? 
 
T: Ja, men altså…jeg kan godt navnet på virksomheden, som også har lavet flere 

applikationer, ikke. Men det er ikke en, jeg sådan kender indgående. Det er ikke 
en, jeg er gået hen og googlet.  

 
I: mmm [nikker] 
 
T: Men afsenderen lægger man selvfølgelig mærke til. 
 
I: Er der mange af dine venner, der også er med der? I Farmville? 
 
T: Ja, det er der. Så er det jo også en eller anden form for socialt værktøj i det 

sociale værktøj, ikke. 
 
I: Ok. Har du nogen restriktioner i forhold til, hvilke applikationer du vil tage eller 

ikke tage? Eller sådan…gør du dig nogle overvejelser, inden du ligesom vælger 
at… 

 
T: …altså, der er nogle, der bliver meget personlige. Hvor man skal svare på 

spørgsmål af sig selv eller om sine venner…ja, hvor det bliver meget personligt, 
og også kan risikere at overskride sine venners grænser på en eller anden måde, 
ikke.  

 
I: Ja, vælger du så at gå ud af dem, eller? 
 
T: Jeg bruger dem slet ikke. 
 
I: Nej. Kan du nævne nogen applikationer, som du synes er dårlige? Og hvorfor? 
 
T: Det er fx dem der, hvor man går ind og svarer på personlige spørgsmål, eller 

hvor man lægger en afstemning ud om en af sine venner, ikke. Altså, hvor man 
overskrider denne her personlige integritet. 

 
I: ok. Har du oplevet, at andre sådan har gjort det, hvor du har tænkt, ’deeet er ikke 

fedt, det her’? 
 
T: Neeej, altså, jeg bruger det ikke så meget af andre [mumler, så resten af svaret er 

utydeligt] 
 
I: Ok. Bruger du andre applikationer end Farmville? 
 
T: Så bruger jeg sådan nogle om tv-serier; Sopranos. Hvor der også er en quiz, hvor 

du svarer på spørgsmål om denne her tv-serie 
 
I: Er det også løbende, at man ligesom kan tage den eller? 
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T: Ja, det er det. Der kommer hele tiden nogle spørgsmål til den.  
 
I: Ok, så det er også en du sådan… 
 
T: Jeg bruger den faktisk ikke så mere, men det har jo selvfølgelig også været sådan 

en, hvor man kan sige et eller anden uden at blive 
 
I: Ok. Hvor man så i forhold til ens venner kan se, hvor højt oppe man er? 
 
T: ja.  
 
I: Så det igen bliver sådan lidt en intern konkurrence, hvor man kan se sig selv i 

forhold… 
 
T: Ja, både ens venner, men også andre på Facebook, ikke. Altså, sådan over hele 

verden. Så det er lidt mere global applikation, hvor Farmville virker måske lidt 
mere national, kan man sige 

 
I: Men er det sådan, at man er nødt til løbende at gå derind og svare på spørgsmål 

for at holde sig oppe i hierarkiet..? 
 
T: Ja 
 Og det er sådan set den eneste motivationsfaktor måske. Man kan jo ikke vinde 

noget i nogen af dem, så. 
 
I: Ja. Plejer du, når du har taget en applikation at publicere dine svar på din wall? 
 
T: Nej, det er sjældent. Altså, hvis det er en del af spillet, at man skal publicere et 

eller andet som ens venner kan få gavn af eller sådan et eller andet, så gør jeg 
det. Men ellers ikke, nej. 

 
I: Nej, ok 
 
T: Mere ud fra den…altså, den holdning at folk, de skal selvfølgelig have et valg 

om det er noget, de gider. Men selvfølgelig kan de bare fjerne det. Men altså… 
 [mumler noget] 
 
I: Ja, men det er med tanken om, at du ikke vil spamme, så der kommer til at stå en 

hel masse…i deres news feed? 
 
T: Ja, lige præcis. 
 
I: Har du selv oplevet, at det var irriterende, at der var nogle der…? 
 
T: Ja, helt sikkert. 
 
I: Ok, så det…ja. Sender du applikationer videre til dine venner? Altså en request 

om det? 
 
T: Ja, det har jeg gjort ja. 
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I: Er det noget, du plejer at gøre eller gør nogen gange? 
 
T: Det er noget, jeg gør nogen gange – hvis jeg har brug for en ekstra nabo i det der 

spil, og der er en, jeg måske kunne forestille mig ville synes, det var interessant. 
Det er ikke noget, som jeg sidder og add’er alle mine venner. 

 
I: Nej, ok. Du vælger nogle ud, som du tænker, at det kunne være interessant for 

dem. 
 
T: Ja, lige præcis. 
 
I: Så kommer det måske også an på, hvad det er for nogle applikationer? 
 
T: Ja, det gør det vel egentlig. Det er også set ud fra et temperamentsspørgsmål 

også om, hvad det er for en art. Altså, hvis det er et eller andet quizspil, så tager 
det måske ikke en lillesøster, hvis man har sådan en [mumlende] 

 
I: Ja, hvorfor egentlig ikke sende ud til alle? 
 
T: Næ så er det igen det der med…det er jo det der med at overskride ens venners 

privatsfære. Facebook er jo sådan ens ansigt ud ad til, så…selvom der stadigvæk 
er en grænse mellem internettet og personen, så er det sådan lidt, at man skal 
passe på med ikke at overskride folks privatsfære, ikke. 

 
I: Ja. 
 
[tid: 25:30] 

 
ANDEN DEL: CASE-EKSEMPLER 
Virksomhedsprofiler: 
 
I: Vi vil nu…vi har tre forskellige virksomhedssider, vi gerne vil vise dig. Så 
 
[Interviewer finder computeren frem igen, og gør første eksempel klar] 
 
I: Du får først lidt tid til at klikke rundt på siden og sådan tænke højt, hvad du 

tænker, om det du ser. Og så bagefter kommer vi med lidt uddybende spørgsmål.  
 Så bare alt hvad der falder dig ind, skal du bare sige højt. 
 
T: Ok. 
 Ja.  
 
I: Jeg har bare klikket på Telmores side, og så er det den der, der kommer op. 
 
T: Ja. Hvad ser jeg? Jeg ser jo en virksomhedsside. Telmore, som jeg selv bruger på 

min egen telefon. Jeg er ikke medlem af den gruppe. Øhh…Ikke af nogen speciel 
grund, men for mig er det bare et telefonselskab eller et redskab til at holde mig 
selv i kontakt med venner og familie. Det gør Facebook selvfølgelig også, men 
altså, det er sådan lidt andet forhold, man måske har til sin teleudbyder.  
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 Så kan man se ’Gi’ en gave’, som er sådan et reklamefremstød. De fylder 9 år, 
og har så lavet Gi’ en gave, hvor man så kan nominere en ven på denne her side.  

 Øhmmm… 
 
I: Hvad klikker du ind på nu? 
 
T: Nu klikker jeg ind på informationssiden, hvor jeg egentlig ikke synes, der står så 

meget. Men de linker jo til deres hjemmeside, så hvis man vil vide mere, går 
man selvfølgelig bare ind der. Det giver selvfølgelig meget god mening [mumler 
noget] 

 Men øhmm…Ja, der står jo egentlig ikke så meget om Telmore – ud over at den 
har en masse fans.  

 
 Nu går jeg ind på deres væg, hvor jeg kan se, at de selv opslår videoer, og folk 

kan gå ind og skrive. Øhmmm…og jeg kan se, at der er nogle, der har skrevet på 
væggen. Øhh…som er meget med. Nogle der skriver ”Tillykke Telmore”. Og 
umiddelbart ser det ud som om, det er lidt nogle ældre generationsmennesker, 
der har været derinde faktisk [smilende]. Der er nogle, der hedder Inge, og nogle 
der hedder Klaus osv.  

 Lidt ældre generationer, som måske har et eller lidt sådan andet forhold måske 
end yngre Facebook-generationer har til [mumler slutningen af sætningen] 

 
I: Ja, hvordan tænker du? 
 
T: Jamen, sådan synes jeg tit, jeg oplever at ældre brugere, de bruger det sgu meget 

– både til statusopdateringer men også til at være med i sådan noget…Jeg tror, 
det er en kæmpe stor revolution for ældre generationer. Men for sådan en som 
mig er det bare lidt mere et værktøj, som man bruger til at holde kontakt med 
mennesker. 

 Jeg ved ikke, om der er sådan forskel i det… 
 
I: M-m [ryster på hovedet] 
 
T: Så prøver jeg at gå ind på deres videoside. Ser der ligger en masse videoer. Der 

er både noget reklame, ser det ud til, men også noget der ligner sådan mere 
uformelt.  
Klikker videre. Ja, det ligner sådan en stor blanding af reklamer og så almindelig 
video optaget på gaden.  
 
Jeg går videre til deres ”Tal frit”, hvor jeg kan se, at der er et eller andet tilbud 
om, at man kan tale frit med sine venner ved at indtaste sin vens Facebook eller 
mobil eller hvad det…og hvor der står, at man kan blive kunde hos Telmore, 
snakke med andre kunder osv.  
 
Går videre til bokse, sooom… ja, hvad står der der? Der er et link til deres 
Telmore-shop. Der står, at den opdateret for ca. seks måneder siden, så…det er 
måske uudateret. 
Og der er nogle anmeldelser – nogle forskellige anmeldelser af virksomheden. 
Det virker egentlig som et meget godt initiativ, at de selv gør det. Ofte ser man 
jo anmeldelser på andre hjemmesider, som…hvor man kan søge på produkter og 
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få […] fra forskellige. Så den synes jeg er meget god – tiltag…at de trods alt har 
givet fansene muligheden for at anmelde. Så man har det sådan lidt, det giver et 
mere nuanceret billede af Telmore. At de ikke bare er en virksomhed, der bare 
sælger gode telefoner, ikke.  
 
Prøver at trykke videre til debat. Øhhhhh….hvor jeg kan se, at der er en masse 
indlæg. Ja, det ser ikke ud som om, der er så mange, der bruger den måske. Men 
det er jo også et spørgsmål om, hvor meget man vil involvere sig i det. Jeg har 
den der holdning til det, at det bare sådan et redskab, som jeg bruger til at holde 
kontakt med venner og familie. Jeg har…jeg er sådan lidt græsk katolsk i forhold 
til, om jeg synes, det er godt eller dårligt. Hvis jeg synes, det er godt eller dårligt 
– jeg kan altid bare skifte telefonselskab. Det har ikke nogen betydning for mig, 
det der debat noget. [mumler noget], det gider jeg ikke. 

 
I: Ja.  
 Det var ikke noget, du kunne finde på, hvis nu du ville skifte, at så gå ind og 

tjekke konkurrenternes sider og så se, hvad står der om dem og… 
 
T: På Facebook? 
 
I: Ja 
 
T: Næ..altså nej. Jeg tror, det er sådan mere mund til øre kommunikation, jeg vil 

bruge, ikke. Altså, hvis jeg hører en af mine venner, som bruger et godt selskab, 
så gå ind og tjekke deres…altså, trykke deres hjemmeside ind i browseren og så 
gå ind og tjekke deres side ud.  

 
I2: Kunne du så finde på at lave en statusupdate, der hed: ”Skal have nyt 

telefonselskab, hvad vil i råde mig til?”-agtigt? 
 
T: Neej. Nej, det tror jeg ikke. 
 
I2: Du ville hellere gøre det sådan face-2-face med venner, hvor du har hørt om det? 
 
T: Ja præcis.  
 
I: Bruger du statusopdateringsmuligheden på Facebook? 
 
T: Ja, det gør jeg.  
 
I: ok. Hvad er det så for nogle typer beskeder, du skriver der? 
 
T: Jamen, det er sådan set meget forskelligt. Det plejer jo at være sådan noget 

personligt, ikke. Altså, det er sjældent, at jeg slår et link op på YouTube eller til 
video…men øhmm, det er jo…ja, for at vise sådan lidt, hvad man laver, eller 
hvad man har opnået eller sådan et eller andet – afleveret sit speciale eller sådan 
et eller andet.  

 
I: Ja 
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T: Og som udgangspunkt er det jo for at få en eller anden form for respons fra 
venner, ikke, sååå 

 
I: Ja, ja. Men du bruger det ikke til at stille spørgsmål om et eller andet? Det 

behøver ikke at være en virksomhed, men bare sådan mere generelt – altså, får 
anbefalet… 

 
T: Nej, så synes jeg, det er lettere at tage telefonen og ringe eller sende en sms, for 

det er jo ikke alle folk, som bruger Facebook lige meget vel? 
 
I: Ok 
 
T: Det er forskelligt. Der er nogle, der bare har det, fordi man bare skal have det. 

Og så er der andre, der bruger det aktivt. Så som udgangspunkt tror jeg, at det er 
lettere at tage fat i folk. Ved at ringe til dem eller snakke med dem. 

 
I: Ok, ja. Har du været rundt på siden nu? 
 
T: Ja, det har jeg. 
 
I: Ja. Hvordan vil du sådan helt overordnet beskrive siden? Nu har du haft lidt tid 

til at klikke rundt på den? 
 
T:  Jeg synes sådan set, at den er fin nok. Øhhh…Den lever jo egentlig meget godt 

op til det, jeg sagde før, at hvis man vil vide mere, så går ind på deres 
hjemmeside, ikke.  

 Øhmmm…Mit umiddelbare indtryk er, at jo, det ser ud som om, de bruger det. 
Jeg synes, det er positivt, at de bruger det – altså så det ikke bare…det gør det 
mere nuanceret ved at have det der debatforum, og man kan gå ind og rate 
Telmore, ikke.  

 Så som udgangspunkt synes jeg, at det er fint nok [tænker] 
 
I: Kunne du finde på at, for nu er du jo kunde, kunne du finde på at blive fan af 

denne her side her? 
 
T: Nej. Og det går helt tilbage til, at jeg ser Telmore som rent…altså, det er et 

værktøj…spyt lidt på bukken, jeg har ikke – altså, holdning til det, som hvis det 
var et eller andet danskvand, kildevæld – bare for at give et eksempel. 

 Det er et værktøj. Der står Telmore på mit SIMkort, på…hvad hedder det…på 
skærmen på min telefon, men på den måde har jeg ikke noget forhold til det. 

 
I: Så det er ikke noget, du vil, sådan vil skrive, så folk kan se, at du er fan af det? 
 
T: Nej, det synes jeg ikke.  
 
I: Nej, ok. Hvad tænker du, formålet med denne her side er? 
 
T: Formålet er vel reklame, ikke. Det er det vel. 
 Øhhh…Og igen er det så et spørgsmål til holdning – om man gider involvere sig 

aktivt i Telmore og deres produkter 
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I: mmm [og nikker]. Er du overrasket over, at der er så mange, der er…? 
 
T: Ja, det er jeg faktisk. Øhh ja. Nu kan jeg ikke se, hvor mange der har skrevet på 

deres væg, men jeg kan se, at der er da mange fans af dem. 
 Øøhmmm…de har altså også selv nogle favoritsider. 
 Ja…altså ja 
 
I: Kan du beskrive, hvad der på denne her side appellerer til dig, og hvad der ikke 

så meget appellerer til dig? 
 
T: Øhhh…Igen det er sådan lidt et temperaments spørgsmål. Altså, som 

udgangspunkt appellerer den jo ikke rigtigt til mig, fordi jeg ser Telmore som et 
værktøj, men jeg synes, det er helt fint, at de sådan selv er meget nuancerede 
i…ja, i debatter om Telmore som virksomhed. 

 
I: Hvad tænker du, når du ser denne her ”Gi en gave”, som er nogle – hvad kan 

man sige? Nogle ekstra ting – og den der med ”Tal frit”. Hvad altså…er det 
noget, der gør indtryk på dig? 

 
T: Nej, det synes jeg egentlig ikke. 
 
I2: Du kunne heller ikke selv, altså som Telmore-kunde selv finde på at bruge denne 

her ”Tal frit” for at finde noget af dine venner, der også havde det, så du kan 
ringe til dem? 

 
[Tid: 37:00] 
 
T: Jo, det kunne man godt. Det har jeg selvfølgelig ikke tænkt over. Men igen er det 

måske sådan lidt et holdningsspørgsmål til det. Altså, om jeg kan spare en øre i 
minuttet på at ringe til en Telmore kunde, altså, det vil bare drukne i [mumler et 
ord]. 

 
I: Ok. 
 
T: Så ja, med mindre det ville være noget, som sådan ville være væsentligt, altså. 
 
I: Ja, ok. 
 
T: Men igen hvis…det burde jo bare være sådan, at hvis jeg ringer til en Telmore-

kunde, så ringer jeg gratis. Så behøver jeg ikke finde ud af, hvem der har det.  
 Altså, det burde jo bare være sådan, ikke – at man ikke selv skal gå ind og.. 
 
I2: Så det ville ikke have nogen indflydelse på, hvem det er, du ringer til? Det er 

stadig de samme mennesker, du ville ringe til, selvom det var gratis, når det så 
var en Telmore-kunde? 

 
T: Ja, det ville det. Ja. Ja 
 
I: Ok.  
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T: Og ja, det kan selvfølgelig være, at jeg har en ven, som er min ven på Facebook, 

men som aldrig snakker med, som måske har Telmore. Men altså, ham vil jeg 
aldrig ringe til. Det ville være lidt mærkeligt, ikke? 

 
I: Jo. Ok. hmmm 
 Var det her en side, du kunne finde på at anbefale til nogle af dine venner? 
 
T: [tænker] 
 Altså, jeg synes….Nææ…man skal selv have valget, om man være fan af den 

side. Så det kunne jeg ikke, nej. Det er igen også den holdning, jeg har til det. 
Jeg ser, det er et teleselskab, det er bare sådan en del af den infrastruktur-agtigt, 
som jeg bruger til at holde kontakt med mine venner og familie. 

 
I: Ok. Er der noget, du kan se, ville gøre denne her side bedre? Altså tale mere til 

dig? – som de kunne gøre Telmore? 
 
T: [Tænker] 
 Nej, egentlig ikke. Det er svært at sige. De har jo lidt det hele, ikke. Altså, 

debatterne er nuancerede på sin måde og lægger op til alle de produkter, de nu 
har osv. ikke. Så som udgangspunkt er den egentlig fint nok. Men altså, alt andet 
lige så sælger de jo nok…altså, det er jo ikke en webshop det her. Altså, hvis jeg 
vil købe noget i Telmore, jamen så går jeg ind i Telmore, ikke? 

 
I: Ja. 
 
T: Så det er som regel reklame, de kan bruge det til. Ikke andet 
 
I: mmm [nikkende] 
 
T: Og ja, man kan så sige, hvad er værdien i at have 7858 fans? Det er jo ikke noget 

som udgangspunkt, der giver sig til udtryk i noget på bundlinjen. Altså, de tjener 
jo ikke nogle penge på det, men det er sådan rent…ja…hvad er værdien af det, 
ikke? 

 
I: Ja. Ok.  
 Så kan jeg lige finde det næste eksempel frem. 
  
[Tid: 40:13] 
 
 
Carlsberg Pingvin: 
 
[interviewer finder næste eksempel frem] 
 
I: Så. På samme måde som før, får du lige lidt tid til at klikke rundt og tænker højt, 

hvor du er, og hvad du tænker. 
 
T: Ja. Så er jeg inde på noget, der hedder Pingvin. Som er…tror jeg…er det 

Carlsberg Sportsvands hjemmeside. Og som sådan er det jo ikke et produkt. 
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Altså, umiddelbart er det jo ikke et produkt, men ligesom sådan Harry agtig 
figur. Det er jo en figur, ikke, som jo på en eller anden måde selvfølgelig 
repræsenterer et produkt, men det er ikke virksomheden selv, som fremstår her 
på denne her side. Så det er jo noget helt andet end Telmore fx.  

 
 Øhmmm….og nu er jeg inde på dens væg. Og jeg kan se på statusopdateringen, 

at det er sådan meget…altså, at de prøver sådan at legemliggør denne her 
pingvin, selvom det…det er jo en figur, men de prøver sådan at legemliggøre 
den, ikke. Sådan ligesom med Harry-dukken. Det er sådan lidt det samme 
symbol. 

  
 Jeg kan se, at der er mange statusopdateringer. Og jeg kan se, at der er….ja, der 

er mange, som går ind og kommenterer på de her statusopdateringer. Og jeg kan 
lidt længere nede på siden, der er nogle albums og nogle videoer. Og det ser ud 
som om, at mange af de her albums der er det folk selv, der lægger videoer op – 
fanvideoer osv. 

 
Jeg går videre til information. Ja, der er selvfølgelig et link til hjemmesiden, som 
er Carlsberg Sport. Og det er jo faktisk først her…ja, man kender jo godt figuren, 
men det er først her, at virksomheden først står. Den er ikke fremtrædende. Det 
er pingvinen, de prøver på sådan at brande og sætte i centrum, ikke.  
Og personlige oplysninger om denne her pingvin. Jamen altså, alle de her ting 
der står, der prøver de virkelig at legemliggøre denne her figur. Øhmmm 
Og igen ja, de linker til deres produkt. Men igen, det er jo ikke produktet…jo 
bagved er det jo produktet, som de prøver at sælge gennem denne her figur, men 
det er ikke det, som er i centrum. Så på den måde er denne her helt anderledes 
appellerende, synes jeg, i forhold til en hjemmeside, ikke. 
 

I2: Hvordan? 
 
T: [sukker]. Jamen det er svært at sige, for det er en figur, ikke. Det er…ja, det er 

sådan lidt anderledes forhold. Altså, det er ikke som sådan…det er mere figuren. 
 
I2: Så det er sjovere at være medlem af denne her eller? 
 
T: Ja altså, jeg ved ikke, om det er sjovere. Jeg synes, det er sådan lidt anderledes 

forhold – en lidt anderledes stillingtagen, man så har til den. 
Det er svært at sige. For nogle er det måske produktet. Men altså, som 
udgangspunkt er det jo figuren. Ligesom Harry og DSB. Altså, Harry er jo bare 
Harry. Harry er jo ikke DSB. Det er jo bare en figur, der er der på et eller andet 
tidspunkt, ikke. 

 
I2: Ja 
 
T: Så man kan sige, at det er svært at sige, om denne her pingvin tager for meget og 

bliver et produkt og et brand i sig selv. Jeg ved ikke…om man så gemmer 
virksomheden lidt, ikke, som det jo så er tilfældet med Harry-figuren. At man 
tænker mere Harry-figuren og ikke så meget produktudvikler bag, ikke? 

 
I: Jo.  
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T: Og det synes jeg umiddelbart, at også denne her lægger lidt op til. Altså, 

selvfølgelig ved man, at afsenderen er Carlsberg, men det er jo pingvinen der er i 
centrum her, og de prøver ikke som sådan at gøre opmærksom på deres brand, 
ikke. 

 
 Så går jeg ind på billeder. Så ser jeg en masse forskellige billeder. Øhmmmm. 

Jeg tror, der er sådan en god blanding af Carlsberg selv og fans. Det er nok dem 
måske… 
Øhhhmmm…går videre til debat. Ja, der er jo ikke så mange debatemner. For 
hvad kan man ligesom debattere om en pingvin? Det er nemmere at debattere om 
et produkt, ikke. Om man synes, det er godt eller dårligt.  
Videoer…der ligger nogle forskellige videoer både af denne her pingvin – altså, 
som der er reklame – og så noget med en anden pingvin. Ja 

 
I: Hvordan vil du sådan overordnet beskrive denne her side her? 
 
[Tid: 45:46] 
 
T: Jeg synes, den eeeer…den er fin. Jeg synes, den er meget sådan meget mere 

fangende end Telmore, fordi den…altså, jeg ved ikke, om det er fordi, det ikke 
er up front af Carlsberg Sport. Men at det er en figur, som man er fan af, ikke. 

 
I: Ja 
 
T: Spørgsmålet er så, om man så er fan af produktet, der ligger bag. Det tvivler jeg 

lidt på. Det er sådan mere figuren, man er fan af. 
 [tænker] 
 
I: Ok. Hvad, tror du, er formålet med denne her side her? 
 
T: Nå men altså, det er jo at brande sig selv, ikke. Og denne her…altså, ja, formålet 

er vel et eller andet sted at gøre opmærksom på, at det er Carlsberg Sport. Men 
øh jeg tror, at denne her pingvin tager lidt mere over og sætter selve produktet 
mere i baggrunden. Og så tager denne her figur mere – hvad hedder det, altså, 
bliver mere central, ikke.   

 
I: Ok 
 
I2: Vil det så sige, at du associerer denne her pingvin med det der produkt, eller at 

du bare tænker produktet som noget sekundært? 
 
T: Ja, både og, for når jeg ser denne her figur, så ved jeg jo godt, hvilket produkt 

der står bag. Men øh, umiddelbart bliver produktet jo sekundært, for det er ikke 
Carlsberg Sport, jeg er fan af. Det er denne her pingvin, som er med… 

 
I2: ja, sjov og provokerende og… 
 
T: Lige præcis, ikke. 
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I: Kan du beskrive, hvad der appellerer til dig, og hvad der ikke appellerer til dig 
på denne her side her? 

 
T: Nå, men altså. Den er jo humoristisk, ikke.  
 Altså, den går jo virkelig ind og legemliggøre denne her figur, og siger 

personlige oplysninger [læser højt] ”jeg er en lækker lille sag på 60 cm”, ikk? 
Altså, den prøver virkelig at legemliggøre denne her figur, hvilket jeg 
synes…altså, det er meget sjovt, ikke. 

 
I: mmm [og nikker] 
 
T: øhmmm… 
 
I: Er der noget, der ikke appellerer så meget til dig? 
 
T: hmmmm…[tænker]. Nej, det synes jeg egentlig ikke. Jeg synes, den er sådan 

tilpas. Den er ikke…jaeh…det ved jeg ikke. Jeg synes, den er fin. Den er fin. 
 
I: Kunne du finde på at blive fan af siden? 
 
T: Ja, det kunne jeg godt. Det kunne jeg sagtens. Og jeg kunne i princippet også 

finde på at være fan af Carlsberg Sport, hvis det var noget, jeg kunne lide.  
 
I: ok. 
 
T: For det er der sådan meget mere sådan produkt- sådan…det er ikke ligesom 

Telmore. Det er noget, der bare er der. Altså, så bliver det bare til sådan en 
brugsgenstand, og så bliver en del af den infrastruktur, som man bruger. 
Øhmmm…men ja, jo det kunne jeg godt finde på at blive fan af.  

 
I2: Kunne du også godt finde på at blive fan af Carlsberg? Altså, nu er Carlsberg 

Sport jo et produkt under Carlsberg… 
 
T: Ja, det kunne jeg sagtens. Det kunne jeg sagtens. Det er også mere sådan en ting, 

som jeg synes, man bruger. Der er sådan…altså, Telmore-teleselskab…ja, 
teleselskab. Det er bare en del af ens infrastruktur, som ligger bag de produkter, 
man bruger 

 
I2: Så det handler til en vis grad også om, at det er noget, der fortæller noget om dig 

som person – altså noget af det du gerne vil vise andre mennesker, at du… 
 
T: Ja, det gør det.  
 
I2: …Carlsberg, dansk… 
 
T: Ja, fx 
 
I: Hvor du ikke synes, det er vigtigt at vide, hvem du har som telefonselsskab? 
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T: Ja, nej men der er forskel på, hvad det er for et produkt, og hvad man synes, man 
bruger det til, ikke. Altså, Telmore er bare en del af den infrastruktur – jeg 
tænker mere på selve telefonen. Jeg tænker ikke på det SIM-kort, der sidder i. 
Det er mere det håndgribelige… 

 
I: Så du ville hellere – hvad hedder det? Blive fan af den mobiltelefon, du har? 
 
T: Ja, fx 
 
[Tid: 49:55] 
 
I: …fordi det er det, der er signalet, og det er ikke det, der er inde i der… 
 
T: Nej, lige præcis. 
 
I: ok. 
 
T: Telmore er jo bare en af de ting, der får denne her til at virke [om sin telefon]. 

Det er jo bare et lille plastickort, der sidder inde i. 
 
I: mens det er telefonen, der… 
 
T: Ja, det er den, jeg ligesom kan tage og føle og mærke på, ikk? 
 
I: Jo, ok.  
 
T: Altså selvfølgelig kan man lidt mere denne her pingvin. Den er jo legemliggjort, 

altså…den er sådan lidt mere personlig – at det ikke bare er et navn, der står på 
en hjemmeside, ikke. 

 Den er legemliggjort – sådan lidt mere håndgribeligt. 
 
I2: Ja, det er sådan lidt mere som at være ven med ven.. 
 
T: Ja 
 
I2: …end at være fan af en stor virksomhed? 
 
T: Ja, lige præcis. 
 
I: Hvad ville du få ud af, tror du, at være fan af pingvinen? 
 
T: ikke noget. Altså, udover at jeg synes, den ville være sådan lidt sjov.  
 
I: Ja. Så det er sådan det underholdende. 
 
T: Ja, underholdning. Ja lige præcis. 
 
I: ok. Hmmm…Kunne du selv finde på at være aktiv på siden? På væggen derinde, 

hvis pingvinen kom med en eller anden sjov update, så at komme med en 
kommentar eller en Thombs up? 
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T: Nej, det tror jeg ikke. Øhhh…nej. Et eller andet sted ved jeg jo godt, at denne 

her pingvin, den eksisterer jo ikke. Den står jo ikke et eller andet sted inde på 
Carlsberg og hopper rundt på gangene. Det er jo stadigvæk bare…ja…det er jo 
bare noget brand…altsååå, det er jo ikke noget som sådan, jeg vil involvere min 
tid i. For mig er det sådan…det er i hvert fald en form for facade….eeeller hvad 
man vil sige. Mellem mig selv og så det her produkt, ikke. 

 
I: Ja, ok. Kan du godt finde på at svare, hvis det nu er en af dine venner, der skriver 

noget i statusopdateringen? Og så gå ind og lave et svar på det eller en I like 
eller… 

 
T: Jaehhh…fx…det ved jeg ikke. Altså, det er svært at sige. 
 
I: Gør du det nogensinde, hvis der er en af dine venner, der har lavet en 

statusopdatering? 
 
T: Naaaarjjjjjj. Deeet… 
 
I: Det er ikke så meget? Kommenterer på det eller? 
 
T: Jamen det er sådan lidt situationsafhængigt, ikke? 
 
I: Ja 
 
T: Hvis altså jeg synes, der er noget… 
 
I: Men du gør det nogle gange? Det var mest det – om du kunne finde på… 
 
T: Jeg tror aldrig, jeg har gjort det, men jeg kunne nok godt finde på det, vil jeg 

sige. Hvis det var den situation, jeg sad i…jeg tror ikke, jeg har gjort det nej 
 
I: Jeg tænker, hvis dine venner har skrevet inde på deres egen wall – en 

statusopdatering? 
 
T: Nåååå…ok 
 
[taler i munden på hinanden] 
 
I: nej nej nej 
 
T:  Nå ok. Helt sikkert, helt sikkert. Det kunne jeg sagtens.  
 
I: Det var mere bare, om du sådan generelt kunne finde på at gøre det. Sådan i 

forhold til at nu er det en virksomhedsside, så kunne du ikke finde på at gå ind 
og svare på, men du kunne godt finde på at gøre… 

 
[taler i munden på hinanden] 
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T: nej nej – der er sådan en fare for, at man bare bliver en del af mængden, så jeg 
kan ikke se, hvad mine kommentarer til det her produkt, det skulle gavne. Og jeg 
tror ikke, at virksomheden sidder og læser det igennem [grinende]…øhhhh 

 Så nej, jeg kan ikke se formålet med at gøre det. 
 
I: Nej, ok. Hvad synes du om sproget på siden? om tonen? 
 
T: Jo. Deeeet… 
 Hvad sådan 
[der bliver peget på skærmen] 
 
I: Ja, bare sådan generelt. 
 
T: Inde på informationssiden, hvor der står personlige oplysninger – Jo, selvfølgelig 

det er meget sjovt, men det er også lidt plat. Altså, [læser op] ”Jeg er en lækker 
lille sag på 50 cm, kald det…”. Så det er sådan lidt plat på en måde. Det er 
selvfølgelig sjovt nok, men altså det…det er jo ikke lige så seriøst, som hvis 
Telmore viser alle deres værdier eller…Så på den måde, bliver det sådan lidt 
mere plat. 

 
I: mmm…hvad synes du om, at der er sådan en tone? Altså, nu er det jo Facebook, 

vi på – at man bruger sådan en tone på Facebook? 
 
T:  Tjooo…det synes jeg vel egentlig også, er fint nok. Facebook er jo sådan lidt 

noget uformelt noget jo – i mange henseender selvfølgelig. Det bliver jo lidt 
mere formelt, når en pingvin – det gør det alt andet lige lidt mere uformelt, og 
det er også det, de lægger op til, at det ikke er produktet i sig selv. Og det er jo 
ikke det, de prøver at sælge, men de prøver at brande denne her figur. 

 Hvis det var et produkt, de prøver at sælge, nå ja men så er det jo klart, at så ville 
det jo virke mærkeligt, hvis man sagde at Telmore var en bunke lort eller 
[mumler noget]…der forventer man, at det er lidt mere formelt, når det er en 
virksomhed, der prøver at brande sig selv selvfølgelig, ikke? 

 
I: Ja. Er det her en side, du kunne finde på at anbefale til dine venner? 
 
T: Næ. Det går igen tilbage til det der med, at jeg synes, at folk skal have 

muligheden for at vælge, om de vil være fan af denne her pingvin. 
 
I: Ok, ja. Er der noget, du sådan savner på denne her side? Noget du kunne…gøre 

den bedre? 
 
[Tid: 54:48] 
 
T: øhhhh…[tænker] 
 Altså, jaa. Selvom jeg synes, det er godt, at produktet i sig selv ikke har en 

central plads, så synes jeg, det godt kunne være mere centralt. Det er jo egentlig 
det – med fare for at det er en pingvin, der tager over for. Altså, at den bliver 
selvstændig, og produktet bliver mere sekundært, kan man sige. I virkeligheden 
grunden til de har lavet det, det er jo….ja hvis.. i bund og grund for at gøre 
opmærksom på deres produkt, ikke. 
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 Så på denne her måde…det bliver lidt mere…det bliver sgu lidt 
meeere…sekundært produktet, ikke? 

 
I: Ok. Men er det noget, der generer dig som bruger, eller mere fordi du tænker det 

ud fra en virksomhedssynsvinkel? 
 
T: Ja, mere ud fra en virksomhedssynsvinkel, ikke 
 
I: Ja 
 
T: altså selvfølgelig, de linker jo til deres hjemmeside, ikke også. Men altså, hvis 

jeg er fan…altså et eller andet sted, man ved jo godt, hvad det er, der ligger bag. 
Øhhhh. Og så kan så sige, den er måske lidt for dominerende denne her figur. 
Man ved jo godt, hvad det er for et produkt, der ligger bag, så hvorfor ikke bare 
sige, hvad det er, der er produktet – måske. Altså, jaaeh… 

 
I2: Tror du, den ville have lige så mange fans? 
 
T: Om hvad for noget? 
 
I2: Tror du, siden ville have lige så mange fans, hvis det var Carlsberg Sport og ikke 

pingvinen? 
 
T: Nå ja, den kan jo sagtens stadig hedde pingvin og så reklamere lidt mere for 

produktet… 
 
I2: Ja, ok. 
 
T: Det er svært at sige, synes jeg. Det er sådan et svært spørgsmål. Igen sådan lidt et 

temperamentsspørgsmål. For man ved jo godt, hvad det handler om, ikke. Det er 
en figur, der står – det bliver lidt mere uformelt, men man ved jo godt, at det er 
et produkt, der ligger bag det, ikke. 

 
I: mmm [og nikker] 
 Var det her en side, som du kunne finde på, at gå ind på igen? 
 
T: Jaehh…måske. 
 Ja, det er sådan et svært spørgsmål altså. Ja altså selvfølgelig, man kan sagtens 

være fan af den uden at være aktiv bruger, ikke.  
 
I: Jo. 
 
T: Så jo, jeg kunne måske godt finde på at blive fan af den, men måske ikke at 

bruge den aktivt.  
 
I: Kun at få de statusupdates der kommer og så… 
 
T: Ja, måske ikke så meget for det. Det er jeg sådan set ligeglad med, vil jeg sige.  
 
I: ok 
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T: Det er sådan set mere det, at man…det bliver nogle gange ens ansigt udadtil. 

Altså, de ting kan jeg godt lide.  
 
I: Ok. Hvordan synes du siden understøtter tv-reklamerne? 
 
T: Ehmmm….ikke så meget. Altså, der er en enkelt video fra en tv-reklame 

[mumler noget]…men ikke så meget synes jeg 
 
I: Hvordan synes du, det spiller sammen i forhold de reklamer, der har været? Der 

har været nogle reklamer på tv og så denne her side på Facebook 
 
T: Mjaehhhh…selvfølgelig man ved jo godt, hvor den kommer fra. Altså det her 

billede af pingvinen, hvor det kommer fra. Det kommer selvfølgelig fra videoen. 
Så på den måde spiller det meget godt sammen. Men i videoen er det jo mere 
produktet i sig selv, ikke – eller vil jeg…produktet har en mere fremtrædende 
rolle. Hvor her kunne det måske også godt have – man ved jo godt, hvad det er 
ikke. At det er Carlsberg Sport, det er en reklame for 

 
I: Ja, men du vidste godt, da du kom ind på siden – havde du set denne her side 

før? 
 
T: Nej 
 
I: Det havde du ikke. Du vidste, da du kom ind på siden og så pingvinen, der vidste 

du ligesom, hvad den repræsenterede. 
 
T: Ja 
 
I: Og det vidste du ud fra tv-reklamen? 
 
T: Ja, så på den måde ja. Det hænger selvfølgelig meget godt sammen. Selve 

dybden i tv-reklamerne, den her vil aldrig blive det samme – eller er ikke det 
samme i hvert fald. 

 
I: ok. Så finder jeg lige det næste eksempel frem 
 
[Tid: 58:59] 

 
I do 30 
 
[interviewer finder eksempel] 
 
I: Sådan, og på samme måde så får du lov til at klikke lidt rundt og tænke højt. 
 
T: Øhhh…det er noget, der hedder I do 30, som jeg ikke kender noget til. Øhhh. 

Men ved at se på det, kan jeg selvfølgelig se, at det er en vaskemaskine. Og i 
stedet for at vaske på 60, skal man vaske på 30, så det er nok noget med at spare 
eller skåne miljøet. 
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 Øhhh…og ja, jeg kan se inde på deres væg, og der selvfølgelig er en masse 
opdateringer og sådan, som er lagt ud.  
Jeg kan se, hvem der er afsender, som er Novozymes. Jeg kan se, hvor mange 
fans, der er osv. Der er mange billeder. 
Øhhh…Og denne her har jo sådan lidt et andet budskab end de andre. Det er 
sådan lidt mere; prøver de at sælge noget, eller prøver de egentlig at gøre 
opmærksom på det. 
Man kan så se, at det er Novozymes, som laver enzymer til opvaskemidler, 
som…altså laver produkter, som har nogle ekstra enzymer, der gør, at man kan 
vaske på 30 og ikke på 60.  
Men umiddelbart lægger de meget op til, at det ikke er produktet, der er i fokus. 
Men mere sådan…det er mere sådan en slags stillingstagen…Ja, at de egentlig 
også tænker på miljøet. 
 
Klikker ind på informationsside. Jeg kan se, at der står en masse 
firmabeskrivelser. Deres vision og deres produkter.  
Øhh [tænker] 
Og ja, der er det selvfølgelig, man kan se, at det er noget med, at de har en 
mission om at hjælpe miljøet og spare CO2. Men produktet i sig selv er ikke så 
fremtrædende, synes jeg.  
Hvis der er noget produkt, eller….der er måske slet ikke noget produkt. Men i 
virkeligheden bare en…ja mere sådan en, prøver at vise virksomheden ud ad til 
og deres værdier i forhold til miljøet. 
 
Så klikker jeg ind på deres billedside. Der er mange fanbilleder, der sådan er lagt 
op. Det er meget forskelligt. Nogle der sådan…der er ikke har skide meget 
med…der står en kineser foran – det er Chicago, kan jeg se.  
Øhh ja, men umiddelbart virker billedsiden meget som en blandet. At det ikke 
kun er folk, der står med en I do 30 på en t-shirt, men det er sådan meget blandet, 
hvad folk lægger op. 

 
I2: Hvad tænker du om det? 
 
T: Jamen, så mister det lidt af denne her værdi. Hvis folk bare lægger et billede op 

af en, der står i sit halloween kostume - det har jo ikke nogen relevans, for det de 
prøver at gøre opmærksom på.  

 [mumler en pointe om, at de bør være strømlinede i det, der lægges op] 
  
 Kigger inde på deres debatoplæg, hvor der er tre emner, som ikke virker som 

helt vildt meget, når man tænker på, at de har 10.000 fans. Det ligger jo meget 
op til at skulle debattere det her, ikke. Så det det debatforum mister meget af 
værdien [mumler] 

 Så på den måde synes jeg…Ja, så er jeg inde på video. Der er en video af et barn, 
der står foran en vaskemaskine. Jaaa 

 
I: Ja. Hvordan vil du sådan overordnet beskrive siden? 
 
T: Jeg synes sådan set, at den er fin. Den gør mig opmærksom på et problem, kan 

man sige. Og som et udgangspunkt er det jo ikke virksomheden, de prøver at 
gøre opmærksom på, men – jo, det er jo deres værdier og holdninger til miljøet, 
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ikke. Øhmmm…men sådan set synes jeg, at den er fin nok, men den taber lidt af 
værdien i forhold til, at de lægger op til, at der skal debatteres, og der egentlig 
ikke er nogle debatemner. Og billederne er sådan meget blandede og mister lidt 
af troværdigheden, ikke 

 
I: mmm [og nikker] 

Hvad, tror du, er formålet med siden? 
 
T: Det er jo at gøre opmærksom på, at man skal vaske på 30 og ikke på 60 for at 

skåne miljøet – og nedsætte udledningen af CO2.  
Det er jo Novozymes, der er afsender, så et eller andet sted er det jo deres 
værdier, som de prøver at brande sig selv som ansvarlig virksomhed.  

 
I: Hvad på denne her side appellerer til dig, og hvad appellerer ikke så meget til 

dig? 
 
T: Jamen, det er måske mere budskabet - er det, der appellerer. Men budskabet 

falder lidt igennem i og med, at deres debatforum ikke bliver brugt, og de her 
billeder er sådan meget blandede, så mister det lidt sin troværdighed, ikke.  

 Budskabet i sig selv er jo godt, men så mister den lidt af sin troværdig ved at 
lægge op til debat, men at det så ikke bliver debatteret, ikke 

 
I: Jo, kunne du finde på at blive fan af siden? 
 
T: Ja, måske 
 
I: Hvad går dine overvejelser på? 
 
T: Det er jo miljøet, og så at man kan gøre sit til det ved at vaske på 30 og ikke på 

60, ikke.  
Men et eller andet sted er det jo lidt commonsense, at man bruger mindre energi 
ved at vaske på 30 end på 60, sååå ja, om man skal være fan af det, det ved jeg 
ikke. Altså, fan af commonsense, det ved jeg ikke.  
Det ved jeg ikke, altså…nej, jeg ved ikke om, jeg kunne være fan af det her. 

 
I2: Vasker du selv på 30 i stedet for 60? 
 
 
T: Nej, jeg vasker bare på 40 
 
I: Ja. Hmmm 
 Hvad får du ud af at klikke rundt på siden? 
 
[Tid: 01:07:21] 
 
T: Nå ja, men altså, man kan jo se inde på information, er der jo en masse om, at 

man kan hjælpe med at skære ned på CO2-udledningen med 12 bare i Europa, så 
man får lidt indsigt i, hvordan bare en lille smule kan hjælpe, ikke. 
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 På den måde for man jo øjnene lidt mere op for, at det måske er et problem, og at 
man sagtens kan vaske på 30 i stedet for på 60 

 
I: Nu siger du, at du vasker på 40, og hvis du så blev fan af denne her gruppe, ville 

du synes, at du skulle begynde at vaske på 30? Man kan sige, at nogle af de her 
ting, du gør på Facebook, at du så skal leve op til det i virkeligheden? Er det 
noget, at du sådan tænker over, når du melder dig til en gruppe eller generelt 
agerer? 

 
T:  Nej….i bund og grund handler det vel om ens værdier, og selvfølgelig man kan 

sagtens…altså, det handler om ens personlige holdninger og værdier, og om det 
passer ind i den hverdag…[mumler]altså...men altså, det er vel et 
holdningsspørgsmål 

  
I: mmm [nikkende] 
 
T: et spørgsmål om værdier. Og det er lidt det, de prøver at skulle overføre ikke? 

Men om de ligefrem byder på de fans, som der så er, det tvivler jeg på 
 
I2: Men tænker du, at det er en god måde at komme ud og ramme en masse 

mennesker på? Hvad er det, 10.000 fans, ikke? 
 
T: Jo. Jo, det er det. De rammer jo en masse mennesker.. Men altså ja, om deres 

budskab så, altså, bliver sådan lidt, altså…selvfølgelig, budskabet er jo som det 
er, det er jo et godt budskab, men det falder lidt igennem, at de ikke lægger mere 
op til debat, måske.  

 Jeg ved ikke, om det ikke falder lidt mere igennem, når de som fanside bare har 
den stående 

 
I: Så i stedet for at sige, at jeg er god, jeg gør noget ved miljøet, at man så 

efterlever. 
 
T: Ja, lige præcis. 
 
I:  ok. Var det her en side, du kunne finde på at anbefale til dine venner? 
 
T: Ja måske. Igen kommer det an på ens værdier og ens holdninger. Det er jo et 

problem, som alle vel i bund og grund er interesserede i, ikke. Så ja, det kunne 
man vel egentlig godt. 

 
I2: Er du egentlig selv støt på den? Altså, sådan i news feed? 
 
T: Nej 
 
I2: Så du har aldrig set den der? 
 
T: Nej  
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I: Er der noget, du savner på siden? Ud over at du snakker om, at der skulle være 
mere debat og billeder? Er der så noget, der kunne gøre denne her side…noget 
du har tænkt på? 

 
T: [tænker]  

Neeej, det synes jeg egentlig ikke. Altså, til formålet, synes jeg, den er fin nok – 
altså ud over det der debat som mangler, men altså…formålet er vel bare at gøre 
opmærksom på et problem. 

 
I: Kunne du finde på at gå ind på siden igen? 
 
T: Ja, det kunne jeg måske godt. Klikke lidt videre. De har nogle links til nogle 

forskellige blogs osv. Det kunne være meget sjovt at se, hvad de har der.  
 
I:  ok. Det her med at det er Novozymes, der er afsender, det så du jo relativt 

hurtigt, ikke? 
 
T: Jo 
 
I: Det lagde du mærke til på væggen der før på siden. Hvad tænker du om, at de 

ligesom sætter et emne til debat, og så at det ligesom er en virksomhed, der er 
afsender af det? 

 
T: Ja, men det, synes jeg sådan set, er fint nok. 
 Det, synes jeg sådan set, er fint nok. At de ligesom bruger det her budskab og 

prøver at skabe debat. Men at debatten så ikke er der, det er jo så lidt 
uheldigt…hvor de måske selv burde følge lidt op på at skabe denne her debat. 

 De lægger op til det i deres informationer, men de burde måske være sådan lidt 
mere, altså, aktive…nu har de her 10.000 medlemmer og så ligesom prøve 
at…altså, ja…kunne overføre denne her værdi, der ligesom kan præge de her 
mennesker på en eller anden måde, ikke. 

 
I:  Ja, godt. Så vil jeg finde det næste eksempel frem 
 

 
 
Applikationer 
 
[Interviewer finder næste eksempel frem] 
 
 
I: Nå, det er så en applikation, og…på samme måde som med virksomhedssiderne, 

må du gerne tænke højt, når du tager den 
 
T: Ja. 
 Jeg kan se, at det er en eller anden applikation. Som hedder ”En aften i byen 

testen”, og man skal gå ind og svare på nogle spørgsmål.  
 
I: Kender du den? 
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T: Jeg kender den ikke, nej. Skal jeg bare tage testen? 
 
I: Ja, 
 
T: Jeg har ni venner, kan jeg se, så det tyder på, at jeg ikke er den eneste, der har 

prøvet at tage denne her test. 
 Øhmm… jeg svarer så på det første spørgsmål. Jeg svarer ja.  
 Og den går videre. Øhhh…skal jeg bare svare på de her spørgsmål, eller skal jeg 

sige, hvad der står i dem? 
 
I: øhmm…altså. 
 
T: Jeg går bare igennem dem 
 
I: Ja, det er fint. 
 
T: Der er fem spørgsmål, som jeg går igennem. Øhhhmmm…[svarer på 

spørgsmålene] 
 Og man kan ikke umiddelbart se, hvem der er afsender af den her – udover at det 

er en aften i byen testen.  
 
I: mmm [nikkende]. Hvad tænker du? 
 
T: Nåå men jeg tænker, hvad er meningen med det her? Udover at man skal svare 

på nogle spørgsmål som…altså, hvad skal jeg bruge det til? 
 
I: ja. Hvad tænker du om spørgsmålene? 
 
T: Altså, jeg tænker vel…De vel…altså, de er jo ikke noget, som får ens verden til 

at skælve…det er bare sådan simpelt, om man har været fuld. Det er jo ikke 
noget specielt seriøst. Altså, hvis det havde været noget med klima, som denne 
her side vi havde før, at så kunne man gå ind og svare på nogle spørgsmål om 
der, og så giver det lidt mere mening, ikke? Udover om man har været fuld til en 
fest eller hvad. Umiddelbart giver det ikke rigtigt nogen mening. 

 
I: Nå, hvad kommer der så op? 
 
T: Så kommer jeg frem til en side… 
 
I: hov, du fik et resultat op, gjorde du ikke det? 
 
T: Gjorde jeg det? 
 
I: Ja 
 
T: Nej, der hvor man skulle offentliggøre det på ens side. 
 
I: Ja, det var resultatet, der kom op der. 
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T:  nå ok, ja. Det valgte jeg så at springe over af den simple grund, at jeg tror folk, 
vil være ligeglade med, hvad man svarer på de her spørgsmål. Hvis det var 
noget, der var bundet i noget – fx med klimaet, så havde det måske været meget 
interessant.  

 
I: Men læste du selv resultatet. 
 
T: Nej 
 
I: Skal vi prøve lige at lave den igen så`? 
 
T: Skal vi gøre det? 
 
I: Ja, den er sådan en del af denne her applikation, så hvis man 
 
[Finder applikationen igen] 
 
T: Ok, jeg går ind igen. Svarer på spørgsmål et 
 [tager testen]. 
 Jeg har svaret på alle spørgsmålene, og der kommer en inviter til at tage testen, 

hvor man kan invitere sine venner, som jeg vil vælge at springe over. 
Øhhh…fordi ja, jeg kan ikke se meningen med testen, så hvorfor skulle andre 
mennesker tage den? Jeg ved ikke, hvad den…der står ikke noget om, 
hvad…hvad jeg vil få af denne her test her. Så den springer jeg over. 

 Så kommer den op, slå op på din væg eller…[læser op] ”Thomas tog en aften i 
byen og mistede…behh”…jahh, det ville jeg springe over. Jeg kan ikke sådan 
umiddelbart se, hvad jeg skulle få ud af det. Igen fordi jeg ikke ved, hvad 
meningen er med denne her test, så det vil jeg springe over.  

 
 Så står der ”Stop før 5, det er ikke kun dømmekraften, du risikerer at miste”. 

Øhhh….og igen, jeg kan ikke se afsenderen. Umiddelbart ville jeg tro, at det var 
et eller andet Sundhedsstyrelsen, der var afsender. Men det er ikke til at se – 
nogle steder. 

 Øhmmm…og det kan jeg ikke se nogle steder, nej. Så står der, at man kan blive 
fan af ”stop før 5” eller invitere vennerne til en aften i byen. Men igen, jeg ved 
ikke, hvad det der ”Stop før 5” ligesom bunder… 

  
I2: Har du læst de forskellige informationer, der er på den side der? Eller på den 

side du kom frem efter resultatsiden? Der hvor du læser, Stop før 5 inden du 
mister dømmekraften. 

 
T: Ja, der er sådan meget fakta-agtigt, som kunne være noget fra sundhedsstyrelsen, 

ikke. Men umiddelbart kan man ikke se afsender. Men hvis jeg vidste, at 
afsenderen det var sundhedsstyrelsen, som prøver at gøre opmærksomme på et 
eller andet problem, så man ligesom havde vidst, at det her er afsenderen ikke, 
og det her er ikke bare er en applikation.  

 
I: Ja, hvad synes du sådan, nu når du har været igennem siden? Er den god eller 

dårlig, eller? 
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T: Hvis jeg vidste sådan fra starten, det kan godt være, at jeg ikke har læst det 
ordentligt, men hvis jeg vidste, hvad den ville gøre opmærksom på, og hvem der 
var afsender, så ville det måske give mere mening. Man tager de her fem 
spørgsmål, og så er det rimelig lavpraktiske spørgsmål-agigt. Så umiddelbart har 
jeg ikke nogen sådan mening om den…så ja, jeg synes ikke rigtigt, at jeg har fået 
noget ud af at tage denne her applikation 

 
I: ok. Sætter den nogen tanker i gang i forhold til budskabet, at man skal stoppe før 

fem? Og fx det der med ikke at drikke for meget? Kan den være med til at 
få…altså få..? 

 
T: Næ, det ved jeg sgu ikke. Udover at man kan se, hvad man er for en type, når 

man har drukket. Øhhh, så tror man lige, man tager en test, og så er det bare 
sådan nogle standardsvar [mumler]…som umiddelbart ikke viser noget om mig 
som person. Så på den måde så synes jeg ikke, at jeg har fået noget ud af det 
altså. 

 
[Tid: 01:18:40] 
 
I: Var det her en test, du kunne finde på at tage selv? Hvis du så den var ude i….at 

nogle af dine venner havde taget den og så..? 
 
T: Øhhhh…jaaa…Det er svært at sige. Hvis jeg vidste, hvad meningen med det var. 
 
I2: Hvis nu en af dine venner havde taget den, så ville du se, at der stod ”Jens har 

taget en aften i byen og mistede x-antal venner”… 
 
T: Ja. Jeg tror også nogle af mine venner har prøvet at tage den. Men altså, jeg har 

ikke klikket ind på den… 
 
[snakker i munden på hinanden] 
 
I: Den fanger ikke dig? 
 
T: Nej, fordi hvad fortæller den mig om min ven? Altså ikke rigtigt noget, vel? 
 
I: Nej – klikkede du ind på den, da du så, han havde taget den? Eller tænkte du 

bare… 
 
[taler i munden på hinanden] 
 
T: Nej. Jeg tænkte nå men…altså det… 
 
I: Det er ikke noget der…? 
 
T: næ, det kan jeg ikke bruge til noget altså 
 
I: ok. Hvad skulle så være – hvis du ser en eller anden af dine venner, der har taget 

en applikation, hvad gør så, at du kunne have lyst til at tage den? 
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T: Jaehhh…Den skal vel appellere til en, ikke? 
 
I: Jo, hvordan kunne den gøre det? 
 
T: Jo men altså, jeg synes, altså, den skal være sådan lidt catchy-agtig. Altså, men 

altså det kommer også an på, hvad man søger, ikke? Hvis der er et eller andet 
som [mumler noget]…noget der har et seriøst budskab. Noget man har en 
holdning til. Fx det der med klimaet. Men hvis det er et eller andet med, at man 
skal finde ud af om ens venner er A eller B-mennesker, så er det måske ikke 
særlig sjovt. Hvis det er et eller andet, man selv har en holdning til, eller man 
gerne vil tage stilling til, så tror jeg, at det vil være sådan lidt mere cathy 

 
I2: Hvad så med – nu tænker jeg bare sådan om, at vi snakker meget om, at det 

handler om at være social med sine venner og sådan noget. Så selv om du måske 
siger, at din ven er et A eller B-menneske, så er det ikke det, du synes er sjovt? 

 
T: Næ altså…jo, selvfølgelig…nej, egentlig ikke. Altså..næ…For et eller andet sted 

så er man ligeglad med det. Det er bare det, de er-agigt. Det er ikke noget, 
der…nej, det synes jeg ikke. 

 
I: Du vil hellere have en test, der siger noget om dig selv på en eller anden 

måde…? 
 
T: Næ, måske ikke så meget om mig selv. Tjooo…måske. Altså…det der med at 

man har en holdning til noget, og man så viser sin holdning måske. 
 
I: Ok…[mumler]…en holdning eller det du sagde lige før med, at du kan 

sammenligne dig med andre? Det der konkurrencemoment? 
 
T: Ja, det kommer an på, hvad det er for en applikation, ikke. Hvis det er det her, 

der er jo ikke rigtigt noget konkurrence i det. 
 
I: Nej, nej. Jeg tænkte på, hvad der sådan var motivationen for dig til at tage… 
 
T: Det kan være en eller anden CO2 test, man tager og ser, hvem der udleder 

mindst 
 
I: ok, ja. Lægger du mærke til, at der er sådan faktuelle informationer på siden? Er 

det noget du tænker over? 
 
T: Ja altså…man læser det jo. Men igen hænger det sammen med, at man ikke ved, 

hvem afsenderen er, ikke. 
 
I2: Hvis vi nu siger til dig, at det er Sundhedsstyrelsen. 
 
T: Ja 
 
I2: Er der noget, der dæmrer med det der Stop før 5 eksempelvis? 
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T: Nå ja, men altså det…det er…ja altså, så bliver det lidt mere…altså, seriøst ikke. 
De prøver at gøre opmærksomme på et eller andet om din sundhed, og det ikke 
bare er et eller andet, hvor man skal svare ja eller nej, så tror jeg det ville blive 
lidt mere seriøst. Det tror jeg. 

 
I2: Har du set reklamerne, der har været? Tv-reklamer? 
 
T: Ja. Det har jeg. 
 
I2: Så der til sidst når du kommer frem til den her hånd, der siger Stop før 5, der var 

det, du lavede koblingen og tænkte ahh, det var det, det handlede om? 
 
T: Narrr, ikke i forhold til reklamen, men i forhold til det der med, at man ikke skal 

drikke for meget… 
 
I: Men du var ikke sikker på, at det så var sundhedsstyrelsen? Det var ikke sådan, 

at du så tænkte… 
 
T: neeej. Jeg tænkte, hvad vil de med det her. Men det er måske også…ja.. 
 
[taler i munden på hinanden] 
 
I: Så du tænker, at du synes egentlig ikke, at de understøtter hinanden så godt? Tv-

reklamen gør ikke, at du så ved, hvad det her drejer sig om, når du kommer 
videre? 

 
T: Nej, det synes jeg ikke.  
[taler kort i munden på hinanden] 
 …svare på de her platte spørgsmål. Hvis nu jeg vidste, hvad formålet med det 

var, ikke – så ville det måske give lidt mere mening. 
 
I: Ja, godt. Så må du gerne lukke computeren sammen, og så har vi lige nogle 

afsluttende spørgsmål til sidst. 
 
T: Ja 
 

 
Afsluttende refleksioner 
 
I: Sådan helt generelt hvad synes du om, at virksomheder bruger Facebook til at 

komme i kontakt med deres kunder?  
 
T: Jamen, det synes jeg er fint. Øhhh…Men igen skal man også tænkte på at….min 

holdning til Facebook er, at det sådan først og fremmest er et socialt værktøj, 
ikke – kunne forbinde sig selv med sin omverden, ikke. Så det…det er i hvert 
fald min…det er den grund til, at jeg bruger det. Det er ikke for at se på 
virksomheder eller se på produkter på den måde.  

 
I: Så du tænker mere, at virksomheder skal være noget sekundært? Det skal ikke 

blive for fremtrædende fordi… 
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[taler i munden på hinanden] 
 
T: lige præcis 
 
I: men det må gerne være der. 
 
T: Jaehhh…det er svært at sige, fordi sssom udgangspunkt synes jeg, at de der 

virksomhedssider er ok. Men det der med, at det bliver til store banner ude i 
siden, der bliver det lidt for meget til, at jeg synes, det er…. 

 
I: Ok. Det er det der med, at man selv kan vælge det 
 
T: Ja 
 
I: Du kan selv vælge at blive fan, men du kan ikke selv vælge, at der er reklamer 

ude i siden? 
 
T: Ja, lige præcis. 
 
I: Ok. Hvordan vil du helst have, at virksomheder kommunikerer med dig på 

Facebook? 
 
T: Jamen altså, det er vel det samme. At man får lov til selv at melde til og melde 

fra, ikke. At det ikke er, at man får tilsendt ting-agtigt, altså. Øhhhmmm…og 
[mumler noget med at venner heller ikke skal sende videre]. Det kan sagtens 
være nogle, der godt kan lide gamle ole-ost, og jeg ikke kan. Så skal de jo ikke 
sende det videre, så det er sådan lidt… 

 
I: Hvordan vil du så blive gjort opmærksom på, at…på de ting? 
 
T: Jamen altså, det er vel, at man selv opsøger det, ikke. Altså…man må ligesom 

selv finde ud af, om man kan lide et produkt eller ej.  
 
I: og se om ens venner…altså hvis ens venner er fan af det, så kan man jo se det 

ude i siden. Den vej igennem eller? 
 
T: Jaeehhh…det er måske fint. Men altså så længe at man stadig selv har valget, så 

det ikke…altså jo, det er måske fint nok, at det bare ligger ude i siden, men at 
man så har mulighed for at sige nej, så det ikke er sådan up-front, der bliver 
sendt til en. 

 
I2: Hvad så med de her statusopdateringer, synes du så, skal virksomhederne helst 

lade være med det? Eller må de godt? 
 
T: Det er ikke til…altså, det er fint nok, men det har bare ikke den store effekt på 

mig. 
 
I: Nej, ok.  
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T: Altså, det er jo en god ting, at gøre opmærksom på nye produkter og nye tiltag, 
men jeg synes ikke, det har den store effekt på mig. Altså, jeg kigger på dem, 
men det har ikke den store effekt. 

 
I: Du går ikke videre ind på den side? [mumler noget med at trykke på] 
 
T: Nej altså…nej…ja, jeg bliver gjort opmærksom på det, og hvis jeg så senere hen 

har lyst til det, jamen så går jeg ind på deres hjemmeside, 
 
I2: Så det er også, eksempelvis I do 30, den laver statusupdates måske en gang om 

dagen. Nogle gange er det noget, hvor den gør opmærksom på en ting, og sådan 
noget. Nu hvor det så, altså er miljøspørgsmål – tror du så, det er noget, hvor du 
ville tænke, at det var fint? At så får du lige en reminder om det her? 

 
T: Ja, altså det. De appellerer jo lidt mere til nogle værdier, som alle kan nikke 

genkendende til.  
 
I: Mmm [nikkende] ok. Hvad skal der til, for at du vil gå ind og tjekke” en 

virksomheds side?  
 
T: Øhhh…på FB? 
 
I: Ja. 
 
T: Ja, at man har et eller andet positivt forhold til det. Om man nu synes godt om 

produktet eller virksomheden, ikke. 
 
I: Hvad skal de tilbyde inde på siden, for at du måske vil komme tilbage og sådan 

tjekke den en gang i mellem? 
 
T: Jaeehh altså, de kan jo prøve at gøre sådan det lidt mere sådan interaktivt, og det 

ikke bare er sådan, her er vores produkter, men gøre det sådan lidt mere 
interaktivt. At man aktivt involverer fansene. Fx debatsider eller… 

 
I: Debat eller? 
 
T: Ja fx. Jeg gider ikke sidde og debattere ting sådan som sådan. Men hvis det er et 

eller andet miljø, hvor de sådan…så må de jo også prøve at følge den lidt til 
dørs, ikke 

 
I: Ja, ok. 
 Øhhh…Hvornår vil du anbefale dine venner at blive fan eller medlem af 

virksomhedsside? 
 
T: Hvis jeg ved, at man har sådan en fælles…altså, hvis det er et eller andet, hvor 

man har et fælles forhold til et eller andet – sådan rent historisk eller sådan 
erfaringsmæssigt og det er sjovt eller et godt produkt? 

 
I: ok, har en historie med det her produkt? Og så på den måde kunne tage det 

videre og så gå ind og vurdere 
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[taler i munden på hinanden] 
 
T: Ja lige præcis. 
 
I: …med denne her person. Hvad det er, og hvorfor det kunne være… 
 
T: Ja 
 
I: Synes du det virker troværdigt, når en virksomhed kommunikerer på Facebook? 
 
T: Mjaaa…det er det vel. Det er det, ja det synes jeg da. Altså, det bliver jo lidt 

mere uformelt, ikke. Og de prøver sådan at komme lidt mere ind i brugernes 
privatsfære, ikke? Og det er jo sådan set også et meget godt udgangspunkt for 
markedsføringen af dem selv, ikke. Øhmmm…om det er troværdigt? Ja, det er 
det vel. Altså, jeg går ud fra, at de skriver det samme på deres hjemmeside, som 
de skriver på Facebook, men alt andet lige må det være sådan lidt mere formelt 
på deres hjemmeside. 

 
I: Ja, ok. Hmmm… 
 Hvad synes du, virker bedst på dig? Altså, hvordan skal en virksomhed bedst 

kommunikere til dig på Facebook? Er det sådan – nu har vi set nogle forskellige 
eksempler, er det via applikationer eller virksomhedssider eller reklamer? 

 
T: Ja, det vil måske være en applikation. Altså, der er lagt lidt mere op til 

interaktivitet. Det synes jeg, i stedet for – altså, man kan sagtens sidde og 
skimme ting igennem, men altså…det er sådan lidt…altså, ja…involvere sig. 

 
I: Ja. Du siger selv, at du ikke bruger applikationer så meget, men du er fan af ret 

mange virksomhedssider? 
 
T: Ja, altså, det hænger måske ikke skide meget sammen, men altså, det kunne jo 

være, der var et eller andet nyt produkt, der gjorde, at man kunne…ja, gøre et 
eller andet. Fx Coca cola der nogen gange har nogle koder til et eller andet, at 
[mumler noget]…Altså, hvor man føler, at man får noget værdi for den tid, man 
har investeret i det. 

 
I: Altså, hvor man konkret får noget værdi ud over, at det er Facebook, eller hvad 

tænker du på? 
 
T: Ja fx At det ikke bare er her, så bruger vi…[mumler og snakker pludselig 

hurtigt]. Men altså applikationer gør man lidt opmærksom på sig selv. Men altså, 
man føler, man får noget værdi ud af det, ikke, kontra den tid man investerer i 
det.  

 
I: Hvad kan det være for noget værdi? 
 
T: Jahh men det kan jo være alt muligt, altså. Rabatter i et eller andet, eller man er 

med i nogle konkurrencer om at vinde et eller andet. 
 
I:  ok. Sådan noget helt konkret? 
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T: Ja, lige præcis.  
 Det er ikke bare, at du er et tal på en eller anden skala, ikke? 
 
I: Mmmm [nikkende] ok. Er du stødt på sådan nogle applikationer? 
 
T: Nej 
 
I:  ok. Jamen så tror jeg ikke, at vi har mere. Så siger vi tak. 
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INTERVIEWTRANSSKRIBERING RUNE 
d. 29.oktober 
 
Navn: Rune 
 
Alder: 24 
 
Bopæl: Valby 
 
Hvad studerer du? Kommunikation 
 
Facebook og virksomheden 
 
Interviewer (I): Rune hvor meget tid bruger du på Facebook? Om dagen.. eller om ugen?  
 
Rune (R): Om dagen øh.. jeg er ret meget på Facebook. Jeg er på Facebook (FB), som det 

første, når jeg vågner. Og også som det sidste inden jeg går i seng. Det er ret 
sjældent.. det.. det er næste.. altså det er hver dag, at jeg er på FB. Timemæssigt, 
der tror jeg næsten, at jeg er.. (tænker) det ved jeg ikke 4-5 timer i hvert fald. 

 
I: Okay. Hvor du er på FB, eller hvor du har FB åbent og sådan.  
 
R: Det varierer lidt, fordi FB man har det.. øh måske sidder jeg ikke og bruger 4-5 

timer i.. i streg, men det er mere sådan, at hvis jeg ser på en…hvis jeg ser på en 
hel normal dag, så er.. så er  FB jo noget, man hele tide har kørende.. også hvis 
jeg sidder og.. jeg bruger FB sådan som, hvis jeg sidder og øh… laver noget 
andet. Skriver en opgave eller  hvad hedder det.. øh… eller laver noget andet, 
hvor jeg bruger computeren, også hvis jeg sidder og ser fjernsyn, så kan jeg godt 
have computeren tændt også med FB. Og så er det noget med, at man kaster et 
blik på det. Det er ligesom man kaster et blik på sin mobil og ser, om der er sket 
noget nyt. Ja. 

 
I: Okay. Hvad.. øh.. 
 
R: Det er meget usikkert med altså.. timemæssigt. Det det.. jeg har ikke siddet med 

stopur eller noget. Men meget!  
 
I:  Men meget..  
 
R: Ja. 
 
I: Okay. Hvad plejer du at foretage dig på FB? 
 
R: Sådan øh… 
 
I: Hvad du laver på FB? Når du er på FB, hvad er det så for nogle ting, du 

foretager dig? 
 
R: Ja. Jamen jeg.. øh.. der er nogle helt basale ting at sige. Der er jo både øh.. sådan 

inbox. Altså øh.. at jeg tjekker op meget at, når min forskellige fx … når min 



 2 

mor hun skal have fat i mig, så er det noget med, at hun skriver en øh... en øh... 
mail, og så sender hun en sms, hvor hun øh… siger, at der en mail, og hvis jeg 
ikke når at svare på den, så er hun altså inde på FB og kan finde på at skrive, at 
nu lægger der altså en mail og en sms, som øh… lige skal tjekke. Men ellers 
bruger jeg… altså jeg bruger det til at… holde mig opdateret. Jeg bruger... jeg 
gør meget brug af... af... hvad hedder det… jeg bruger også meget tid på at hele 
tiden vide, hvad forskellige personer laver uden at.. jeg sidder ikke inde på deres 
wall.. eller sådan noget, men fx er der nogen, der uploader et nyt fotoalbum, så 
kan jeg godt tage mig selv i i hvert fald lige at se, om det er noget, jeg 
overhovedet gider kigge igennem. Men om ikke andet så noterer jeg mig sådan i 
baghovedet, at når jeg så møder den person igen, så vil jeg.. så på en eller anden 
måde er jeg så mere up to date med at øh… at jeg ved... nå jo… det var noget 
med at du var... det kan godt være, at jeg ikke kan sige hvilken... hvilket asiatisk 
land, du var i, men altså.. jeg kan i hvert fald sige, at du var  på ferie eller jeg 
ved, at du stadig var sammen med ham eller ham eller... eller hvad der nu er sket 
eller.. man er på udveksling eller noget. Der er ret mange… der er på en eller 
anden måde.. så er der de her øhm.. uden at det skal lyde sådan for teknisk, så er 
det mange af de her brudte forbindelser.. altså hvor man har fx  øhm.. knap så 
mange fra folkeskolen, men helt vildt mange fra gymnasiet og… og også fra  
tidligere.. fra.. idrætsgrene, man har gået til. Alle mulige mennesker som man på 
en eller andet måde øhm.. nogle af dem har man i sin mobiltelefon nogle af dem 
har man ikke i sin mobiltelefon. Nogle af dem har man på messenger. Men det er 
alligevel så.. på en eller anden måde så.. det er folk, som jeg render ind i og 
nogle gange kan det godt være, at det kun er til skolejubilæer, og andre det er 
måske mere hygge. Men det er ikke.. øh.. jeg bruger det sådan meget bredt 
netværksmæssigt og så bruger jeg det også meget smalt sådan på vennebasis, 
hvor det mere er sådan at kommentere på billeder og og og… skrive sjove ting 
frem og tilbage og ja… 

 
I:  Det skulle jeg nemlig til at spørge dig om. 
 
R: Ja 
 
I:  Du bruger det også.. du opdaterer også selv status og øh..  
 
R: Ja 
 
I: og kommenterer på.. 
 
R:  Præcis.. altså jeg. Man kan sige, at at at da jeg startede med at øh… nu ved jeg 

ikke, om du har tænkt at spørge ind senere til, hvordan…man kan jo sige, at det 
har udviklet sig. Fordi det er jo ikke.. det er jo klart, at alt det her.. det er jo ikke 
sådan, at jeg er startet på FB fra day one og så sagt, nu laver jeg alle de her ting. 
Da jeg.. da jeg første gang kom på FB, der kan jeg huske, at der var jeg.. et par 
måneder for inden, der var jeg blevet overtalt til at lave en myspace øh.. 
account.. og øhhh… og hvad hedder det..  det var fedt, fordi, der kunne man 
lægge noget musik ind og lave.. skabe sin egen identitet med at øh.. lægge nogle 
musikere ind man godt kunne lide og lægge nogle billeder og lave nogle 
slideshows. Og det var meget sjovt, og der var sådan lidt mere programmerings 
ting i det. Det var bare simpelthen så dødt på den måde, at man skulle ind og 
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kigge på folks profiler for at se hvem, der snakkede med hvem, og du blev jo 
ikke oplyst.. det døde lynhurtigt for mig, fordi det var for meget tid for for lidt 
øhh. For lidt for meget selvudsigt for jeg egentligt kunne.. nå nu jeg ikke er 
musiker øhh kunne se mening med det. 

 
I: Mm. 
 
R: øh.. og så FB kan man sige.. i starten var det rent sjovt og ballade. Det var sådan 

noget med billeder af fester og tagge og skrive sjovt ting og kommentere og 
gerne skrive noget, der var så upassende som muligt, fordi der var jeg egentligt 
kun venner med dem, der var mine nære venner og så kan man jo sige.. rimelig 
hurtigt, så kommer der jo folk ind i dit netværk. Det øh… hvad ved jeg.. der er 
måske nogle personer fra arbejde, der lige pludselig begynder at adde en. Det vil 
sige lige pludselig, så får du nogle.. nogle andre relationer, hvor du…du ikke 
bare sådan er.. nu kommer jeg.. nu læser jeg jo kommunikation så.. så man er 
ikke.. man er ikke kun backstage.. altså man.. du er .. det blander backstage og 
frontstage. Det var det jeg ville sige. At der er, hvad hedder det.. på en eller 
anden måde… du er som.. du har ikke din facade på.. men alligevel er du nødt til 
at have din facade på. Fordi at det er.. det er alt efter.. hvis man kan sige.. jeg har 
selvfølgelig et andet.. en anden øh.. identitet over for dem jeg arbejder sammen 
med. Også sådan noget familie begynder og og øh… hvad hedder det.. og man 
begynder at blive venner med familie og sådan noget, så er det jo ikke fedt, at 
min tante, hun lige pludselige kan.. øh.. det er i hvert fald.. man skal tænke sig 
om med billederne, og man skal også tænke sig om med nogle af 
kommentarerne.  

 
(Tid: 06.19) 
     
  Nu kan man sige at at, jeg har ikke øh.. haft et et job eller et øh.. eller nogen 

familierelationer, hvor jeg tænker.. okay de kan ikke tåle at se, at jeg har drukket 
en øl for meget eller.. set det ene og det andet, men det er klart, at det optræder i 
min bevidst, at man.. at folk kan altså følge med her.. hvad der sker.. øhm.. men 
det er.. jeg har venner og især veninder, der er mere sådan du ved øh.. fx er jeg 
blevet ringet op og.. er blevet bedt om, og slette nogle billeder, hvor jeg har 
uploaded fx et nytårsalbum, øh.. også kommentarer og de.. det ligger mere til… 
det tror jeg.. til nogle af de pigeveninder, jeg har haft, at de har måske mere 
noget, hvor de føler, at det her er for grænseoverskridende. Så.. ja..  

 
I:  Ja.. Godt. Kan du forsøge at beskrive, hvordan du oplever virksomheders 

tilstedeværelse på FB? 
 
R:  Virksomheder eller organisationer eller…? 
 
I:  Virksomheder hovedsageligt. 
 
R:  Virksomheder hovedsageligt.. altså…Som at der har en øh…som har et.. hvad 

hedder sådan noget.. 
 
I:  Et kommercielt sigte. 
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R:  Et kommercielt synspunkt på det.. 
 
I2: Men det kan også godt være en organisation… de kan jo stadigvæk også godt 

have et kommercielt sigte ikke. 
 
R: Okay. Godt. Altså man kan sige at.. at øh.. at der hvor jeg er.. det man bliver 

hyppigst.. øh. Det man bevidst  [lidt uklart, hvilket ord han bruger her]får i 
hovedet på FB, når vi snakker organisationer, det er.. det, synes jeg, er.. hvad 
hedder det øh.. øhm det er NGO’er, og  virksomheder der på en eller anden 
måde gerne vil udnytte, at de har et budskab om nogle værdier, som folk gerne 
vil tage på sig.. eller være med til at sprede eller invitere andre folk selv [sidste 
del af sætningen lidt utydeligt].  Øh.. sådan lidt fra bruger til bruger.. man kan 
sige, at der er flere og flere.. til gengæld flere og flere virksomheder, som jeg 
har.. som jeg føler, er begyndt at få øjnene op for.. som, jeg synes, er 
imponerende, hvad de finder på med.. med at lave ting på FB. Øh… det man kan 
sige, det er.. at at at det er også... det er sådan rimelig nylige ting.. altså inden for 
øh.. det ved jeg ikke inden for det sidste halve år.. måske kun 4 måneder er jeg 
begyndt sådan rent faktisk at blive fan af af af virksomheders sider… øhm… det 
er sådan så at på FB.. der.. de laver jo også hele tiden om, har jeg indtryk af, at 
der nogle gange er der noget med grupper og nogle gange.. nu ved jeg ikke, hvad 
det hedder fansider eller sådan noget. Men øh.. der er i hvert fald sådan, at øh… 
at der er nogen. Jeg ville ikke.. jeg ville fx ikke øh.. før i tiden, der ville jeg 
måske ikke kunne se nogen som helst mening i at.. det kan jeg stadig ikke. Jeg 
kan ikke se nogen mening i at blive fan af en virksomhed, hvis ikke jeg føler, at 
jeg får noget igen.. øh.. og det vil sige at.. hvis jeg sådan skal se på, hvad jeg selv 
er fan af, så er jeg fan af nogen, som jeg synes har gjort noget fedt.. og det øh.. 
og det kan man så spørge sig selv, er jeg fan af dem fordi at.. at de rent faktisk 
tilbyder mig noget, eller fordi der er nogen af dem, men der.. altså hvor jeg får 
en eller anden værdi.. fx er jeg fan af øh øh Mikkel Kesler, som måske er lidt 
mere et personligt brand, men det er også sådan lidt,  fordi at han øh øh.. han fx 
rent kommercielt, har han lige startet en øh..  webshop og ved at være fan af ham 
og ved kommentere på nogle af de billeder, han putter op af produkter, det er jo 
nok så ikke ham, der gør det, men hans et eller andet øh øh øh ja. En eller anden 
kommerciel mand bag ham, men øh ved at kommentere, så er man med i en 
konkurrence, til kunne vinde det her.. og så var der .. så det er jo et punkt, hvor 
man kan sige, at man.. jeg har rent faktisk mulighed for at være.. bare ved at 
være fan af nogen sider, så har man mulighed for at vinde noget 
konkurrencemæssigt. Der var også noget med på et tidspunkt, at man kunne 
vinde et helt fly i.. hvis du var medlem af en gruppe, kunne du vinde et helt fly. 
Hvis du blev udtrukket, så kunne du invitere 150 mennesker til en destination.. 
øhm.. og det er alle sådan nogle ting, det synes jeg.. det er ikke gang fordi, at jeg 
sidder så rent og tænker.. jeg vinder nok, men det er mere fordi, jeg synes, det er 
sjovt, og det er spændende at være med i en øh.. konkurrence, og jeg synes, det 
er spændende sådan rent markedsføringsmæssigt, at der er nogen, der laver de 
her ting. Omvendt så kan man sige, at jeg også er med  øh… i grupper af.. fx har 
jeg meldt mig til Telmore så sent som i forgårs, tror jeg.. til deres fanside. Det 
har jeg … jeg er ikke Telmore kunde. Jeg bliver det heller ikke sådan lige, men 
fordi.. bare fordi, at jeg så.. hvad hedder det øh.. jeg så den der øh.. 
nyhedsfunktion eller highlights funktion ude til højre, der så jeg, at der var nogle 
af mine venner, der var blevet det, og så har jeg været inde og kigge på den og 
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de.. jeg kan godt lide.. de har leget med den derinde. Der er nogle forskellige 
små øh.. spil eller features eller ting, du kan være med i. Hvor det rent grafisk, 
der ser det bare lækkert ud. Det er lidt på en eller anden måde, som en 
hjemmeside på Facebook.  

 
I:  mm. 
 
R:  Så det er.. og så kan man jo så sige.. 
 
I: Hvad får du så ud af det [resten af sætningen er utydelig]? 
 
R:  Ja præcis.. jeg har ikke rigtig tænkt over det før, men måske er det sådan.. der får 

jeg nok det ud af det at at at..  måske er der noget sådan, at jeg føler, at jeg.. øh 
støtte sådan et initiativ og måske er det også noget med, at jeg føler at jeg at jeg.. 
det er jo lidt det, at folk kan se at Rune, han er fan af den her, der er nyt og smart 
og øhm.. så smitter det jo nok.. måske også et eller andet sted af på mig. Jeg ville 
jo ikke være fan af en fanside, hvor man.. selvom produktet er godt, så går du 
bare ind, og så står der fire linjer og øhmm øhm.. og en hjemmeside adresse. Det 
vil.. det, synes jeg, er kedeligt. Det er ikke og øh.. det er nok på en eller ande 
måde lige som, hvis man går med et fedt tøjmærke eller hvis man går med  øh et 
fedt… altså folk kan jo se. Jeg kan jo også se, dem af mine venner, der melder 
sig til de her fangrupper  og på en eller anden måde, så optræder det jo i min 
bevidsthed, at de er.. måske lidt smartere eller måske lidt mere med på 
noderne… jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal forklare det.. men det er sådan.. 
det er nok den effekt, jeg sådan .. jeg ikke måske bevidst tilstræber, men øh.. det 
ligger et eller andet sted semibevidst under overfalden.. tror jeg. 

 
I:  Som en form for selvbranding? 
 
R: Ja præcis.. 
 
I:  Altså som siger en del om, hvem man er [lidt utydeligt] 
 
R:  Ja. Også bare fordi.. på en eller anden måde så synes jeg, at jeg skal.. at at .. det 

som jeg bruger FB til.. det glemte jeg at sige før. Det er også.. jeg bruger også 
FB meget tit, hvis jeg opdager en nyhed.. et eller andet på en en øh.. lad os sige 
en netavis et eller andet, som jeg øh.. får fra et  andet medie, et andet socialt 
medie, eller der er en, som viser mig på arbejdspladsen, eller en der viser mig på 
studiet, så er hvad hedder det.. så så er der på en eller  anden måde også en værdi 
i i for mig i at være med til at sprede det her og måske være den første til at putte 
det i min status eller vise denne her artikel eller  eller være den første, der skriver 
.. (utydeligt) og det det.. kan jeg generelt se, at det ikke kun er mig. Jeg har 
faktisk også flere gange fået kommentarer fra venner, hvor det uh.. jeg var lige 
ved at poste det der, eller der er nogen.. det er også derfor, at hvis jeg ser en 
artikel, der er rigtig fed, som der er nogen, der har lagt op og jeg får.. generelt så 
vil jeg sige, at jeg oplever rigtig mange nyheder.. ikke øh.. gennem tv, men 
faktisk gennem FB. 

 
[kort pause] 
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I:  Nu vil vi stille dig nogle spørgsmål mere specifikt i forhold til virksomhedssider 
eller pages. 

 
R:  Ja 
 
I:  Og du må gerne logge på FB. 
 
R: Den har jeg lige her. Ja. Jeg har fået en ny besked. 
 
I:  Ja, hvis du går ind på din profil under information og lige kigger på, hvad det er 

for nogle virksomhedssider, du er fan af.. [rune klikker på home] inde på din 
profil. 

 
R: Nå.. inde på min profil. 
 
I: Yes. 
 
R:  Ja.. Det har fået lidt nyt her..  
 
I:  Så kigger du under info og nede i bunden, der kan du se.. du må gerne give dig 

lidt tid til og.. lige danne dig et overblik.  
 
R: Jeg er øh… fan af 44 sider, kan jeg se. 
 
I: Ja. 
 
R: og øh.. en masse grupper. Men jeg må indrømme at grupper, der er det faktisk 

længe siden, at jeg har...kigget 
 
I: Dem vil vi heller ikke sådan spørge dig nærmere ind til… 
 
R:  Nej 
 
I:  Så hvis du kigger på pages og sådan.. når du så har kigget på dem så kan prøve 

at beskrive, hvad det er for nogle tanker, du har gjort dig, når du blev fan af dem.  
 
R: Ja.. det er jo lidt sjovt… nu øh.. nu er jeg jo inde og se på dem alle sammen her 

øh.. men øh.. men den første, der er sådan en oversigt, hvor man kun kan se 
fem.. og der er jeg fx medlem af øh… iphonedoktor.com, men jeg har ikke 
nogen iphone [griner]... skal det lige siges..øhm.. og det er jeg så øh faktisk øh.. 
den er jeg faktisk så øh.. medlem af fordi, jeg kender ham, der har lavet siden 
øh.. og det var.. jeg har været på udveksling i USA, og der er, hvad hedder det… 
øh... og han gjorde et stort nummer ud af det her.. så det er egentligt også sådan 
lidt.. måske netværkstankegangen og sådan lidt at  at jeg er med til at pro.. altså 
jeg.. jeg vil gerne stå inde for det, han laver, så det…den er jeg med i, selvom 
jeg jeg jeg har aldrig været inde og kigge på det. Så kan man sige så.. så er jeg 
medlem af..  af Nørrebroteater og det er jeg fordi, at jeg så, at Nørrebroteater at 
de er, hvad hedder det, jeg så nogle venner, der var blevet fans af dem og øh.. så 
var jeg inde og kigge på dem, og så så jeg, at de lovede gratis billetter ud til en.. 
testbilletter til en forestilling, man øh.. hvis man var en af de 25 første, der skrev 



 7 

ind til en mailadresse, som de  havde postet i deres statusupdate. Øh.. og så 
skyndte jeg mig at blive fan, og jeg har faktisk vundet to billetter, så jeg skal 
med min kæreste - i morgen skal jeg i.. hvad hedder det.. i teateret og se øh.. ja 
et teaterstykke. 

 
I:  Okay. 
 
R:  Ja. Telmore dem var jeg så lige blevet.. det fortalte jeg før..  
 
I:  mm. 
 
R:  .. dem er jeg lige blevet fan af.. øh.. Starbucks er jeg fan af, fordi øh.. Starbucks 

det sådan lidt er.. nu det sådan lidt øh.. det kan godt være, det er sådan lidt nu at, 
Rune har været i USA… øh det er lidt fedt at være fan af Starbucks, men det er 
også fordi at, der sker utrolig meget inde på Starbucks side, og jeg synes, det er 
sjovt at se, hvordan de bruger sådan rent ud fra en øh.. øh hvis man snakker   
sådan rent markedsførings øjemed, så kan man sige, at Starbucks er utroligt gode 
til også at få.. til både at give deres fan værdi, men også.. hvad hedder det.. få 
værdi fra deres fans. For det de blandet andet.. som også jeg har været med i.. 
det er også, at de de laver engang i mellem sådan nogle undersøgelser, hvor de 
spørger, hvordan skal vores nye produkter... hvordan skal vores nye kaffe være? 
Og så sender de dem ud, og så kan folk skrive alle deres forskellige forslag... og 
så samler de sikkert nogle kategorier inden for sikkert både, hvad der er muligt 
og også, hvad der er rigtig mange, der har sagt. Og så bliver det hele tiden en 
afstemning, og der bliver hele tiden sorteret nogle fra, og de der føler jeg jo at.. 
hvis det er mit, det jeg har stemt på, der når frem. Det er lidt lige som, hvis man 
sidder og stemmer på hvad øh.. et tv show i x-factor. Det er sådan lidt, hvis det 
er den mand, der vinder, som jeg har været med til, så har jeg, noget værdi.. altså 
og det øh.. det er sikker også noget, jeg kunne finde på og øh.. skrive i min 
statusopdate.. øhm så er jeg..øhh ja øh. Ølbowling er jeg blevet fan af, og det er 
sådan lidt fra øh.. den er jeg blevet fan af for lang tid siden, for det var sådan lidt 
i starten, at de ting man blev øh.. fan af.. der er også blandt andet noget 
Faxekondi og Ja-hatten. Hvor man kan sige ja-hatten, det er bare.. det der med at 
det er sådan et udtryk, hvor man skal have Ja-hatten på. Man skal sige ja til 
alting. Ølbowling det siger jo sig selv, det er jo.. det er noget med lidt.. lidt øh.. 
lidt sjov og lidt med drengene og sådan noget.. så det lidt sådan.. det har været 
rent for at øh.. jeg har ikke fået andet værdi egentligt ved at være medlem af den 
der.. end at man måske lige har været medlem, så er der blevet skrevet lidt inde 
på fansidens wall, og så har jeg egentligt ikke brugt det mere. Og dem der har 
lavet fansiden og egentligt også bare oprettet fansiden og bruger det ikke til 
andet end, at det står på min profil, at Rune han er fan af ølbowling. Det er 
noget, der siger noget om mig.. det er ikke noget, hvor jeg får.. øh øh.. men det 
skal også lige siges, at det er første gang i.. i det år eller halvanden, man snart 
har haft sin profil, at jeg er inde og se, hvad for nogle ting jeg er fan af. Det der 
med at blive fan, det er noget, hvor jeg trykker på det og så får man jo rent 
faktisk.. så er man jo kun bevidst om de ting, der bliver ved med at skrive ud til 
en. Altså hvor der sker noget dynamisk.. hvor der er.. hvor de bruger..  

 
I:  mm. 
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R:  De funktioner, der nu er til at komme i kontakt med en.  
 
I: Men du sagde…du kan godt finde på at gå ind  på nogle af de der sider igen, 

efter at du er blevet fan af dem. Der er ikke sådan, at du kun lige som.. for at få 
opdateringerne og så ellers ikke… [Sidste del af sætningen er utydelig, da Rune 
begynder at tale indover] 

 
R:  Præcis men det er helt sikkert, at jo mere der sker på fansiden, hvor jeg bliver 

husket på, at der sker.. at.. at der sker noget derinde.. noget der.. det skal lokke 
mig derind..altså fx i går.. en af Mikkel Kesler, som øh.. er længere hernede 
[henviser til siden], hvor øh.. der har jeg været inde rigtig meget…også fordi, 
at… så lige pludselige, så bliver det sjovt at… der op øhm står også nogle 
diskussioner derinde  og noget med, der er nogen, der uploader youtube film 
af… knock outs og… pludselig sker der rigtig rigtig meget inde på Mikkel 
Keslers øh... hjemmeside og så har jeg en kammerat, der er voldsomt interesseret 
i boksning, og det er ligesom... så er jeg også øh.. så det det bruger  jeg nok også 
til at få noget information, som jeg kan...hvad hedder det... bruge når jeg er….  
eller som interesserer mig, fordi så har jeg også noget at snakke med ham om.  

 
[tid. 19.58]  
 
   Så er jeg sådan lidt, du ved.. så er der nogen af dem.. som jeg har set, der er støt 

brysterne, hjerteforeningen alle de lidt poppede.. verdens naturfonden.. øh jeg 
har helt sikkert også.. ja organdonation kan jeg se her.. øhm.. og det er sådan 
nogle at på en eller anden måde så er det en lidt [kort pause] I første omgang tror 
jeg, det er en sleasy måde at føle man støtter en god sag på. Og omvendt så 
synes jeg rent faktisk, at det er en god måde at gøre det på, fordi jo flere fans en, 
må man gå ud fra, en NGO har dest.. dest.. På en eller anden måde så signalerer 
det her tal en opbakning, og det får jeg også lov til rent faktisk til.. altså jeg 
bliver jo.. fx organdonation og øh.. hjerteforeningen.. altså jeg har jo meldt mig.. 
jeg har meldt mig som bloddonor.. jeg har også meldt mig som organdonor og 
øh.. det kan godt være, at det ikke kun er FB indsatsen, der har gjort det, men det 
er i hvert fald.. kan man sige med øh.. med hvad hedder det øh..  med 
organdonation, der er det FB indsatsen, der fik mig til at gøre det endeligt… 

 
I:  mm. 
 
R:  ..fordi den rent faktisk endte med at sende.. det var der igennem, jeg fandt linket 

og så og så.. på en eller måde jeg går ikke ind og tjekker. Jeg er også fan af 
Dansk Røde Kors, skal det lige siges, og der er, hvad hedder det øh..  deres 
general sekretær, Anders Ladekarl.. han bruger FB rigtig meget  og det kan godt 
være, at fire ud af de fem nyheder, jeg får i hovedet, dem skøjter jeg bare 
henover og ikke ser, men det lykkedes ham altså engang i mellem at lokke mig 
ind på et link eller en hjemmeside med noget, som, jeg synes, er forfærdeligt 
eller gerne vil læse mere om. Og på den må så må man jo sige, at han.. altså ja 
ville ikke .. aldrig sætte mig ned og sig, nu skal jeg se, hvad der sker på Dansk 
Røde Kors hjemmeside, men fordi at det .. de Dansk Røde Kors til forskel 
pludselig er til stede.. der hvor jeg er og… 

 
I:  mm. 
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R: har min gang så.. så er hvad hedder det, så får de.. så får de jo fanget mig og 

holdt mig. Hvis jeg synes det er vigtigt og det de skriver ud er relevant og de 
ikke spammer mig flere gange om dagen eller .. eller et eller andet, så hvad 
hedder det, så holder de mig jo i loopet.  

 
I:  mm. Så du føler også, at det forpligter, fordi at du er fan her i en eller anden 

grad?  
 
R: Det gør det. Det er sådan så.. man kan sige, at øh.. jeg.. nu har jeg været til.. jeg 

har.. nu bliver det måske lidt, men  jeg har også været til.. hvad hedder så 
noget… sociale medier eller FB seminar  engang og der kan jeg huske, at der var 
en af foredragsholderne der sagde noget, som jeg egentligt bagefter har tænkt 
over var sådan.. det var sådan, jeg havde det.. han eller hun sagde, at når man er 
på.. online fx på FB. Så er man på med sin online identitet, og den online 
identitet vil man gerne have.. det er ens egen identitet bare lidt pludselig ti pct. 
ekstra, som .. du vil gerne lige gøre dig selv ti pct. mere spændende, mere god og 
mere sådan politisk korrekt. Og det.. på en eller anden måde, da han sagde det 
øh.. så var det lige som om, at det gav bare mening for mig, for det er jo det, jeg 
gerne vil. Det er også derfor, man ser.. altså folk uploader billeder fra de er på 
ferie  spændende steder, når de laver spændende ting.. på en eller anden måde, så 
kan man sige at fx med.. man kan sige fx med Dansk Røde Kors.. der var jeg fan 
af deres.. jeg tror først var det deres gruppe og så har jeg øh.. en kammerat, som 
har været rigtig involveret i… ungdommens røde kors øh.. og så .jeg lige som 
sådan… på en eller anden måde, så tror jeg, at det at jeg også stod på FB øh.. 
som medlem af Ungdommens Røde Kors og også det, at jeg stod som medlem af 
hjerteforeningen og giv blod og sådan forskellige ting, det gør altså, at når jeg så 
lige pludselig befinder mig selv i den situation, hvor jeg skal sige.. okay her 
burde du gøre noget ved det.. så gør jeg det også.. man kan sige at, at det har i 
hvert fald været med til, at jeg rent faktisk .. det har været 100 pct med til, at jeg 
har meldt mig.. at jeg fik fik hvad hedder det, registreret min stilling til 
organdonoation og øh.. det har været rigtig meget med til også, at jeg øh.. 
endeligt meldte mig som bloddonar, da de var forbi CBS.  

 
I:  mm. 
 
R: For nu tænkte jeg.. okay Rune, nu har du været medlem af deres fansider og fået 

deres nyheder i rigtig lang tid, og det eneste du skal gøre, det er at sætte dig ned 
et kvarter øh.. kan du lade være med at gøre det. På en eller anden måde så vil du 
gerne også leve op til det, der står på FB. 

 
I: Ja. 
 
R: Så på den måde.. det.. ja. 
 
I: Ja. 
 
R:  Jeg ved ikke, skal vi tale mere om det her..  
 
I: Ja, det synes jeg.. 
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R: så er der også Californiacation, hvor man kan sige, det er et vildt populært tv-

show. Det er et, jeg rigtig godt kan lide. Det er lige som at skrive på sin.. hvis 
man havde en datingprofil, eller hvad man nu havde der.. det har jeg så ikke 
(griner), men hvis man nu havde det, så ville man jo også skrive hvad for nogle 
film.. fordi det på en eller anden måde siger noget om en som person, og det er 
noget, hvor at det er noget med, at andre folk, der godt kan lide 
Californiacation.. de kan også se, at ham Rune, han kan også lide 
Californiacation, han er nok en fin fyr. Tror jeg... Plus jeg synes også det  

 
Tid: 25.05 
 

At jeg synes også det er rigtig fedt.. at Califoniacatio… er er.. det opdager, jeg 
jo først efter, at jeg blevet fan af det. De jo.. de er rigtig gode til at skrive updates 
ud, når der kommer nye shows, når der kommer nye nye øh.. afsnit.. og holder 
hele tiden ens bevidsthed hen på.. hvad der handler om .. 

 
I:  mm. 
 
R:  så er jeg  øh.. så er jeg fan af  Sidney Lee (griner).  Øh.. det har jeg aldrig 

fortrudt... Så er jeg fan af øh.. sådan nogle forskellige.. så er jeg fan af... kan jeg 
se her af nogle... jeg har taget nogle forskellige quizzes.. øh sådan nogle 
applikationer, tror jeg det hedder. Øh som jeg ikke har brugt siden da, må jeg 
indrømme, men øh som jeg øh… synes var meget sjovt lige en overgang. 

 
I: mm. 
 
R:  og nogle musikere kan jeg se her… 
 
I:  mm. 
 
R: Ja. 
 
I: Okay. Hvordan får du kendskab til de her virksomhedssider på FB? 
 
R: øhm.. det gør jeg.. det er flere forskellige steder fra.. der er selvfølgelig.. jeg kan 

blive gjort opmærksomme på dem, hvis de har betalt for at være over i højre 
side, hvor man kan sige.. at øh man kan reklamere. Så nogle gange så falder jeg.. 
må jeg indrømme.. det er ret let for mig, hvis jeg er inde på FB og det eneste øhh 
og og hvis jeg faktisk bare bliver tilbudt med et klik af blive fan af en 
virksomhedsside, som jeg egentligt synes er.. eller kan jeg komme ind på en 
virksomhedsside og kan se over i højre hjørne , jamen så tror jeg at jeg er..hvad 
hedder sådan noget.. så er der større chance for at jeg gør det.. end alt muligt 
hvis jeg.. det er ikke noget med, at hvis jeg går fordi en.. eller hvis der er en eller 
anden tv-reklame lad os sige det. Og du bliver ven.. mød os på FB.. eller sådan 
noget.. jeg ved ikke engang.. men forstå mig ret.. hvis du  øh.. hvis du kom og 
sagde: hej Rune øh.. jeg var inde og se den og den FB side, så skal jeg huske 
det, når jeg kommer hjem, og så skal jeg gå ind på det, og det er måske lidt.. det 
kan godt være, at der forsvinder det.. mens at hvis jeg bliver .. hvis jeg kan se 
det derinde.. eller jeg kan se nogle andre, er det eller at at øh.. ellers er det nok 
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sådan, at når jeg bruger internettet, altså hvis jeg er.. øh hvis jeg fx skal ind og 
se.. det hjælper jo også gevaldigt, hvis du øh.. hvis du er inde på et eller andet 
øh.. brands hjemmeside af en eller anden grund eller skal ind og købe et eller 
andet.. 

 
I: mm. 
 
R:  og der så står.. bliv ven med os på FB.. bliv ven med os på FB og modtag 

nyheder eller vær med i en konkurrence eller et eller andet, så er det da også.. 
altså jeg skal jo alligevel ind på FB bagefter. Så kan jeg ligeså godt tage den vej 
ind.  

 
I:  mm. 
 
R: Altså det er sådan lidt sådan, jeg har det, tror jeg.  
 
I: Ja. Okay. Så.. men kan du finde på at gå ind og søge på FB efter øh.. sider? 
 
R: hmm.. det sker.. men det.. må jeg indrømme øh..  det er k.. det er ligesom, at.. 

altså det sker lige så sjældent som at jeg kan gå finde på at søge på et brands 
hjemmeside på google. Og det er ikke.. det er ikke særlig tit. På en eller anden 
måde så bliver jeg.. så vil jeg sige at at den trafik.. eller hvor at jeg kommer fra 
et sted og bliver ledt over på et andet. Det kan godt være fra FB og over på en 
hjemmeside eller et.. det kan også være fra et link.. det det er meget link 
baseret… det er også på msn, eller statusupdate eller… eller sådan et eller andet 
hvor.. det er meget noget med.. gerne få klik og så skal jeg helst være.. altså men 
jeg vil gerne have det.. jeg tror... jeg tror, jeg er typen, der følger lidt, hvad andre 
gør.. og det.. det behøver ikke være særlig mange, der har gjort det først, men 
det er der, hvor jeg opdager det. Jeg får anbefalingen… enten mund til mund.. 
eeejjj.. gerne øh.. over computeren ikke, men altså sådan.. jeg bliver anbefalet af 
en ven eller at øh.. ellers skal det simpelthen være noget jeg ser som er så 
interessant eller så nyt at.. at jeg tænker.. det må jeg lige tjekke ud. 

 
I2: Altså, er det det, du kan se, at dine venner er blevet fan af et eller andet… 

(afbrydes - utydeligt hvordan sætningen afsluttes). 
 
 R: Det er en af tingene.. og mange gange så har jeg også venner, der siger prøv lige 

at tjekke det her ud og så sender mig et link og det det det kan godt være en 
hjemmeside og så på hjemmesiden er der bliv ven med os på FB eller bliv øh.. 
det ene og det andet. Altså fx så vil jeg også sige at øh jeg skulle købe… jeg 
skulle købe biografbilletter her den anden dag, og så var der inde på deres… på 
kino.dk .. sådan en øh.. prøv vores FB applikation. Og sådan noget det gør mig 
nysgerrig øh.. den var så.. der blev jeg så lidt skuffet kan man sige. Men øh.. 
altså de og det er så den anden ting.. du bliver nødt til.. det er ikke nok, som jeg 
sagde før.. hvis hvis jeg er blevet ledt ind på en side og der så ikke er noget som 
helst derinde.. 

 
I: mm. 
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R: .. så vil jeg føle mig snydt og så skal der rigtig meget til, at jeg vil komme derind 
igen, men hvis jeg føler, jeg får en værdi eller en oplevelse eller et eller andet, så 
har de mig som fan også, hvis de fx laver noget nyt eller øh.. der kommer nye 
tilbud, så er det jo ligesom at have min emailadresse.. at at de har mulighed for 
at skrive ud til mig. 

 
I: mm. Hvad tænker du om virksomheder, der opretter sådan virksomhedssider? 
 
R:  ja.. øhmm. Jeg synes, at det er fedt. Der er mange gange, hvor jeg synes det.. 

virksomheder generelt bliver bedre og bedre til at oprette de her sider. Og 
øhmm.. generelt så.. i starten der havde man i hvert fald på fornemmelsen, og 
det har man også stadig nogle gange, at det ikke er virksomheden selv, der har 
oprettet de her profilsider eller brandet selv, men at det er en eller anden.. det er 
jo en fanside, så man gange er det måske en privatperson, der har startet med 
godt at kunne lide.. Nike sko..og så inden Nike overhovedet har set sig om, så er 
der oprettet en fanside, og så er der lige pludselige.. hvad ved jeg.. rigtig mange 
fans inde på den der side.. og det er jo et problem for virksomheden, hvis han 
lige pludselig… altså og der er måske endda kun tre billeder af en eller anden 
sko eller sådan et eller andet. Altså det er .. jeg synes man er ikke i tvivl om 
efterhånden, når du kommer ind på en side, at de er blevet mere professionelle 
virksomhederne .. de har også fundet ud af, at .. og generelt så tror jeg også at 
FB de.. de de giver flere og flere muligheder for at virksomheder kan lave noget 
fedt derinde. I starten der var jo netop  bare en gruppe.. og du  kunne uploade 
nogle billeder og sådan noget ikk? .. og så langsomt så kom der.. så kunne du 
også uploade filer, og du kunne ændre på de der.. nogle gange så kan man se, at 
knapperne inde på de her fansider, de har forskellige.. det bliver mere og mere 
hjemmesideagtigt og det er rigtig fedt.  

 
I:  Okay. Hvilke af de her virksomhedessider vil du fremhæve og hvorfor? 
 
R:  af dem jer er øh… 
 
I: Ja hvilke synes du er specielt gode, synes du? 
 
R: øh… jeg synes lige nu, at jeg er imponeret over øh... Nørrebroteater... og det 

skal lige siges, at deres side, som jeg husker den i hvert fald, at den er … utrolig 
simpel.. altså der er lagt nogle ting ind, og der er lagt nogle film ind, men den er 
ikke..  hvad hedder det.. de har ikke brugt store kræfter på at lave øh.. alt muligt 
med specielle af de der menuer eller faneblade eller hvad de nu hedder, men de 
er til gengæld rigtig rigtig gode til at på en ikke pushy måde og lave nogle tilbud 
og involvere.. altså.. man kan sige, at det er en gratis måde at skrive noget i 
statusopdatesne, som fanger mig og giver mig lyst til rent faktisk at kigge ind 
eller læse om en.. altså hver gang der er en ny forestilling, jamen så får jeg 
information om den, og så er jeg et klik fra at være inde.. jeg ville aldrig gå ind 
på Nørrebroteaters hjemmeside medmindre jeg stod og skulle købe billetter øh,,, 
men nu bliver jeg rent faktisk sådan... det er lidt lige som et nyhedsbrev.. bare 
uden jeg får et helt A4, men kun får den enkelte nyhed ad gangen og det kan jeg 
gode lide.  

 
I: Så det er opdateringen, der gør.. 
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R:  det er opdateringen  .. 
 
I: … der gør at du vil fremhæve den her side.. (det sidste af sætningen er 

utydeligt)?     
 
R: Den der.. der .. der er noget dynamisk der. Øh.. men det skal lige siges, at det er 

en meget kort periode, jeg har været fan af dem, så nu må man sige, om de 
bliver ved. Ellers så øh.. så er der rigtig mange af dem, jeg ikke vil fremhæve. 
Hvad vil jeg ellers fremhæve.. babbababa.. jo så kan jeg fremhæve de her 
forskellige øh.. alle de der jeg nævnte før med hjerterforeningen, og DRK og 
støt brysterne og… så vil jeg sige, at der er.. i hvert fald i en periode var den der 
hedder organdonation – jeg har taget stilling øh.. det var.. den var rigtig rigtig 
god… øh fordi at de de blev… det var dagligt, at de satte nye.. altså der gjorde 
de… der brugte de deres statusupdates til at sætte gang i diskussion, og det var 
ikke så meget baseret på.. hvorfor skal du tage stilling, det var mere baseret på, 
at få noget debat i gang… øh.. jo det var netop baseret på, at folk skal tage 
stilling, men de skal også have ret til at sige nej. Forstår du, hvad jeg mener? 

 
I: mm. 
 
R: det er.. det er lidt lige som stem for helvede.. ikke.. 
 
I: mm. 
 
R: altså, det er sådan lidt, at man.. at man kan sige, at at de var bare rigtig rigtig 

gode til at få en debat i gang og holde det på en god måde og så eller, men det 
har jo krævet.. det man kan sige, der er mange af de andre, der skriver et eller 
andet ud, og så efterlader de det. Så er der måske to dage før, der skal ske noget 
andet. Organdonation havde man.. havde man fornemmelsen af, at der sad en 
mand fast på posten, og hele tiden holdt gang i den her diskussion og øh… og 
legede… det var... nærmest sådan noget administrator .. øh.. jeg tror også der 
blev slettet nogle indlæg og så noget.. (hoster). Øhm… 

  Så ellers var jeg fan af.. det ved jeg ikke hvorfor, jeg ikke er fan af mere.. det er 
måske fordi, den er taget af…jeg var også stor fan af pingvinen.. øh Michael 
Maze mod pingvinen… og der var, hvad hedder det.. øh.. det det og altså der 
kan man sige, det den bare var pisse god til, det var jo bare, at der sad en eller 
anden rapkæftet gut eller gutinde og øh.. og skrev små svinere til Michael Maze 
hele vejen igennem..  

[tid:  35.07] 
         og det der var rigtig rigtig sjovt, det var, at jeg blev gjort opmærksom på 

Pingvinen fra en i mit netværk.. øh.. øh lige efter, hvad hedder det, lige efter at 
den havde været i… i radioen og det var inden.. altså Michael Maze var på det 
tidspunkt.. det var det som der også fascinerede mig bagefter.. 

 
I: mm. 
 
R: Det var, at Michael Maze, han var med fra starten af.. øhm.. men der var ikke 

begyndt at køre tv-reklamer eller noget som helst. Og så var det oppe i radioen 
at.. pingvinen havde udfordret Michael Maze og kaldt ham grimme ting på FB 
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og … det ene og det andet. Og sådan noget det må jeg så indrømme, det taler 
måske lidt i mod, det jeg sagde lige før, fordi det fangede mig og det fik mig til 
at gå ind se og så var der nogle af mine venner, der var blevet venner af den her 
pingvin og så  var man inde og blive venner med den, og så var det vildt sjovt, 
synes jeg på det tidspunkt, at der sad… men det er også.. så blev det sådan der er 
det her virkeligt eller er det her.. er det meningen eller er det her nogen, der gør 
det for sjov.. 

 
I: mm. 
 
R: Der er den der usikkerhed og øh.. og der skete også en masse, når man mødtes 

sådan rent øh.. hvad hedder sådan noget ”live”.. hvad hedder sådan noget? Men 
når man mødtes med øh.. folk på studiet og på øh… 

 
I: I virkeligheden.. 
 
R: Ja i virkeligheden, ja præcis… Så hvad hedder det.. så var det også noget, man 

kunne snakke om, og folk havde været inde og se.. og den der pingvin, den blev 
mere og mere rapkæftet og sådan noget… og så langsomt så begyndte det jo.. 
altså det var rent faktisk først, tror jeg... da der var et eller andet i tv med 
Michael Maze, hvor at...hvor at.. jeg var sådan helt sikker på at okay.. det her, 
det er fandeme fedt... altså fordi den har sådan.. den har ikke øh.. den har ikke 
taget røven fuldstændig på en, men den har alligevel alligevel kildet til øh.. 
usikkerhed hvor man ville ikke vide, hvor man skulle sætte pengene, hvor øh 
inden.. så synes jeg, det var rigtig sjovt.. og det er jo bare. Det er rent øh.. hvor 
man kan sige Organdonation, det var noget, der var noget værdi i, og det var 
noget meningsfuldt og man kunne få noget debat op og sådan.. og det ene og det 
andet. Pingvinen der var du jo egentligt bare inde og trykke ”i like” eller ”jeg 
kan godt lide” eller skrive fedt pingvinen, når den sagde noget den.. ja.. sagde 
nogle platte ting. Øhm.. så det er jo lidt sådan.. det giver jo værdi på forskellig 
måde..øh.. og og så kan man jo sige, at Nørrebro Teater.. det var jo så.. 
konkurrenceelementet. Vind nogle billetter øh.. og og nye forestillinger, altså 
information. Yes. 

 
I: Kan du så komme med nogen eksempler, som du ikke synes er så gode? Lad 

mig se, det har du sådan set også… 
 
R: Ja.. altså på dem jeg er ven med... eller hvad hedder sådan noget.. 
 
I: Ja. 
 
R: Fan af her.. Så kan jeg sige, at.. 
 
 
I: Eller elementer, der ikke er så gode.  
 
R: Puha.. jamen altså.. der er jo alle dem der.. der er jo...man kan sige rigtig mange 

af dem her, dem ville jeg jo ikke, hvis jeg ikke var blevet bedt om at åbne det 
her vindue, så ville jeg ikke vide, at jeg var fan af dem.. 
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I: mm. 
 
R: Fordi at de er.. de ikke bruger deres fanside til noget, og man kan sige mange af 

dem.. det er jo også svært for mig at vide, fordi det står.. mange gange står det 
ikke på fansiden, at det her er den officielle side og bla bla.. og nogle gange, når 
det står, så er det stadigvæk ikke.. jeg hørte fx at.. jeg hørte at øh.. Tivoli har en 
fanside øh.. som jeg også selv har været medlem af.. øh.. med  et eller andet.. jeg 
tror nogle af 60.000 fans  øh.. problemet er bare, at det er øh.. en tidligere 
tivoliansat, der har den, så nu har tivoli været nødt til at oprette deres egen 
fanside, men den har kun 13.000 fans og øh..og det der så gør historien endnu 
værre, det er, at den falske fanside, den er altså mere spændende fordi der er 
flere billeder og flere alt muligt andet, så fordi Tivoli de egentligt bare har lavet 
et modtræk, der hedder, nu laver vi en officiel fanside.. 

 
I: mm. 
 
R: …men vi gør ingenting ved den. Vi skriver ikke noget ud.. vi lægger.. vi giver 

ingen værdi, så bliver det.. altså.. det, synes jeg, er en rigtig dårlig måde at gøre 
det på. Så kan man også sige at folk der…øh… på et tidspunkt der var jeg også 
medlem af… af.. af hvad hedder det.. af af  øh.. jeg kan ikke huske, hvad det var 
for en fanside, men jeg.. hvor at det var øh.. det gav sig ud for at være noget 
nyhed eller noget godt, men så langsomt, så blev det mere og mere tydeligt, at 
alle de statusopdates, der var i det, at det var noget med kommerciel karakter.. 
altså lige pludselig blev der smidt reklamer ind for...det var en amerikansk.. så 
var der lige lovlig meget om Pepsi og lige lovlig meget om Redbull og sådan 
nogle forskellige ting.. og der… der endte jeg faktisk med  og og  gå ud af det.. 
det var ikke det.. det var ikke fordi, at at at der er noget i vejen med at få øh.. om 
Pepsi og Redbull, det var mere fordi, at at jeg følte mig.. tror jeg…snydt. Altså 
ikke på den måde, fordi jeg sad og tænkte.. åh.. der blev jeg snydt, men det var 
bare ikke det, jeg havde meldt mig som fan til. Og det er det, man kan sige, at 
hvis.. man kan ikke øh.. på en eller anden måde, så bliver man nødt til at øh..   
tror jeg, som virksomhed at acceptere  øh.. acceptere brugerne på deres 
præmisser. Altså du er inde på deres bane og bliver nødt til at tænke på, at det 
her, det er ikke noget med at .. der er ingen værdi i herinde bare at blive 
eksponeret over for flest mulige mennesker… 

 
I: mm. 
 
R: Som du kan gøre på en reklame.. og bare lade der være tomt og stille [lidt 

utydeligt] eller sådan noget. Det, der er værdi i herinde, tror jeg, eller som det er 
for mig, det er, når jeg har lyst til og øh…  og interagerer .. når jeg har lyst til, 
hvad hedder det, øh.. klikke ind og skrive en kommentar, eller når jeg har lyst til 
at lege med brandet, når jeg har lyst til at øh øh putte en box på mit øh profil øh.. 
på min profil med et eller andet øh.. altså alle sådan nogle ting ..  

 
I: mm. 
 
R: Det er sådan noget, som jeg får værdi af. 
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I: Kommer du tit med respons på noget en virksomhed har kommunikeret ud på de 
her sider?  

 
R:  Ja, men jeg må indrømme, at mange gange så er det måske en ”i like”.. altså den 

der, hvor man rent faktisk bare er inde og give sin øh.. tommel op… øh.. men 
som man kan sige.. jeg øh.. jeg prøvede at deltage meget i fx organdonation, 
men.. men faldt også lidt... lidt ud... altså.. det varierer nok lidt efter.. fordi det 
netop er, at det ikke kun er en type virksomhed eller organisationer, jeg er fan af 
og dvs. Jeg vil nok bruge.. hvis der er noget, som lægger op til en saglig debat, 
jamen så er det det. Er det Mikkel Kessler, der bare skal have en ”i like” på at 
øh… han snart at klar til at bokse den næste super 6 kamp, så er det det. Og er 
der nogen, hvor man måske skal ind og gøre noget mere, så kræver det også, at 
jeg har lyst til at lægge noget mere tid i det. 

 
I: mm. 
 
R: Så det varierer meget, synes jeg. 
 
I: Ja. 
 
I2: Men du.. kan du.. hvis nu, at der så er nogle lige som denne her organdonation, 

der laver en eller anden statusopdate.. 
 
R: Ja. 
 
 
I2: hvor de sætter fokus på noget eller.. du nævnte også Røde Kors, som havde 

noget, hvor de fik dig til at trykke på nogle links.. 
 
R: mm. 
 
I2: Er det så nogle gange noget, du videreformidler? Altså de her link.. noget du 

poster selv? 
 
R: Ja.. det er øh…  man kan sige… du kan ikke poste en statusupdate .. altså hvis 

man kommenterer inde på en statusupdate, så kan du ikke sende den videre. 
Altså, der er du rent faktisk kun i… i dialog med dem der selvfølgelig.. 
virksomheden eller organisationen og så er du med alle deres andre fans, der kan 
se, hvad du har lavet. 

 
I2: Ja. 
 
R: Men ellers så er det sådan, så at mange gange så foregår det jo sådan så, at jeg 

har rigtig mange øh.. især mandlige kammerater, som er, hvad hedder det, som 
er øh.. fx poster et link med en kommentar, hvis de er dødforargede over et eller 
andet politisk, eller der er en eller anden kendis, der har lavet udskejelser i 
medierne eller sådan noget.. og så er man jo inde og kommentere på det.. og 
mange gange så er det jo også.. jeg har jo.. øh.. jeg har jo venner, der er øh.. du 
ved, både på den venstre og på den højre side af midten sådan politisk.. og der er 
det jo også sådan lidt… så følger den ene fløj lidt Berlingske Tidende og dunker 
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den anden fløj i hovedet, når dem fra Politiken, sender tilbage, og der er man jo 
inde og kommentere.. der sker der jo hele tiden noget.. altså det er jo sjovt og 
hele tiden og lave noget og kommentere og.. og sende det ene og det andet.. og 
der er det jo links, jeg sender videre. Mange gange hvis jeg får et link på et eller 
andet helt vildt sjovt, fx kan jeg huske det der ”elf yourself”.. kan I huske.. 
kender I det der, hvor man sætter hoveder ind på sådan det ene og det andet.. så 
er det jo noget med at.. der vil jeg jo elske, hvis jeg er den første, der kan gå ind 
og lave noget selv der. Der får jeg noget værdi.. 

 
I: mm. 
 
R: .. ved at og så.. og så sende det videre altså (utydeligt). Så der sker meget, det 

der med, at jeg sender ting videre, men det er ikke øh.. måske ikke lige så meget, 
hvis jeg har været inde på en debat et eller andet, så sker det meget sjældent må 
jeg indrømme, at jeg så sender det videre. Det er mere sådan, måske lidt 
underholdningsmæssigt, at jeg øh… at jeg bruger det lige i øjeblikket i hvert 
fald. 

 
I: Yes. 
 
R: Ja. 
 
Applikationer 
 
I: Nu vil vi stille dig nogle spørgsmål om applikationer.  
 
R: Ja. 
 
I: Rune, har du prøvet at tage applikationer på FB? 
 
R: Det har jeg.  
 
I: mm. Hvad har du taget for nogle, og hvorfor har du været fristet til at tage dem?  
 
R: hm… altså de.. jeg må indrømme at her igen, der er langt de fleste af dem, fordi 

jeg kan se i min nyhedsoversigt, at der er nogle andre, som har taget dem. Øh.. 
og øh.. ja.. fx så kan man sigt, at øh….  Jeg har taget… jeg har taget sådan noget 
som.. jeg har spillet sten, saks og papir mod venner. Jeg har også øh.. taget et 
utal af.. i starten, der tog jeg et utal af se dit strippernavn eller dit indianernavn 
eller et eller andet ligegyldigt, hvor man sådan trykker, og så giver den dig 
egentligt bare et navn, og så kan du vise den til dine venner, og så er det lidt 
sjovt, fordi du kan kommentere på det.. og Rune han hedder 
danskermedbæver..eller sådan et eller andet, ikke? øh.. så så det er øh.. det er 
sådan som jeg i hvert fald startede med at bruge applikationer. 

 
I:  mm. Og hvad gør du så nu.. du tager stadig applikationer nu?  
 
R: Ja men øh… jeg, men jeg er blevet lidt mere selektiv på den måde, at jeg også 

”hider” altså skjuler, hvis jeg øh.. lige pludselig kan se, at alle tager en eller 
anden: hvor heldig er du i dag? Applikation og får en procentsats eller.. hvad var 
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det sidste jeg så: hvor liderlig er du i dag? Eller.. hvor øh.. et eller andet.. hvor 
mange procent en god veninde er du eller et eller andet totalt ligegyldigt og så 
kan du se, at der er otte, der har taget den.. 

 
 
I: mm. 
 
R: .. og så fylder det jo vildt meget.. 
 
I: mm. 
 
R: Så trykker jeg.. gem applikationen.. for sådan en applikation, den.. så på den 

måde, så kan man sige at.. at  at jeg er mere selektiv i hvad for nogle 
applikationer,  jeg selv tager. Man kan sige i starten, der tog jeg alt..ligegyldigt 
hvor dårligt, det var.. mens nu der er det lidt mere sådan.. jeg tror det er lidt 
mere sådan… seriøse applikationer, hvis man kan sige det.. altså dem som jeg 
bruger nu.. det er fx øh.. altså så bruger jeg… Jeg bruger Brøndbys 
fodboldappliaktion, hvor man kan...hvor man inden hver kamp, der kan man 
byde på .. byde på resultatet.. 

 
I: mm. 
 
R: .. og så er man så med i konkurrencer om billetter og sådan noget. Og der er 

dyster.. og så kan du også se, hvem der i dit netværk øh.. du har været tættest 
på.. det er sådan lidt live bedding agtigt.. 

 
I: mm. 
 
R: øh.. og derudover så er jeg… 
 
I: Hvorfor er den.. hvorfor synes du, den er god? 
 
R:  Hvor jeg synes, den er god? 
 
I: Ja. 
 
R: Jamen det.. jeg må indrømme, at jeg synes, den er god, fordi at øh.. jeg har nogle 

venner, der går rigtig meget op i fodbold. Jeg går knap så meget op i fodbold. 
Jeg har mere den der tankegang med, at de ved godt, at jeg ikke går så meget op 
i fodbold, og så hvis jeg kan slå dem i at gætte resultatet, så øh.. så øh.. så er 
deres verden nærmest sunket i grus. Og det går meget godt. Øh.. ja.. 

 
I: Så det er det der konkurrenceelement, der… 
 

[taler i munden på hinanden]   
 
R:   Ja.. ja.. altså nu er det her så ikke, fordi det rent faktisk… det her bare fordi, at 

det er lidt sjovt at man kan se, hvor godt man klarer sig i forhold til sine venner, 
uden at man behøver gå op i det.  
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I: mm. 
 
R: Så har jeg ellers øh.. hvad har jeg brugt af applikationer? Jeg har brugt.. øh.. øh.. 

Dansk Røde Kors / Ungdommens Røde Kors øh.. til deres, hvad hedder deres 
store indsamling, landsindsamlingen. Der var det også, som vi snakkede om, der 
blev jeg lidt lige som ledt ind, både fordi, at jeg har en ven, der der arbejder 
frivilligt i URK og også fordi at at øh.. nu har jeg været medlem af en gruppe, 
og jeg har aldrig før.. indsamlet, så man kan sige, den applikation, den fik i hvert 
fald mig til at være indsamler.. øh.. man kunne.. man kunne gennem den kunne 
man melde sig som indsamler, og man kunne… jeg tror, man kunne skrive, 
hvorfor man meldte sig som indsamler.. og så kunne man også få, det kunne jeg 
virkelig godt lide, lige op til, der kunne man få et øh.. indsamlingsbøsse på sit 
profilbillede, og det var også lidt sjovt, for så kunne man lige pludselig se ret 
mange, hvem af sine venner, der også havde meldt sig som indsamlere. Så det 
var lidt sjovt.. øh.. og der var… så der var også sådan lidt… der var bl.a. en 
pige, som jeg ikke havde snakket med i lang tid, som pludselig også skrev til 
mig, fordi hun kunne se, at jeg også havde meldt mig som indsamler, og så lige 
pludselig, så har man.. altså, det man kan.. på en eller anden måde så bruger man 
det også som information om sit netværk og.. og få åbnet nogle gamle 
relationer.. så den synes jeg.. den, synes jeg, også var god. Også netop fordi, at 
jeg.. jeg var ikke inde og donere min status. Det tror jeg også, at man kunne. 
Den er meget.. jeg er meget påpasselig med min status. Det er mere sådan at, 
øh.. der der på en eller anden måde, den er jo ikke ligegyldig på samme måde 
som så.. der er i hvert fald kommet et over.. altså overvejende så er jeg rykket 
hen mod det måske lidt mere seriøse applikationer. I stedet for alle de her…Men 
så tog jeg jo faktisk også Sundhedsstyrelsens ”stop før fem” øh… hvor man 
kunne se hvor mange.. et eller andet åndssvagt med, hvor mange venner man 
mistede i byen, hvis man drak mere end fem genstande.. jeg tog så også lige 
bagefter.. en uge efter kom der øh.. en sådan en.. gratis applikation, sådan hvor 
der er nogen, der har lavet sådan så alle kan lave en quiz, og der tog jeg så  en 
”Stop aldrig før 5” applikation, som også var.. hvor man også kunne se, at Rune, 
han stoppede ikke efter fem øl og og fik 10 nye venner og fik en rigtig god 
aften.. ellers sådan et eller andet sjovt. Så på den måde.. så kan man sige, hvis 
hvis øh.. teksten og konceptet, det er sjovt nok, så ryger jeg også stadig.. selvom 
jeg gerne vil sige, at jeg ryger på de seriøse og så ryger jeg jo også på de 
populære.   

 
I: Så der er faktisk ret forskellige årsager til, at du tager applikationer?  
 

[Taler i munden på hinanden. Kan ikke høre det sidste af interviewers 
spørgsmål]  

 
R:  Jeg er både på… ja præcis.. det er lidt ligesom, hvis.. jeg er både på FB som øh.. 

som fordi, at jeg kan lide sjov og ballade og masse med vennerne,  men 
samtidigt så er jeg jo også… 

 
I: mm. 
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R: .. mere og mere, ikke sådan.. jeg vil ikke engang prøve at sætte procentsats på 
det, men langsomt så fylder organisationer og virksomheder… det fylder også 
mere og mere af min gang på FB. 

 
I: mm. 
 
R: … det bliver større og større, men jeg vil ikke sige, at det er halvt halvt. Men det 

er lidt mere bare sådan.. det det smelter jo sammen, fordi lige pludselig så er det 
også venner, man snakker om produkter og viser links og altså.. så.. 

 
I: mm. 
 
R: … man kan ikke rigtig holde det adskilt på den måde. 
 
I: Plejer du at publicere dine svar, når du har taget en applikation? 
 
 
R: næsten altid.. øh… jeg tror.. jeg tror faktisk, det eneste, hvor jeg ikke publicerer 

mine øh.. jeg har kun publiceret. Fx kan jeg huske, at da jeg tog Brøndbys 
applikationer første gang, øh.. der ramte jeg helt ved siden af… og da 
publicerede den, og så fik jeg godt nok  øh… [griner] på muffen.. så næste gang, 
der tror jeg faktisk ikke, at jeg publicerer, men nu publicerer jeg bare, og så 
prøver jeg, at skyde sådan lidt hen i vejret. Jo jeg.. publicerer fordi, at jeg .. jeg 
vil sige at.. det skal være en meget meget ligegyldig applikation, hvor at.. altså 
så ville jeg ikke tage den, hvis ikke jeg syntes, det var sjovt, at der var nogle, der 
kunne kommentere på det, jeg nu havde fået ud.  

 
I:  okay. Ca. hvor tit tager du applikationer? 
 
R:  [hoster] Det er et svært spørgsmål.  
 
I: Ja. 
 
R: Er der forskellige svarmuligheder. 
 
I: Nej, det er der ikke. Bare sådan et.. det kan også bare være i løbet af den sidste 

måned eller den sidste uge eller bare sådan et.. et øh.. 
 
R: Et estimeret tal… Det ved jeg ikke.. jeg tager applikationerne, når de kommer. 

Altså der kan godt gå.. hvis der er.. der kan godt gå sikkert en.. en måned uden 
at der er nogle nye applikationer, der fanger mig. Omvendt kan der være øh.. 
flere på en dag nogle gange, hvor jeg tager... altså hvor øh.. man kan sige, at nu 
er der noget, der rykker.. øhm.. så det er meget forskelligt. Altså øh.. for.. jeg 
ved da, at fx denne her måned. Nu er vi næsten... nu er vi i slutningen af 
måneden, der har i jeg i hvert fald brugt Brøndbys hver gang, de har spillet 
kamp, så det er i hvert fald 3-4 gange.. øh og så har jeg brugt… øh.. ja hvad har 
jeg mere brugt. Jeg har brugt nogle.. nok en enkel eller to af de.. de.. de 
semidumme sidste måned.. næh uge 40, er det også starten af denne her måned? 
Nej, det var det ikke, det var sidste måned så.. så der tog jeg sundshedsstyrelsen 
og der tog jeg også øh.. og før det har jeg taget Dansk Røde Kors og sådan. Det 
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er måske ikke, måske er det kun, hvis man siger antallet af applikationer og ikke 
tænker gange, så er det måske en ny om måneden… to nye om måneden.  

 
I: okay. 
 
I2:  Hvor tid, når du så tager de her applikationer, tænker du så på forhånd, inden du 

har taget dem, over om det er afsenderen ellers.. lægger du mærke til det? Inden 
du tager den? Eller efter du tager den eller hvordan? 

 
R: Ja. Jeg lægger meget mærke til.. fx så.. øh.. kunne jeg ikke drømme om at tage.. 

øh.. hvad hedder de.. alle de amerikanske, hvor de oser langt væk af .. eller hvor 
du kun kan få lov til at tage dem, hvis du … afleverer din e-mailadresse, og der 
står ikke, hvad de vil bruge din e-mailadresse til. Sådan nogle ting, det har jeg 
ikke tiltro til. Øh.. men det er, jeg synes, det er tydeligt.. for det første, så er det 
ret tydligt at se, om en applikation har øh… en officiel afsender øh.. og der er 
også, man kan sige, både sådan rent, tror jeg, nu så jeg i kontant på et tidspunkt, 
lovgivningsmæssigt,  men også sådan...øh.. det det kommer an på..  om jeg kan 
tage en applikation, så skal jeg ikke føle mig snydt, hvis jeg.. hvis jeg  trykker 
på en… en applikation og siger, at jeg gerne vil tage den, og jeg så ikke bliver 
ledt hen på det jeg gerne vil, men bliver ledt ud på et eller andet andet, så øh.. 
eller får at vide, at du skal skrive din e-mailadresse, hvis du vil have dine svar, 
så trykker jeg cancel, så er jeg ude af den, så får de ikke mig, fordi at.. det er 
ikke det, jeg har.. men hvis der.. men omvendt så vil jeg sige, at jeg har flere 
gange  også på på. altså hvor der står… hvor der direkte står .. øh. Vil du være 
med i en konkurrence om et eller andet.. øh.. ps du siger ja til at modtage et 
nyhedsbrev en gang om ugen eller sådan et eller andet, indskriv så din e-
mailadresse. Og jeg både kan gøre det, men også kan videre eller skip eller 
sådan noget... altså så det er ofte, at jeg gør det. For så ved jeg lige som også.. at 
jeg.. det er ikke noget med, at jeg ikke vil aflevere min e-mailadresse eller 
noget. Det er mere bare sådan, at jeg ikke skal føle mig.. snydt eller eller eller.. 
ikke få det, jeg forventer agtigt, sådan.. ja… 

 
 
I: Kan du komme med nogen eksempler på applikationer, som du synes er dårlige? 
 
R: øhm… alle de applikationer, hvor den snyder dig. Fx kunne jeg lige se før, da 

jeg var inde, at jeg fik et….øh… et invitations request på et eller andet øh… 
minispil og jeg har sagt nej og alligevel ligger den inde i min øh.. hvad hedder 
det.. under applikationer, jeg har installeret. Og det har jeg jo ikke gjort, men det 
er jo så fordi, at.. at at der er mange af de her applikationer, tror jeg, hvor man 
rent faktisk siger ja til, at den må tage nogle oplysninger, venners oplysninger 
eller sådan et eller andet hvor.. hvor at det er.. altså sådan noget der.. det det nu.. 
har jeg set den, så den går jeg ind og sletter.. 

 
I: mm. 
 
R: altså fordi at .. at.. på en eller anden måde skal det bare være sådan, at … at man 

skal have tiltro til at .. det.. det nytter ikke noget.. det er lige som, hvis jeg bliver 
ledt ind på en hjemmeside, og den siger svar på tre spørgsmål, så er du med i en 
konkurrence og så lige pludselig har jeg svaret på 12 spørgsmål, og den bliver 
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bare ved med at stille spørgsmål, ikke? og så langsomt så finder man ud af.. at 
okay det her vil ingen ende tage… 

 
I: mm. 
 
R: Det her, det er bare.. så.. gider jeg ikke være med. Altså, der skal være det det.. 

på en eller anden måde, så skal der være ærlighed eller være åben sådan.. man 
skal kunne stole på, hvad der kommer.. lige sagt lidt snørklet. 

 
I: Ja. Men nu tænker jeg sådan mere på.. eller også på udformningen af de her 

applikationer… 
 
R: Ja. 
 
I: Er der så nogle typer applikationer, som du ikke.. ja som du ikke synes om?¨ 
 
R: Det er et svært spørgsmål. Altså nej.. ikke sådan på ren udformning. Altså det 

er… 
 
I: Eller sådan.. er der kun 5 spørgsmål… altså er de kedelige.. er de.. kan du 

komme med nogle.. eksempler. 
 
R:  Jo men det er.. det er ikke sådan, at .. det er lidt svært og sige.. altså jeg tager.. 

nogle gange tager jeg  dummequizzes, men jeg vil hellere tage dummequizzes, 
hvor jeg.. hvor jeg kan se, at det er et kendt brand, der står bag. Fx sådan et eller 
andet med, jeg så.. sådan et eller andet hvor jeg kan svare på nogle ting. Fx så 
var der øh sundhedsstyrelsens kampagne. Jeg ved da godt, at jeg kun skal svare 
på fem spørgsmål og ud fra det, så giver det mig et eller andet latterligt svar og 
det kan jeg jo se på alle de andre ikke? men det gør jeg alligevel, fordi det er 
sjovt. Indianernavn det gør jeg også, for det er også sjovt. Men jeg tager ikke.. 
jeg tager ikke.. hvad hedder det øh.. jeg tager ikke sådan øh.. når jeg først har set 
en sådan en øh.. når jeg en gang har set sådan en: se hvor heldig, du er i dag-
quiz, og den så bare giver dig et tal hver dag, du så kan poste til dit netværk. Når 
jeg har set dem, og jeg så ser en kopi af dem, de hedder: hvor mange procent 
chance er der for at du score i dag, eller et eller andet og det er helt samme 
grafiske fremstilling, og det er bare teksten, der er lavet en lille smule om… 

 
I: mm. 
 
R: .. så er det jo ikke.. øh.. så så tager jeg det ikke. Det er lidt svært at sige, at det er 

en speciel udformning. Altså generelt så synes jeg også, at applikationer, at hvis 
den.. hvis de er lækre at se på, fx har Red Barnet og og hvad hedder det, der er 
mange .. der er mange i sær øh… i sær øh.. hvad hedder sådan noget.. NGO’er, 
hvor de har lavet nogle professionelle øh.. hvad hedder det… applikationer, hvor 
der også er noget design, og det er lækkert. Sådan noget det vil jeg  hellere tage 
end jeg vil tage sådan en box, hvor man kan se, at det her, det er sådan en gratis 
applikation, og der er reklamer for .. for ja viagra …. Og et eller andet i højre 
side af den inde i den og den vil egentligt gerne snyde dig for din e-mailadresse 
og sådan noget.. Det er svært at forklare, hvad det er for nogle applikationer, jeg 
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ikke vil tage, men jeg er slet ikke i tvivl, når jeg ser en applikation, om jeg vil 
tage den eller ej. Jeg sidder ikke og overvejer det.   

 
I: Okay. 
 
R: Altså enten så gør jeg det.. eller også så gør jeg det ikke. 
 
I:  Hvad får dig så til at tage den?     
 
R: Det er, hvis jeg kan se, at den er fra en afsender, som jeg kan se, at jeg har tiltro 

til og hvis jeg kan se.. mange gange så må jeg indrømme, at så er det jo også 
sådan noget med, at jeg kan se.. øh hvem af mine venner, der har taget den.. 

 
I: Ja. 
 
R: … og så også om det er.. er.. om det.. om det fanger mig. På en eller anden måde 

så er der jo også noget kommunikation, og der er noget.. altså noget.. hvad er det 
her budskab, er det en ligegyldig procentsats eller er det et eller andet, der rent 
faktisk får mig lidt op i stolen.. altså. Fx er det også lidt sjovt at få at vide med.. 
sundhedsstyrelsen, er man et tågehorn eller  er man brøleren.. eller eller ja.. hvad 
det nu var.. den der falder i søvn, ikke? På den måde så er det sjovt, fordi det 
lægger ligesom op til at mit resultat, det er der ligesom nogle af mine venner, 
der kan sige.. jaaa..du er. Det er dig, der falder i søvn ikke? 

 
I: mm.  
 
R: … altså.. haha. Men på eller anden måde så er det det, der fanger mig, mens der 

er nogle ting, der slet ikke fanger mig.  
 
I: mm. Okay.    
  
I: Plejer du at sende applikationer videre til dine venner? Altså… 
 
R: Altså personligt at invitere dem? 
 
I: Ja.. eller kan du finde på det? 
 
R: Altså mange gange så vil jeg sige så.. øh. Så offentliggør jeg kun resultatet.. 

[rømmer sig]  altså poster det på min profil.. øhm… Røde Kors  sendte jeg 
videre.. øh… øh.. ja.  

 
I: Hvorfor? 
 
R: Fordi, jeg.. for det første sendte jeg den videre til folk, jeg selv kunne se, selv 

skrev i deres statusopdates, øh.. at de skulle være indsamlere.. bliv nu 
indsamlere, men som ikke havde set applikationen. Fordi at det er ligesom.. at 
det var et rigtig godt værktøj til at gøre opmærksom på, at man er indsamler, du 
kan også hjælpe og alt sådan nogle ting. Øh.. og der var flere af dem, der også 
sådan.. med det samme tog den og netop også fordi, at Røde Kors er et kendt 
brand, og man har tiltro til det og fik øh.. lavet om på deres profilbilleder og alle 
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de her ting. Det er meget sjældent, jeg inviterer aldrig til…øh.. nogle af de der 
spil. Fx så er der så noget.. i starten, der kunne du jo ikke åbne FB uden at du 
var blevet bidt af en vareulv eller suget af en vampyr eller du skulle være pirat 
eller et eller andet.. 

 
I: mm. 
 
R: .. altså det har jeg aldrig taget. Øh.. sådan nogle ting, hvor på en eller anden 

måde så må det være noget med interesse, tror jeg. Det er ligesom, at der er 
nogle reklamer, som du synes er rigtig gode og du kan se igen og igen, og der 
kan være en reklame, hvor du nærmest skifter væk øh på fjernsynet, når den 
kommer. Altså.. og der er det jo så let med FB, at hvis det ikke falder i din øh 
kop the.. øh så kan du gemme. Så behøver du ikke at se det mere.  

 
I: nej. 
 
R: Så kan jeg slette og ja og skulle kigge på det det. Mm. 
 
I: Okay. Godt. Så skal vi faktisk have dig til at tage computeren. 
 
R: Ja. 
 
I:  og nu skal jeg lige.. hvis du vil give mig den, så finder jeg lige den første case, 

vi har.. det første eksempel..  
 
R: Okay. Spændende  
 
I: Ja.  
 

[pause finder Telmore casen frem] 
 
ANDEN DEL: VIRKSOMHEDSEKSEMPLER 
 
Telmore 
I:  Nu skal vi have dig til at kigge på siden her og mens du gør det, må du meget 

gerne tænke højt, hvad du ser, hvad du tænker, når du ser det og øh..  
 
 [Interviewer rækker Rune computeren med eksemplet klargjort] 
 
R: Ahhh.. det er jo Telmore. [med genkendelig glæde i stemmen]. Den har jeg jo 

lige siddet og fortalt jer om.  
 
I: Ja, det har du nemlig. 
 
R: Yes. Øhm.. jamen jeg kan starte med at sige at.. øh.. at jeg var. Det var her for et 

par dage siden jo. Og jeg var meget meget kort inde på den. Det som starter med 
at fange mig, når jeg kigger på sådan en side her. Det er altid, at så på en eller 
anden måde, så tror jeg, at jeg bedømmer interessen, jeg skal give en side på de 
her faneblade. Og der kan jeg se, at der er i hvert fald lavet om på en af dem, der 
hedder ”giv en gave”, og så er der lavet om på en anden, der hedder ”tal frit”. 
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Video har jeg set før. Wall/info har jeg set før. Boxes har jeg også set før, men 
der kan vist ligge noget forskelligt. i. Øh.. det ved jeg ikke. Det må jeg lige se. I 
hvert fald så øh.. så. Og så det næste jeg kigger på.. øh.. det er, udover 
selvfølgelig profilbilledet, så øh.. jeg ved måske ikke helt rækkefølgen, men det 
er i hvert fald profilbilledet, jeg kigger på, og så er det de her boxe, og så går jeg 
altid ned i info-feltet. Og her står der jo højt og tydeligt, ligesom billedet siger, 
altså jeg er ikke i tvivl om, at det her er Telmore, som står bag. Og øh.. så ved 
jeg lige som det og så øh.. så kan jeg suge.. på en eller anden måde, så det kan 
jeg godt lide. Hvis der nu ikke stod noget dernede. Hvis der nu bare stod øh.. øh 
bliv fan af det bedste telefoni i verden eller sådan noget og det egentligt og 
billede ikke var et Telmore, men  at at al informationen gik på Telmore. At de 
på en eller anden måde så skulle.. at man var i tvivl om afsenderen, så ville jeg 
have meget mindre tiltro til det hele. Så kigger jeg på, hvor mange fans der er. 
Der er 6.500. øhmm… den viser jo så dem fra mit netværk, der er fans først.. øh. 
Jeg kan se her at øh.. øhm at der er fx Jens, og der er Anders og Tanja. Øh som 
jeg kender. [pause] Ja. Hvad kan I mere bruge? Så kan jeg se, at den 
statusupdate.. det er noget med bom og så [utydeligt].. og så kan man jo så sige, 
at netop fordi man ikke er Telmorekunde. Jeg er jo blevet fan af denne her ud 
fra.. netop ud fra fanebladene ”giv en gave” og ”Tal frit”, som jeg synes er fedt, 
at der sker noget nyt, som jeg ikke har set før.. 

 
I:  mm. 
 
R: Men.. og der.. og derfor vil jeg også sige at herinde.. der øh.. der skal altså stå 

noget virkelig spektakulært oppe i de der statusopdates. Altså nu.. jeg har jo  
været fan af den tre dage, og det vil sige, at det kan jo godt være, at de fanger 
mig på et eller andet tidspunkt med en statusupdate, der giver mig lyst til at gå 
ind og så søge noget andet information. For lige nu er jeg derinde for ren sådan 
underholdning og lidt den der.. øh.. se hvad jeg er fan af ting. 

 
I: mm. 
 
R: Yes.. skal I bruge mere?  
 
I: jaa..ja du må gerne sådan lige.. 
 
R: Jeg kan scrolle ned. Så oppe i.. de har også deres forskellige sider, som de er.. 

hvad hedder det.. forskellige sider, som de er.. er øh..  har tilsluttet sig eller 
deres favoritsider.. 

 
I: mm. 
 
R: mm. 
 
I: Er det noget, du går ind og kigger på sådan? 
 
R: Det gør jeg lige nu. Men jeg ved ikke.. altså lige nu der kigger jeg måske lidt 

mere grundigt på det, end jeg ville. 
 
I: ja.  
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R: Altså, jeg vil.. jeg.. lige den her, der ville jeg være mest interesseret i 

funktionerne.  
 
I: Ja. 
 
R: Giv en gave og tal frit. 
 
I: Kan du fortælle lidt om dem, hvad er det for noget du… 
 
R:  Jeg har ikke været inde på dem endnu, jeg var bare lige du ved, det var egentligt 

fordi, jeg skulle ind og.. og kigge lidt mere. Giv en gave står der.. øh.. [tænke 
pause] Sådan noget her, det er jo smart. Der kan man, hvad hedder det, Telmore 
de har fødselsdag, kan jeg se. Nå det.. det lagde jeg også mærke til, kan jeg 
huske første gang, da jeg tilmeldte mig den. Jeg synes, det var rigtig rigtig sjovt, 
at der var så mange mennesker derinde for at skrive tillykke med fødselsdagen 
til Telmore på deres side. Det er en rigtig god ide.. øh. For det er normalt sådan, 
at der er rigtig mange, der skriver, og det skriver jeg også selv.. jeg bruger FB.. 
det glemte jeg helt at sige. Jeg bruger FB rigtig rigtig meget til fødselsdag. 
Altså.. også til at se, nu er det i morgen eller i overmorgen, der er nogen, der har 
fødselsdag. Også hvis det.. altså jeg er rigtig dårlig til fødselsdage, så det er jo 
en rigtig god funktion, at man kan se på FB, hvornår ens netværk har fødselsdag 
og så er det også sådan. Altså, du kan jo skrive til folk, som du ikke normalt 
ville sende en sms til, eller måske ikke engang har nummeret til, der kan du jo 
godt skrive uforpligtende skrive tillykke på deres væg.  

 
I: mm. 
 
R: øh... og det, synes jeg, er rigtig sjovt, at man også kan på øh på Telmores 

fanside.  
 
I: mm. 
 
R: mm. Men så øh.. øh der skulle meget til, lige med mig, netop også fordi, jeg 

ikke bruger Telmore, så skulle der meget til, at jeg ville gå ned og invitere en af 
mine venner til den her konkurrence. 

 
 
I: mm. 
 
R: … med at blive.. med at vinde det her abonnement.  
 
I: mm. 
 
R: Omvendt kan man jo sige, at jeg ved, at Telmore ringer gratis til hinanden, i 

hvert fald på nogle abonnementer, og det vil sige, at hvis jeg selv havde 
Telmore, så ville jeg måske også være mere.. altså så kunne jeg godt se ideen i, 
at måske invitere nogle af dem, jeg snakker meget i telefon med.. 
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I: mm. 
 
R: .. Det er jo det, der lige som er smart tænkt, kunne jeg forestille mig.. at øh.. det 

ved jeg i hvert fald, at dem i mit netværk, der har Telmore. De er da rimelig 
store ambassadører for Telmore.  

 
I:  Ja. 
 
R: Øh.. så det, synes jeg, er fedt. Ja den anden her, tal frit.  
 
I: mm. 
 
R: Hmm… det er jo så det, vi lige snakkede om.. 
 
I: Ja 
 
R: …altså det med at ringe frit til øh.. Telmore til Telmore. Øh.. det er en vild god 

funktion. Det er super super fedt. Det er øh.. det er jeg imponeret over. Jeg har 
slet ikke været inde og kigge på den før. Det er.. det synes jeg er rigtig rigtig 
rigtig fedt. Du kan se, hvem af dine venner, du kan ringe gratis til. Fordi at.. det 
kan godt være, at du har.. alligevel er det ikke noget man disku.. det kan da godt 
være, at der er folk, jeg snakker lidt med, som jeg ikke vidste, at jeg ringede 
gratis til.. 

 
I: mm. 
 
R: Det, synes jeg, er super super fedt.  Det er fandme godt tænkt. Probs.. yes. 
 
I:  Hvad med nogle af de andre boxe eller tabs?   
 
R:  øh… 
 
I: Noget du ville.. ville du gå ind i (nævner eksempler som er utydeligt)? 
 
R: altså normalt. Ikke her på.. det kan godt være, at jeg ville bladre det igennem, 

men info.. ja, hvis jeg skulle ind på deres hjemmeside.. øh så ved jeg, at den 
normalt ligger inde under info. Øh… video.. der er så alle deres 
reklamevideoer.. eller er det… der står ikke rigtigt, hvad det er.. altså. Normalt.. 
det er så reklamespots, kan man se og så hilsner. Det er nok også fordi, at jeg 
ikke lige ved, hvad kampagnen går ud på. Om kampagnen er, at du.. er det hvis 
du.. hvad hedder det.. hvis du giver dem en fødselsdagshilsen på video, er du så 
med i øh… er du så med i noget ekstra konkurrence eller noget?  

 
I2: Altså lige den der funktion.. er I inde i video eller er i inde i den der boks, der..

 Det handler jo om, altså.. hele pointen altså ja.. hele pointen er jo det her med at 
give en eller anden grund til, at en eller anden person skal have en gave, og så er 
der en eller anden person, der får den.  

 
R:  Ja.  
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I: Jeg tror ikke, det har nogen sammenhæng med videoerne.  
 
R: Nej. Okay godt. Så.. men altså normalt så.. altså lige nu, jeg ville ikke klikke på 

alle de her.. netop fordi, at mit mit øh.. incitament for at være på denne her side 
er noget andet lige nu. øh.. så hvis jeg var..  hvis det her var Sonofon, der havde 
lavet al det her.. alle de her ting, men nu med Sonofon, jamen så ville jo nok øh.. 
se de forskellige ting.. 

 
[tid: 1 time og 10 min] 
 
I: Ja. 
 
R: Jeg synes også, generelt så synes jeg.. nu ved jeg ikke, om jeg har set utrolig lidt 

fjernsyn her på det sidste, for det her, det er .. det er ikke videospots, det her?  
 
I: Nej. 
 
R: Okay, men fx hvis Sonofon det .. jeg synes Sonofon gennem tiden har lavet 

nogle rigtig rigtig fede fjernsynsreklamer, og dem har jeg været inde og se på 
YouTube, og hvis jeg kom forbi på deres side, så ville jeg også givet vis.. og jeg 
kunne se/genkende.. finde noget genkendende derinde, så ville jeg også gå ind 
på det.  

 
I: mm. Så denne her side, hvis du øh.. hvis du går ind på wall’en… 
 
 
R: Ja. 
 
I: …nu er der så alle de her lykønskninger, men tidligere har den været meget 

brugt til.. øh.. der kom spørgsmål sådan kundeservice-orienteret.  
 
R: okay. 
 
I: øh.. Det er ikke lige på siden nu, så skal man lidt tilbage øh.. 
 
R: Ja. 
 
 
I: Det har den ellers været meget brugt til.. hvad hvad hvad vil du tænke om det? 

Altså nu sagde du før.. 
 
 
R:   [afbryder] Det synes jeg er.. 
 
I:  … nu har jeg problemer med det her.. eller kommer den her telefon snart? Eller.. 
 
 
R: Jeg synes, det er rigtig rigtig smart, hvad hedder det, men øh.. nu her, der ville 

jeg aldrig kunne finde på at skrive et spørgsmål til Telemore her.. Når jeg 
kommer ind som fan her, fordi det ikke står.. det lægger ikke op til det [Her 
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henviser Rune ikke til indholdet på Wall’en, men teksten i venstremargin, som 
Telmore selv har skrevet]. Altså der står her… ADSL bredbånd, 
mobilbredbånd.. [sidste del af sætningen utydeligt]. 

 
I: mm. 
 
R: Hvis der nu står, skriv et spørgsmål og jeg.. vi lover.. vi lover, vi vender tilbage 

inden for 24 timer, så er det jo en hel anden funktion… øhmm.. også fordi, at 
der står ikke noget om her, hvem det er, der vender tilbage. Altså hvis jeg 
skriver et eller andet ind, så .. jamen altså.. er jeg så garanteret på, at det er 
rigtigt? 

 
I: mm. 
 
R:  Altså på en eller anden måde, så vil jeg sige at, hvis nu at Telmore havde øh.. 

skrevet, at vi lover den og den vender tilbage og vi lover, det der bliver sagt, det 
kan du stole på. Det er juridisk bla bla.. Det er vi forpligtiget til.. eller hvad.. at 
jeg skal komme efter dig… 

 
I: Ja. 
 
R: .. og omvendt også, hvis det havde været for iPhone og havde haft nogle 

problemer med min iPhone, og der stod at at at iPhone.. altså bare der står, hvad 
det er.. Så jeg kunne godt finde på, hvis jeg kunne se alle andre skrev.. skrev 
spørgsmål øh.. og.. og hvad hedder det.. og der så stod, at fx at øh.. at Telmore 
de.. de svarer ikke på spørgsmål, men brugerne er velkomne til at spørge 
hinanden til råds. Så ved jeg også det. Men så ved jeg også.. så kan jeg ikke, at 
så behøver jeg ikke.. så skal jeg ikke regne med det brugeren siger, men det.. jeg 
kan sige, at selv hvis der er tilpas mange , der svarer på min spørgsmål og svarer 
det samme, jamen så er det nok det, det går med. Men det skal helst ikke være 
sådan, så jeg er i tvivl.  

 
I: Nej. 
 
R: Det værst tænkelige scenarie, jeg kunne forestille mig,  var vist jeg spurgte om 

et eller andet og ham eller hende, der sidder og styrer Telmores side og svarer på 
det, finder ud af, at det er forkert og så sletter det. Altså forstår du, hvad jeg 
mener? Der er jo administratorrettigheder og sådan noget ville få mig til at miste 
alt tilliden til.. øh.. 

 
I: mm. 
 
R: .. eller hvis jeg kom med et kritisk.. øh.. og fx kan jeg faktisk huske nu at at at 

grunden til, at jeg stoppede med at debattere på den her organdonation, det var, 
tror jeg, at de sad nogle forskellige mennesker. Man kunne godt sådan 
fornemme, at den der organdonation, den skiftede lidt humør, så der har nok 
siddet nogle forskellige… 

 
I: ja. 
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R: … og styret den. Og der.. og det vil sige, at der var nogle dage, hvor   hvor jeg.. 
da da lagde den op til, at der skulle være både plads til ja og nej, og det ene og 
det andet. Og den anden dag der var den nærmest sådan lidt i offensiven, fordi 
der var en, der sagde, øh jeg tror debatemnet var, skal vi, hvad hedder det.. skal 
øh.. organdonation gøres til en pligt. Altså man er.. man er tilmeldt så fra 
fødslen og man så rent faktisk skal melde sig ud.. 

 
I: mm. 
 
R: .. hvis man ikke er.. altså omvendt af, hvad det er nu. og det.. og der var der 

nogen, der var inde og sige selv om, de havde meldt sig til organdonation nu, så 
syntes de, at det skulle være et tilvalg, for det var ikke noget, man selv kunne  .. 
at man bare skulle fødes ind i…  det var noget, man skulle have lov til at sige 
nej til. Og der kan jeg huske, at øh.. at så var den der organdonation lidt efter 
dem, og så var jeg inde netop og skrive, fordi jeg har sagt til, at de må bruge, 
hvad de nu vil ikke? men men omvendt går det mig vildt meget på, hvis det skal 
være.. hvis du skal tryne nogle, der ikke har lyst til det, fordi jeg synes, det er en 
personlig sag. Det var jeg så inde og skrive, og på noget som jeg selv syntes var 
et fint sprog og  sige, nu må i lige.. og det skal være meningen det ene og det 
andet. Og der slettede de mit indlæg og øh… og så har de faktisk mistet mig.. 
atlså min respekt for.. altså når jeg føler.. Et var hvis jeg havde siddet og råbt 
skælsord og leget øh.. 

 
 
I: mm.. ja. 
 
R: Nationen øh.. på eller kommentarer.. gå ind på hvilken som helst netavis og lige 

meget, hvad artiklen handler om, så bliver der råbt op om kommunister fra den 
ene sides synspunkt og racister og Dansk Folkeparti fra den anden.. og blabla.. 
og det går ikke og (slutningen af sætningen er utydelig). Men det her var noget, 
hvor jeg følte, at jeg rent faktisk gav min mening tilkende på en ordentlig måde 
og jeg så bliver censureret ud.. 

 
I: mm. 
 
R: .. så mister jeg alt for den. 
 
I: Så den har mistet din respekt, har du, hvad hedder det, afmeldt dig som fan? 

Eller … 
 
R: Jeg har faktisk ikke afmeldt mig som fan.. 
 

[Taler i munden på hinanden] 
 
R: For jeg synes, der skete en masse godt derinde, men jeg har ikke været inde og 

kommentere på noget siden. 
 
I: mm.  
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R: øh.. det er lidt ligesom, men sådan er det bare.. der var også den her ting med.. 
øh.. bare lige for at tale om noget andet end FB. Der var det her med YouTube, 
hvor der.. jeg tror det var.. øh kronprinsen og øh.. et eller andet.. hvad var det.. 
var det ikke det her.. hvad hedder det.. øh.. olympiadekomite ting, der uploadede 
en video på øh.. på YouTube og så fjernede, at du skulle kunne kommentere på 
den. 

 
I: mm. 
 
R: … så har de jo helt, fuldstændig.. 
 
I: mm. 
 
R: .. og det endte bare med at få så dårlig kritik. Og det er jo også bare, så har de jo 

slet ikke fattet, hvad det går ud på, fordi så er det som om, at de tænker, at vi kan 
lave en bannerannonce ude på et eller andet.. men vi vil ikke have.. men vi vil 
gerne have den positive effekt, men nu garderer vi os for den negative og hvad 
fik de? De fik jo ikke andet end negativ kritik.. øh. Og jeg tror faktisk, at det 
endte med, at de måtte åbne den der øh.. [utydeligt] eller kommentar/kommentér 
funktion, og så startede de bare med at få øh.. lort i hovedet. 

 
I: Ja. 
 
R: På en eller anden måde, så spiller du… du bliver nødt til og at.. der er ikke 

nogen shortcuts, du bliver nødt til at spille ind på brugernes og mediets øh.. hvad 
hedder der.. regler eller regelsæt. Hvad hedder sådan noget… spilleregler. Ja. 

 
I: Ja. 
 
I2: Men hvad der, da de sletter din kommentar.. 
 
R: Ja. 
 
I2: Altså så bliver du selvfølgelig sur helt forståeligt.. men gør du mere? 
 

[taler i munden på hinanden] 
 
R: Ja.. ja jeg overvejer… Jeg sad og overvejede at skrive et eller andet, men 

samtidigt så tænkte jeg, det er kun for min egen skyld. Og det var ret tydeligt, 
synes jeg, at hele det der, at der sad en anden bag det der organdonation, end der 
havde gjort de andre dage, og det vil sige at .. at… og på en eller anden måde så 
man også have respekt for, at alle er nye på det her medie, og hvis du ikke har 
brugt det privat og lige pludselig skal ind med et øh.. med en virksomhedsting, 
og du så sidder og øh..eller og øh organisation, og så tænker åh åh, det her kan 
udvikle sig til noget forkert.. og egentligt ikke forstår. Det der er meningen med 
det i mit hovedet, det er, at det er selvregulerende. Altså når der er nogen, der 
går over stregen. Selvom der er en, som sidder og råber alle mulige ting. 
Selvfølgelig skal du kunne slette, hvis der er en eller anden, der går vildt 
personligt over stregen, men men .. hvis  der er nogen, der siger noget imod, så 
vil der jo være nogen, altså dem der så er enige med dig, og det vil jo.. det er jo 
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brugerne selv, der skal  holde hinanden i skak. Du kan simpelthen ikke sidde, og 
hvis du sletter et indlæg eller sådan noget, så risikerer du, at det der sker nu, men 
så sidder jeg jo i et andet forum. Og hvis nu jeg blev rigtig sur, så kan jeg jo 
logge ind og slå på alle mulige andre ting. Eller også så vil jeg komme efter dem 
hver gang at øh.. de skrev noget nyt, så ville jeg sige, øh bøh hvad laver I, 
hvorfor censurerer I mig? Der skal meget lidt, tror jeg, til at gøre folk sure. Man 
må bare sige, på en eller anden måde, så er det noget med at behandle øh.. at 
man skal behandle brugerne på den måde, som man selv ville blive behandlet 
som bruger. Altså ville man tage til takke med, at blev slettet? Nej. Altså ikke 
komme til orde, selvom man selv synes, det er rimeligt, det man har gjort. Så.. 
ja. 

 
I: For lige at vende tilbage siden her.. 
 
R: ja. 
 
I: .. hvad, tror du, er formålet med siden? 
 
R:  Formålet med siden, det er jeg ret overbevist om, er promovere Telmore over for 

øh.. kunderne og øh.. og og over for i sær .. øh kundernes ambassadører.. altså få 
dem til og at.. der er jo det med det.. og det må jeg også konstatere. Hvis jeg går 
forbi en reklame ude på øh..eller ser en reklame på tv, så ved jeg.. okay den  her 
reklame, den er fra.. den er fra det her brand eller selskab, og den vil de gerne 
have mig til at købe. Bom. Hvis der er en af mine venner, der sender mig, for 
resten se lige det her tilbud, så går det jo helt ind under mine forsvarsmekanisme 
eller mit øh.. min barriere, fordi så er det så noget, så er der en, der har sagt god 
for det.. 

 
I: mm. 
 
R: og det er jo også, det der siger.. hvis der noget, der kunne få mig til at skifte fra 

Sonofon. Jeg ved godt, at hvis jeg skifter fra Sonofon, så vil jeg skifte til 
Telmore. Og det er jo måske.. så er jeg jo måske halvvejs af vejen ikke? og det 
vil sige, når der sker tilpas meget af sådan noget her. Når der er tilpas mange, 
der siger, der inviterer mig og siger, prøv og.. hop lige med på Telmore bølgen.. 

 
I: mm. 
 
R: så jeg er helt sikker på, at sådan noget her, det virker. Øh.. ja. 
 
I: Så du det.. de gør det godt (utydeligt det sidste, taler i munden på hinanden)     
 
R: .. jeg synes det det.. umiddelbart altså.. nu må.. jeg har jo kun kigget på den, så 

længe som vi har snakket nu, så synes jeg, at det ser.. det det, der er rigtig 
mange gode ting, og jeg kan ikke se nogen umiddelbart lige nu og her negative 
ting.  

 
I: Okay 
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R: Men nu har jeg heller ikke været inde og kommentere. Jeg har heller ikke været 
inde og.. og og skrive et spørgsmål og enten ikke få svar eller.. øh det er også 
det, man skal passe på med, jamen hvis du svarer.. det er jo.. altså Telmore når 
de ikke har skrevet her, men hvis hvis hvis der er andre kunder eller fans, der 
kan se, øh.. at de har fået svar på nogle spørgsmål, og Telmore pludselig ikke 
besvarer deres spørgsmål, fordi det enten er besværligt eller øh.. det har vi ikke 
interesse i at sige, hvis der nu er nogen, der siger noget kritisk. Altså, der hvor 
det bliver sjovt, det er, hvis der er nogen, der spørger fx øh.. øh.. øh lad os sige 
at Telmore, de på en eller anden måde er i dårlig presse, fordi at de.. fordi man 
har ringet til deres.. man har haft problemer med deres regning eller man har 
problemer med øh.. med. Spørgsmålet er hvordan de håndterer sådan noget. 
Hvor man kan sige, at det er jo der hvor at .. jeg vil til en hver tid sige, at det er 
dårligt at slette dem. Hvis der er en, der siger, nu har jeg prøvet at komme i 
kontakt med jeres kundeafdeling.. øh.. i tre dage og jeg er øh.. kommet i 
gennem, men nu blev jeg lukket af.. eller jeg blev smidt af linjen. Hvad er det 
for noget? Hvorfor har I ikke noget.. et eller andet..  Så må Telmore sige, det er 
meget beklageligt.. øh.. prøv at ringe igen. Altså, vi gør det bedste.. hvis der er.. 
sådan noget skal de sige. De skal ikke prøve at slette indlægget og få det her til 
at være wonderparadise, at Telmore det er godt. Så mister de tiltroen.. ja.  

 
I: Yes. Så vil vi gerne vise dig det næste.   
 
I2: Nej, jeg kunne godt tænke mig lige.. hvis du lige.. nu ved jeg godt, at du ikke 

har de ældre ting, som øh.. Pernille lige nævnte før. 
 
R: Undskyld hvad? 
 
I2: At den ikke havde de her ældre ting, som du nævnte før med at folk… [taler i 

munden på hinanden] 
 
I: De her kundeservicespørgsmål. 
 
R: Ja. 
 
I2:  Sådan hvis du.. dit.. umiddelbare overblik over væggen.. 
 
R: Ja. 
 
I2: Hvis der slet ikke var folk, der skrev tillykke og sådan noget..  men.. øh.. 
 
 
R: Det er det eneste, jeg har set.. altså.. 
 
I2: Ja. 
 
R: Og det er jo et problem, kan man sige med en væg. Det er jo, at at, når jeg 

logger ind, altså jeg har ikke været fan fra starten af, så jeg ved ikke, hvad der er 
sket i de øh.. første øh.. 5000 indlæg. 

 
I2: Nej. 
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R: ..Og der skal rigtig meget til, at jeg klikker ned på anden side.. øh på en eller 

anden måde så er det jo sådan, at jo flere klik.. det er også derfor, at jeg kan godt 
sådan hurtig måske. Det skal også en del til, at jeg gider klikke på info, fordi jeg 
ved på en eller anden måde. Jeg har en forestilling om, hvad der ligger inde på 
info. Inde på video.. det skulle.. der skulle jeg nok faktisk også have lyst til det. 
Altså det der fanger mig, det er ”giv en gave” og det er ”tal frit”, fordi jeg kan 
se.. 

 
I: Fordi det er anderledes? 
 
R: Fordi det er anderledes. For det er det hvor det skiller sig ud.  
 
I: Personligt?   
 
R: Ja. 
 
I2: Men nu tænker jeg, hvis man.. dem der er der nu, er det rent kunder, der skriver 

eller? [utydeligt det sidste, afbrydes af Rune]: 
 
R:   sådan som jeg så det første gang, jeg var derinde.. 
 
I2: Ja. 
 
R: ..Så øh.. jeg kan jo se her, der at øh.. der er alle mulige: jeg har brugt jer i mange 

år, bredbånd og meget tilfreds, vi er en familie på syv og hele familien har 
Telmore. Der er nogle, hvor man.. der er også nogle hvor man tænker okay, 
arbejder ham her i Telmore.. agtigt. Altså øh.. men sådan nogle.. øh så længe jeg 
ved at det er Telmores hjemmeside, jeg ville jo også skrive det, hvis jeg 
arbejdede i Telmore, så ville jeg jo heller ikke gå ind og skrive at øh… Telmore 
stinker, så ville jeg jo netop skrive: det her Telmore, det er skide godt. Det ser 
ud som om, at der er rigtig rigtig mange, der skriver stort tillykke med 
fødselsdagen og øh.. tak for mange års tilfredsstillende abonnement og sådan 
noget. Altså jeg ved ikke.. det er ikke.. det er ikke de der.. det er ikke de der.. jeg 
synes det sjovt, at de der står tillykke, men øh.. men jeg jeg kigger ikke  alle 
dem, der er glade, det rykker mig ikke.  

 
I: Nej. 
 
R: .. sådan mere positivt, for der er jeg alligevel lidt.. det  er mennesker, jeg ikke 

kender her og det er øh.. for all I know.. så kunne det være profiler, der er falske 
eller arbejdere der eller sådan noget. Men i det øjeblik, at jeg ser nogle venner, 
der har kommenteret derinde og skrevet et eller andet derinde. Eller nogle 
venner der inviterer mig øh.. gennem funktionen her, så er det noget andet, for 
så har jeg en personlig relation, for så er det noget, der kan fange mig. 

 
I2: Ja. Okay.  
 
R: mm. 
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 (I finder næste eksempel frem). 
 
R: Har i Telmore? 
 
I og I2: Nej. 
 
I2: Jeg har Telenor. 
 
R: Nå nej, det er jo ikke engang Sonofon mere. Det var jeg lige lidt langsom. 
 
 [der grines]. 
 
R: .. det er rigtigt Telenor.  
 
 
Carlsberg Pingvin 
 
[Interviewer finder næste eksempel frem] 
 
I: På samme måde som før så får du lidt tid til og øh.. kigge på siden. Og nu 

kender du den jo. 
 
R: Arj…  

 
I: Men du får stadig sådan lidt tid til at klikke rundt og sådan tænke højt.  
 
R: Det er pingvinen. Og den synes jeg er rigtig rigtig god. Øhmm.. man kan starte 

med at sige, at øh.. man genkender jo. Nu kom jeg ind på pingvinen sådan inden 
den.. der kendte jeg den kun for de små film. Øh.. eller fra radioen hedder det og 
fra at jeg blev inviteret til den. Senere kender man den fra filmen, hvor den står 
og kan en masse bordtennis tricks.. øh igen rigtig rar med informationen. Denne 
side er oprettet og administreret af Carlsberg Danmark A/S. Fint så ved jeg, 
hvad det går ud på. 

 
I: mm. 
 
R:  Øh.. pingivinen, der er øh.. den ja.. den optræder og skriver en masse gode ting 

og den øh.. nogle gange så skriver den noget med, hvad hedder det øh.. øh 
[griner]. Den skriver alle mulige absurde ting, og det er det, som gør det så fedt, 
ikke. Pingvinen skriver fx at highscore på mit spil er nu 28.237.000 samme antal 
gang Maze har tisset i bukserne, når han tænkte på mig, ikk? Altså alle sådan 
nogle ting, hvor det er jo bare.. det er jo sjovt og så får den en masse, der like og 
kommentarer og alt sådan noget. 

 
I: mm. 
 
R: og uploader nogle videor og alt sådan noget. Øh.. jeg tror ikke selve spillet 

ligger derinde. Det er stykke tid siden, skal det lige sige, at jeg har været 
derinde, så ligger selve spillet ikke inde på øh.. FB. Det ligger ude i øh øh øh.. 
hvad hedder det. Det ligger ude på en hjemmeside, men øh.. rent faktisk så blev 



 36 

jeg kun.. så blev jeg gjort opmærksom på spillet, ikke gennem.. nu ved jeg ikke 
om jeg er blevet øh.. om jeg ikke er fan mere af pingvinen. Det kunne godt lidt 
se sådan ud.  

 
I: Det er du ikke. 
 
R: Nej.. nå det har jeg været i hvert fald. Men i hvert fald så øh..  eller også så var 

det den gang.. så kan det være, at det var en gruppe den gang, at det kom på og 
så er det først senere, at det er blevet lavet til en fanside. Det ved jeg faktisk 
ikke.  

 
I: mm. 
 
R: Nå, men jeg kan ikke huske, at jeg bevist har meldt mig af den. Men i hvert fald 

så ved jeg, jeg har fået viden om spillet om pingvinspillet på fjernsynet, men jeg 
har ikke været inde og prøve det. 

 
I: mm. 
 
R: Det der er rigtig sjovt ved pingvinsiden, det er at første gang man kommer ind 

på den, så er det så sådan noget, hvor man tænker, hvad er det, det her går ud 
på? Hvad er det? Det er sjovt, og så går man ind i fotos, og så kan man så se.. og 
så er det også virkelig virkelig sjovt at, der er en skildpadde, hvor Michael 
Mazes hoved øh.. hvad hedder det.. klippet ind og pingvinen den er, de otte 
fedeste slæder ever. Øh.. ekskærester og så er der sådan nogle billeder af fugle. 
Det er virkelig sjovt, fordi det er.. den gør brug af alle ting.. det er spot on. Hvad 
laver mennesker/brugere inde på FB og så øh.. og så får den noget humor ind 
ikke? 

 
I: mm. 
 
R: Der er også et billede, hvor den står og er ved og.. der er en sovende isbjørn, og 

den står og er ved at klappe et par øh.. hvad hedder sådan nogle øh.. sådan nogle 
der siger en høj lyd... sådan nogle orkesterting [Der grines]. Øh.. sammen rundt 
om hovedet på den... eller bag om hovedet på den ikke? øh.. ellers, men ellers så 
kan man jo sige, at de har jo. På en eller anden måde så har Carlsberg jo her.. 
der har jo brugt.. det har jo bare gjort brug af alle de gratis ting altså de har lavet 
en.. i forhold til Telmore, så vil den her side, den vil... den her det er en 
underholdsningsside. Det her det er sådan noget hvor at… den kunne jeg godt 
tænke mig at blive fan af, og det er jeg jo så også været i en periode, hvor at jeg 
syntes, at det her, det var sjovt, og det var sjovt at få nogle update.   

 
[Tid:01.28.13]    
     
  Og det var sjovt lige at være inde, men når jeg først har været inde på 

hjemmesiden… 
 
I: mm. 
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R: .. så øh.. eller inde på fansiden her, så går jeg nok ikke derind igen. Jeg går ind, 
og så ser jeg ligesom.. øh.. så ser jeg det, der er.. der er sjovt, og det der er om 
mig, køn ja, og hjemby sydpolen og alle sådan nogle sjovt ting, men så er den jo 
ligesom øh.. så er værdien væk for mig, så får jeg kun statusupdates. 

 
I: Okay. Du går ikke ind igen senere for at se, om der er kommet noget nyt? Sjovt 

inde på.. 
 
R: Måske.. måske en enkelt gang, men der skal jo være kommet en del før jeg.. 

altså.. 
 
I: mm. 
 
R: .. og der skal i hvert fald også være en statusupdate, der trækker mig ind.. så skal 

stå et eller andet, hvor den siger nu uploaded nye billeder af af af Michael Maze 
i undertøj og sådan.. og sådan et eller andet ikke? 
 

I: mm. 
 
R: Altså så får den mig ind igen. Øh.. men det er sådan ren underholdningwize.. øh. 

Og hvor man kan sige, at der er Telmore mere end øh.. øh en seriøs applikation.. 
 
I: mm. 
 
R:  eller seriøs fanside, fordi den har også.. den har også på en eller anden måde et 

andet et andet mål. Altså det her, det er ren markedsførings øh.. og 
brandopbyggende kampagne fra Carlsberg.. for deres.. for deres sportsvand. 
Mens at Telmore det har jo ren faktisk nærmest et salgs øh.. øh.. det er ikke på 
samme måde at de bygger en.. de bygger ikke på samme måde en historie op 
omkring produktet. Det er mere sådan på at.. at du skal kunne anbefale den.. 
anbefale venner.. 

 
I: mm. 
 
R:  og du får at vide, hvad du får ud af at være kunde hos Telmore. Og der er noget 

konkurrence. Øh.. Men ja..  
 
I: Hvis du skal beskrive siden, hvad appellerer til dig og hvad appellerer ikke til 

dig her på pingvinsiden? 
 
R: Øh.. det appellerer til mig, men det er jo også.. det er jo.. [kort pause]. Altså for 

det første så, så synes jeg at øh.. at.. ja. Det er sgu svært altså. For det første så 
kan man se her altså, at det er et godt stykke tid siden, at pingvinen, den har.. har 
altså.. jeg ved at lige da kampagnen den kørte, der var pingvinen på næsten hver 
dag, eller hver anden dag. Altså det her.. det er, på en eller anden måde så er det 
her jo en død side, på den måde af at at at.. jeg kan også se her, at den sidste øh.. 
opdate den er fra d. 21. september. Øh.. så det er jo over en måned siden, der er 
sket noget. Inden da der var det i juli.. øh d. 2. Juli, så det er sådan hver anden 
måned nu, at der er en eller anden, der gider gå ind og skrive et eller andet på 
pingvinen. Altså, den er ligesom.. 
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I: mm. 
 
R: .. den har haft sin periode, medmindre at man. Altså folk de har jo ikke meldt sig 

af igen som fans.. 
 
I: mm. 
 
R: altså, nu har jeg lige af en eller anden grund.. men jeg kan se, at der er 13.000 

fans, det vil sige, at hvis sportsvand vælger at køre en ny kampagne.. øh.. og så 
kunne de i teorien bruge denne her side, som øh.. som og nu ud til en masse 
fans.  Om ikke andet så kan pingvinen opfordre dem til at tage den nye fanside 
for det nye for egern eller øh.. 

 
I: mm. 
 
R: .. hvad de nu skulle bruge ikke?  Men øh.. det er jo ikke en.. det er jo ikke en 

sportsvand, det er jo rent faktisk pingvinens.. det er en personliggørelse af den 
her.. af den her.. det er mere en kampagneside end det er en øh.. sådan længere 
kørende side, som man må sige, at Telmores er.  

 
I:  Hvad synes du om netop, at det er sådan en figur eller en person, der ligesom er 

afsender af siden og ikke… ja?  
 
R:  Jeg synes, det var super dengang. Rigtig sjovt. Der er mange, der gør det. Jeg 

ved også at… at .. at jeg ved ikke om, hvilket teater det er, men der er et af de 
der, Betty Nansen Teater, der har Betty Nansens spøgelset.. øhmm.. der er flere 
forskellige.. 

 
I: mm. 
 
R: som er.. men det er en profil. Det er ikke en fanside. Det er sådan en profil, de 

har oprettet.  
 
I: mm. 
 
R: .. du kan blive ven med. Øh. Det fanger mig ikke.. det skal være nyt og det skal 

være.. det skal være.. det det. Jeg ved det ikke. Jeg synes, pingvinen virkede 
rigtig rigtig godt, da den kom ud.. 

 
I: mm. 
 
R: .. men øh.. hvis jeg ikke havde været fan af den før, så ville jeg jo ikke blive fan 

af pingvinen nu.  
 
I: Nej. 
 
R: .. og øh.. der skal også ret meget.. jeg bliver ikke fan af..af.. af Danmarks 

Akvariums maskot øh.. som er sådan en eller anden blæksprutte eller sådan en 
lille haj eller sådan noget. Altså, forstår du hvad jeg mener? Det er mere sådan.. 
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men øh.. det er der sikkert nogle, der gør. Altså, det er jo også, hvad er man til. 
Bliver man fan af bakkedyrene eller øh.. bliver man fan af.. øh.. hvad bliver man 
fan af. 

 
I: mm. 
 
R: Så.. det er lidt svært at sige. Det er meget. Det tror jeg ikke, jeg kan sige noget 

generelt om. Jeg vil sige… 
 
I: Du kan godt finde på at blive fan af en lignende side.. 
 
R: Ja. 
 
I: .. altså som den her.. 
 
R: Ja. Det er ikke noget.. det er ikke noget, der ville øh afskrække mig, men øh.. det 

er lynhurtigt noget, hvor at.. altså jeg tænkte… det kunne få mig til at trække på 
smilebåndet, når den skriver et eller andet ud. Altså, det skal være tilpas 
uhyrligt.. øh sjovt.   

 
I2: Betyder det, at du synes, at den der side er død eller betyder det.. 
 
R: Jeg synes, den er død nu.. og jeg har ikke øh..  jeg kan huske, at jeg var kun inde 

på den en gang der, tror jeg. Altså på selve siden, men jeg fik jo, når den lavede 
noget nyt, så får jeg.. den er jo hele tiden i min bevidsthed på den måde. 

 
I: mm. 
 
R: Og det er jo meget sjovt øh.. så den holder.. så på den måde så… 
 
I: Vil du stadig synes på den måde, at hvis der stadig kom updates fra den. Du vil 

ikke tænke, nu begynder den igen.. eller? 
 
R: Jeg.. det skulle.. det skulle være noget, der skulle køre op til et eller andet.. altså 

det her, hvor der sker et eller andet hver anden måned og det egentligt ikke.. der 
skal være en mening med det hele. 

 
I: mm. 
 
R: Det skal være sådan så, hvis der nu.. kom en ny øh.. øh.. ny kampagne, der 

trappede op. Da jeg fulgte pingvinen, det var jo virkelig der, hvor den var på vej 
op.  

 
I2: Ja. 
 
R: Den var ikke kommet i fjernsynet endnu. Og så var jeg..mens det lige var på.. 

men det er jo sådan med alting. Så tror jeg også, at jeg blev lidt træt af .. når man 
har set den samme pingvinreklame tilpas mange gange.  

 
I: mm. 
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R: .. så bliver man også træt af det. Altså... sådan er det jo bare. Det er jo. Altså.. 

det har jo virket. Jeg ved jo.. altså alle i Danmark kender jo den der sportsvand  
ikke? og kender egernet, der spiller fodbold og kender pingvinen og sådan 
noget, så det har jo virket. 

 
I: mm. 
 
 
I: Har du selv været aktiv på den side altså svaret på noget, pingvinen har 

kommunikeret ud? 
 
R:  Altså, jeg tror kun, at jeg har trykket ”like”. Jeg har ikke svaret med 

kommentarer.. kommenteret. Hvis den skrev noget, jeg synes, der var… en god 
sviner, så tror jeg, at jeg trykkede.. i starten trykkede øh…  at jeg kunne lide det. 

 
I: Men er det så rent tidsmæssigt, at du ikke.. altså begynder at skrive 

kommentarer eller hvad [lidt utydeligt sidste del. Afbrydes af Rune] 
 
R:   Jeg tror, at der skal meget til og.. på en eller anden måde, så er jeg knap så..  jeg 

jeg jeg tror.. jeg tror, der skal meget til før, at jeg kommenterer med ord på folk, 
jeg ikke kender. Altså fx så Mikkel Kesler.. øh... bare det at gå ind og skrive: 
”hej Mikkel, du er for sej.. øh.. held og lykke med din næste kamp”, det er jeg 
ikke typen, der gør, men jeg kan se, at der er en million, der gør det. Altså hver 
gang jeg er derinde, så er der..10.000 nye der.. Mikkel Kesler han har 120.000 
fans eller sådan noget ikke. øh.. bare for at oprette en side. Og det vil sige, der er 
rigtig rigtig mange derinde og sådan.. der er nærmest nogle, der har snakket med 
hinanden og åh.. Mikkel Kesler, han er lækker og dejlig og sød og alle sådan 
nogle ting ikke? 

 
I: mm. 
 
R: Men altså.. det er jeg ikke sådan.. men ”like” det er meget mere sådan.. det er 

mere sådan lige..  
 
I: mm. 
 
R: .. det her det er fedt. Øh.. så der skal meget til at jeg kommenterer med ord. Jeg 

gjorde det med organdonation og jeg har gjort det med Dansk Røde Kors.. øh. 
Men det er måske også øh.. måske også lige mere med hvor meget har jeg lige 
lyst til.. hvor meget.. det er fedt nok. Det er meget sjovt, at jeg er fan af 
pingvinen, men.. men altså.. skal, vil min.. mine venner.. skal de  se, at jeg 
sidder og skriver inde på hver gang.. på pingvinens wall hver dag? [griner] 
Forstår… jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Jeg har ikke rigtig tænkt over det. 
Jeg gør det bare. Så øh.. blablabla [smågriner]. 

 
I:  Hvad synes du, du får ud af at klikke rundt på denne her side her? 
 
R: Jeg.. jeg får.. jeg får et træk på smilebåndet. Jeg får det samme som alle synes. 

Altså der er nogle ting, som jeg synes er imponerende, og så er der nogle ting, 
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jeg synes der er sjovt. Altså jeg synes fx den her er rigtig sjov. Det her med at 
den har profilbilleder oppe af sig selv. Øh..  hvad hedder det, ekskærester og 
hilsen til Maze, hvor den disser ham og alt sådan noget. Jeg synes fotos virker 
rigtig rigtig godt. Øh.. jeg jeg synes at at inde under info, der  der har de også 
prøvet at være.. der har de også prøvet at være sjove..  med en masse ting. Der er 
på en eller anden måde, så har de prøvet og.. prøvet og.. og bygge alt det som 
øh.. det unge mennesker bruger tid på at skrive om sig selv. 

 
I: mm. 
 
R: ... inde på FB. Det har de prøvet at opbygge. Det, synes jeg, er rigtig sjovt.  
 
I: Så det er underholdning? 
 
R: Det er underholdning. Det er ren underholdning for mig. 
 
 
I: Ja. Okay. Kunne du finde på eller har anbefalet siden til dine venner?  
 
R: Det har jeg ikke nej. Men øh.. ikke på FB i hvert fald. Men jeg har jo øh.. 

indirekte gjort det ved at snakke om pingvinen. Også øh.. ja. Jeg tror også, jeg er 
typen der synes det er sjovt og … når jeg har hørt noget i radioen.. nu snakker de 
om..øh..den her pingvin og Michael Maze og sådan noget.. Så tror jeg også, at 
jeg er typen, der  måske skriver jeg ikke lige noget på FB, så skal det være 
meget i starten.  Øh.. men ellers så snakker jeg jo med folk om det, og det 
kommer jo op i samtaler og det er jo sjovt også, når det så bliver afsløret og tv-
spottet, og så kan man jo sige.. og jeg var med fra start af. 

 
I:  Ja. 
 
              
R: Så på den måde gør jeg, men jeg har ikke siddet og inviteret folk til at blive 

venner, nej. 
 
I: Okay. Er der noget, du savner på siden? 
 
R:  Ja [meget sikker]. Altså, man kan sige øh.. fx det der pingvinspil der, det synes  
 jeg, de skulle have udviklet til FB.  Øh.. jeg ved det ikke. På en eller anden  
 så øh.. det mangler vel også noget.. Altså, noget der skulle få mig til at klikke 

ind på den her side. Det må man bare sige, det var fx konkurrenceelement.. 
 
I: Ja. 
 
R: .. vind sodavand til et år. Eller et eller andet spektakulært. Æh.. en tur på 

sydpolen og øh eller nordpolen. Jeg ved ikke, hvor pingviner bor. Men står der 
ikke sydpolen [griner lidt]. Men men altså  alle sådan nogle ting, hvor at man 
kan vinde et eller andet, og hvor jeg får en.. en incitament for at være med… 
eller til at anbefale eller sådan noget. Der mangler.. den.. den er rigtig godt 
tænkt, men  den er ikke sådan .. jeg tror ikke Carlsberg vil gå all-in med øh.. 
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med.. med alle de her ting. Det er også derfor, at spillet er kommet lidt senere. 
Og øh alle sådan nogle ting.  

 
I2: Øh… men jeg vil godt.. øh sprog.. Vi har sådan øh.. øh..  
 
R: Ja. 
 
I2: øh.. tænkt.. ja lidt om det.. og du nævner det selv, men.. hvad gør det sprog 

pingvinen .. altså det sprog at Carlsberg kommunikerer i gennem pingvinen for 
dig?  

 
R:  Den snakker meget ungt og flabet. Og øh.. og det.. og det er jo det, der har 

fanget mig med pingvinen, det var, at den var rapkæftet. Altså så den man kan 
sige, som jeg tror, at FB er rigtig rigtig godt til.. øh.. det er, at du kan.. på en eller 
anden måde, så tager selve mediet lidt kant af dine budskaber. Altså sådan det er 
meget svært, tror jeg, sådan at fornærme nogle på FB. Øh.. nu kan man ikke 
sige, hvem skulle Carlsberg lige formærme. Altså på en eller anden måde så.. så 
giver det, og det synes jeg også, man især kan se ved alle de her NGO’er, og ved 
alle der gør noget på FB, det kan godt, når det er på det her online medie, så kan 
de godt give det lidt øh.. jeg ved ikke hvordan, jeg skal forklare det. Lidt kant. 
De kan godt være lidt mere.. være på at lave nogle ting, der giver sig ud for  at 
øh.. Michael Maze har.. at den her pingvin [utydeligt sidste del] i starten og.. alle 
sådan nogle ting, hvor.. hvor at.. at det accepterer folk. Øh.. og så tror jeg, at den 
appellerer rigtig meget til den unge målgruppe og dermed dem som har Michael 
Maze som idol og dem som synes, at det er.. at det er toppen og også sådan, at 
det er en pingvin, der snakker lidt frækt og flabet. Og der må jeg blankt erkende, 
at der er jeg også ung nok af sind til, at jeg synes, det er sjovt, når den skriver 
noget sjovt.  

 
I: Mm. Godt. Okay.  Har du mere nu [henvendt til I2]?  
 
I2: Nej. 
 
I: Godt. 
 
 
I do 30 
 
[interviewer finder næste eksempel frem] 
I: Så vil vise dig det næste eksempel her.. 
 
R: Ja. 
 
[Tid: 01.41.20)] 
 
I: På samme måde som før, så tænker du højt, når du klikker rundt.  
 
R: I do og så er 60 streget ud 30. Den har jeg set før. Jeg har ikke meldt mig som 

fan af den. Jeg har faktisk været inde på den.. øh også. Og det er denne her fra 
øh.. Jeg har læst rigtig mange artikler om det. Øh.. og det er denne her med, at 
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du skal vaske ved 30 grader i stedet ved højere temperaturer.. og så har jeg 
glemt.. hvad det er for et vaske… det er fordi, at  der er nogen, der laver et 
vaskepulver, som netopkan øh.. vaske pga. enzymer vaske på 30 grader, så vidt 
jeg har forstået, og derfor er det pisse smart, at du promoverer.. i stedet for at 
skrive, vores vaskepulver kan vaske på 30 grader, så promoverer du faktisk  øh.. 
så er du faktisk lidt ude af boksen og promovere denne her måde og den rigtige 
måde at gøre det på og sådan noget. Så må folk selv gå ned og sige, hvilket af 
produkterne, hov det kan det her produkt øh.. øh.. og det synes jeg er skide 
smart, fordi   øh.. generelt har jeg en kamp med min kæreste om, hvem af os, der 
skal stå for at vaske tøj og sådan, så jeg vil ikke melde mig som fan af noget.. af 
noget vaskepulver.. 

 
 [der grines] 
 Ej, jeg synes, det er rigtig godt tænkt, men øh..  øh jeg var kort inde på den, 
men meldte mig ikke som fan. Så det er første gang, at jeg er sådan længere tid 
inde på den. Det her kan også være.. og jeg tror ikke, det var fordi.. det var ikke.. 
altså jeg har som sagt ikke kigget særlig meget på den, så det har været noget 
med mange gange så skal der måske heller ikke mere til, at når man så endelig 
er inde på den, og hvis man lige bliver forstyrret og så er man kommet væk fra 
det, og så kan det være, at det er den reklame eller det link, man lige har øh...  
man blev opfordret, og den artikel, man falder til... altså så man lige ud og så får 
man ikke øh.. så skal jeg eksponeres for det igen for at komme ind på det. Jeg 
kan ikke svare på, hvorfor går ud, jeg har ikke været inde og så tænkt: det her 
det vil jeg ikke være fan af, og så har valgt den fra. Jeg har bare lige været inde 
og kigge hurtigt og mere sådan.. så har jeg læst ret meget om historien 
/strategien bag, men ikke sådan. Jeg har ikke lige været inde og kigge, hvilket 
man egentligt kan sige er lidt.. øh dumt.  
 
De har mange fans, de har 10.000 fans. Øh.. [kort pause] og så kan man donere 
sit profilbilledet her.. og øh.. det er jo rigtig smart. Den har rigtig mange gode.. 
gode features. Der var også et eller andet med, læste jeg, at man kunne, hvad 
hedder det, at man kunne skrive sine bedste vaskehistorier og… altså de prøver 
på alle mulige måder at få folk til at engagere sig eller skrive, at det her kunne 
blive sådan en bølge. Altså gøre det lidt sjovt for folk at skrive ind med  
forskellige ting. 
 

I: mm.  
 
R: mm. Så står der, by joining I do 30, øh. You want to.. blablabla.. øh… det 
 spiller.. det er jo klimabølge og så er det Novozymes, der står bag det. Det er 

skide smart. Jeg synes, det er.. jeg synes det er fedt og også noget med hele tiden 
at finde ud af.. på en eller anden måde, så er det her med til at sige, jamen 
pingvinen den var … øh.. det kan godt være, at den ikke var den første, der 
lavede det her med en falsk profil, men det var en af de første, der fik sådan en 
stor fanskare og fik rigtig rigtig meget pr på at være pingvin og på at være sådan 
et eller andet. 

 
I: mm. 
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R: .. og så nytter det jo ikke, at alle andre de laver en maskot, og man så er venner 
eller fans af en masse maskotter. Altså, det er noget med hele tiden og øh.. finde 
en ny en ny måde at gøre det her på og det, synes jeg, er et rigtig rigtig godt 
stærkt eksempel på, hvordan man kan… vende det på hovedet eller lige tage et 
skridt videre her.. øh.. og jeg tror, vi kommer til at se rigtig rigtig meget op til, 
lige op til Cup15 af alle mulige tiltag altså. Lige nu kan man jo ikke engang 
drikke en skummemælk uden, at så har Arlas klimaspirerne.. det bliver rigtig 
svært at komme igennem her, og jeg tror, altså jeg tror, at den rigtige måde det er 
netop at få folk til og.. altså spille mindre på sit..underspille sit brand, men finde 
ud af hvad er det, man kan. Altså, hvordan kan man, hvordan kan hele den her 
klimabølge gøre en til en vinder, som Novozymes sikkert har tænkt på her. I 
stedet for at sige.. hvordan kan vi.. kan man narre folk, og det er jo det, man ikke 
kan jo. Man kan jo ikke.. man kan ikke  øh…  øh fx  skrive et grønt regnskab 
eller håbe de ikke lægger mærke til et eller andet. Man bruger nogle.. svineting 
og bliver meget diffus. Ja.  

 
I: Ja. 
 
R: Hvad vil I ellers have at vide her? 

 
I:  Bare prøv at klikke lidt rundt og sige, hvad du tænker og ser. Og ellers bare gå 

videre, hvis du ikke lige har noget. 
 

[pause] 
 
R: Jeg kan få en avatar. Doner dit profilbilledet står der her.  
  
 [pause] 
 

Så er der 30 forskellige… okay så det vil sige, så kan man få en avatar. Men det 
 øh.. jeg ved ikke hvor populært, det her er. Kan man se, hvor mange der har 
taget det? Der er 9 mennesker ud af de 10.000, der kan lide det.  
 

I: mm. 
 
R: Og der er syv kommentarer. Fordi.. fordi det er også sådan noget, hvor man kan 

 sige at altså.. ja normalt, så er jeg en rigtig  stor tilhænger af af af at kunne vise 
noget på mit profilbillede.. 

 
I: mm. 
 
R: men i det øjeblik, du laver, selv om du så lavede 100 forskellige avatars, så ville 

der stadig være nogle, der kunne få præcis det samme avatar som dig og det.. og 
så har man… så har man misset en pointe ved FB. Det er, at folk vil gerne være 
unikke og forskellige. Og det vil sige, at de/du kunne ikke få mig til at donere 
mit profilbilledet på den måde, at jeg ville skifte det til noget alle andre havde, 
men du kunne godt få mig til i hvert fald i en periode at sætte øhh.. en aidssløjfe 
på profilbilledet eller en.. en støt brysterne batch eller sådan et eller andet, altså 
det kan du godt. Ligesom du kan få mig til at gå med det på mit tøj et stykke tid. 
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Men du kan ikke få mig til at tage hele aids eller hvad hedder det hele støt 
brysterne uniformen på..  

 
I: Nej. 
 
R: hvis jeg kunne møde andre der… altså går i det samme. Forstår du, hvad jeg 

mener? 
 
I: mm.  
 
R: Så.. så men det er jo.. det er gode elementer, men de kan jo også selv se, hvad 

det er, der ikke virker. Hvis det her ville være en kæmpe succes, så ville der 
også være mere end ni mennesker, der kunne lide det og jeg ville helt sikker, jeg 
har ikke set nogle, der har gjort det her i mit netværk. 

 
I: nej. 
 
R: Yes. Øh.. men den har da.. jeg kan også huske at første gang, da jeg gik ind på 

den var jeg rigtig nysgerrig for at læse og se det hele. Jeg tror bare, at jeg 
simpelthen er kommet væk fra det. Og så.. hov. Og så er jeg lige og så er jeg 
lige øh.. ja. Så… 

 
I:  Så du kunne godt finde på at blive fan af sådan en slags side? 
 
R:   Det kunne jeg sagtens. Det kunne jeg sagtens. Og man kan også sige  at at at 

lige nu.. jeg er ikke hoppet med på.. jeg har ikke været sådan .. jeg kunne 
sagtens se mig selv blive fan af et eller andet klima.. 

 
I:  Ja. 
 
R: øh.. klimavenligt.. øh.. fordi at.. især fordi, hvis det blev sådan en god.. en god 

sag.. det er vel også sådan… 
 
I:  Hvorfor vil du.. hvorfor vil du blive det, for ligesom og signalere noget du går 

op i for at sende det videre eller …  
 
R: Jeg kunne godt finde på det, men desværre må jeg sige, at  jeg kunne kun finde 

på at blive medlem af det, hvis jeg rent faktisk følte, jeg gik op i det. Og jeg tror, 
at jeg er.. jeg er … jeg har været tættere på organdonation og giv blod og alle 
sådan nogle ting. Øh.. og derfor blevet fan af det, fordi.. det har jeg allerede følt 
var en del af min identitet. Men jeg må sige, at lige nu ville jeg nok have lidt 
svært ved at se mig selv i spejlet, hvis jeg hoppede med på alle mulige 
klimavenlige ting, i hvert fald uden, så skulle det være.. lad os sige, at jeg 
havde.. hvis jeg nu..reelt havde en bil og solgte den og kun begyndte at cykle  og 
jeg begyndte virkelig at gå op i klimaet mere sådan rigtigt. Øh.. så tror jeg .. så 
ville jeg sagtes kunne blive fan af en gruppe, og så ville det, at jeg var fan af 
sådan en gruppe også få mig til at føle sig forpligtiget til at gå mere op i det, 
men det har simpelthen ikke fanget .. altså lige nu, der har jeg det sådan,  respekt 
for, at folk de gør det, altså det er ikke fordi, at jeg er anti, jeg er bare.. jeg tror 
alligevel bare, at jeg har for meget realitetssans til at kunne sige, at Rune her 
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ville du nok være lidt for poppet [svært at høre det sidste ord], hvis du har været 
med, når du ikke.. jeg.. jeg står ikke dernede og.. og øh køber vaskepulver efter, 
hvad jeg kan vaske på 30 grader  altså, så det kan være, det er sådan noget, der 
øh..  måske har fået mig.. lige har mistet mig her. Altså det er ligesom at.. at at 
jeg nu..nu går.. lige nu går alle medierne efter.. efter øh øh  dyremishandling og 
minkpels, men det får mig ikke til at … altså, der er altid, jeg ved præcis. Jeg 
kan nævne de første 20 personer i mit netværk, der har haft sådan en ting på 
forsiden, så er vi fans og med i grupper næste dag, fordi det er deres identitet 
hele tiden at være på øh på øh.. politisk.. eller den der hvor medierne går hen. 

 
I: mm. 
 
R: .. men det får altså ikke mig til og at.. måske hvis jeg havde stået derud med 

mine egne øjne, og virkelig havde følte noget, men der er så mange.. det der.. 
jeg hopper ikke ind i en ”stop med at slå sælerne i hovedet” gruppen.  Øh.. ikke 
fordi.. jeg..det fanger mig bare ikke på den måde.  

 
I: okay. 
 
R:  Det skal være noget, hvor jeg rent faktisk øh.. ja. 
 
I2: Altså, det skal være interessen, der driver det? 
 
R: Ja. Også. Både interessen, men også noget med at det skal nok værre altså 

desværre så må jeg indrømme, at der er nogle ting, hvor jeg ikke har et stærkt 
/klart synspunkt på og når jeg ikke har det så.. jamen så er jeg ikke typen, der 
hopper med og som skifter lidt som vinden blæser agtigt. Og respekt til.. der er 
nogen, der går rigtig meget  op  i. Jeg havde fx på..en veninde på FB fra 
folkeskolen, som lige pludselig kunne jeg se, blev mere og  mere  dyreaktivistisk 
og vegetar og sådan det ene og det andet. Og det var faktisk først, da hun 
begyndte og..det var hver uge, jeg begyndte at få invitationer til 6-7 grupper 
med et eller andet uhyrligheder, der skete for dyrene. Nogle gange så var det 
bare at... hvor det egentligt bare var.. jo det gik fra ting, hvor jeg godt kunne se.. 
bl.a. så smed jeg en video videre med... med noget i Japan med nogle delfiner, 
der blev øh..  det blev, hvad hedder det, slagtet på en ret hård måde.. hvor de 
ikke bliver slået ihjel jo. Hvor de skærer.. altså hvor du virkelig ser de der 
delfiner ligge og lider.. og det.. altså hvor det virkelig er væmmeligt.  Men så 
samtidigt, så var det så et eller andet med øh…en eller anden ko der blev slået 
ihjel, og den blev ikke.. og jeg tænkte, hvordan skulle man ellers slå den ihjel 
[der grines lidt].. og der..  

 
I: mm. 
 
R: Forstår du, hvad jeg mener? 
 
I: ja. 
 
R:  Der følte jeg mig egentligt til sidst nærmest provokeret over de der ting, og så 

begyndte jeg at sende og poste sådan nogle lidt.. altså hun var en meget, med 
alle.. det var som om, hele hendes vennekreds var vegetarer og det ene og det 
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andet. Og så postede jeg noget med en opskrift en god bøf og sådan det ene og 
det andet på hendes væg. Og så brugte jeg ligesom, men…  men fordi hun 
kendte mig, så var det sådan sådan sjovt og gak og løjer.. 

 
I: Ja. 
 
R:  Men bare for at komme tilbage til denne her I do 30, så er jeg ikke blevet fan af 

den, og det kommer jeg heller ikke til at blive nu her, når I er gået, fordi den den 
fanger mig ikke.  

 
I: mm. 
 
R: øh.. øh.. øh lige nu, selvom jeg kan have respekt for og de har nogle rigtig gode 

elementer med.   
 
I: ja. 
 
R: Jeg synes, det er… det er godt tænkt. Jeg kan godt lidt den der, og at de tænker 

og gør noget, i hvert fald over for mig på en ny måde. 
 
I: Hvad med sådan konkret på siden, hvad får du ud af at klikke rundt på denne her 

side? Hvad sådan på væggen og.. hvad tænker du om det? 
 
R: Altså øh… [tænkepause] 
 
 
I:  En ting er jo, at det ikke er stort nok interessefelt for dig nu.. det her.. 
 
R: Ja. 
 
I: Men sådan..  
 
R: Hvis klima var noget, der havde min øh… interesse, sådan.. nu lyder det som 

om, jeg er total antiklima, og det er jeg overhovedet ikke, men hvis det var 
virkelig noget, som jeg gik op i.. øh.. meget, så ville jeg.. så ville jeg synes, det 
her var en rigtig god side, tror jeg, fordi den, den på en eller anden måde så. Den 
øh.. jeg kan godt lide, at der står, at det Novozymes. Fordi at hvis der ikke havde 
stået, at Novozymes var og de.. skriver det alligevel.. altså de.. det står det 
rigtige sted. Al respekt til det. Det står det rigtige sted. 

 
I: mm. 
 
R: og det.. det er.. altså så det.. det er godt nok for mig. For hvis der ikke havde 

stået Novoymes deroppe, så kunne jeg tro, at det her, det var en 
interesseorganisation og det her, det var uden noget som helst kommercielt 
indhold og og og det er jo det, de gør. De.. jeg kan jo også se at profilen, det er 
jo alt muligt. De øh.. skriver og updater om alle mulige tiltag, der er godt for 
klima og thumbs up og respekt. Alle mulige ting, som de gerne vil associeres 
med. Og det er jo. Det er jo rigtig fedt, hvis man er interesseret i de her ting og 



 48 

går ind og ser på det her og gerne vil være med til at sprede noget bølge videre, 
men det er bare vigtigt, at at man ved, at man er altså med i en kampagne her.  

 
I: Ja. 
 
R: Ja. 
 
I:  Hvad med sådan noget.. de her updates her og sådan.. der er sådan nogle gange, 

at de kommer rimelig rimeligt ofte [viser på skærmen]. Du kan se der.. [peger] 
og typen af de her updates. Nu er det så ikke noget, der lige fanger dig, men 
ellers øh… hvis du skal overføre det til nogle af de ting, som du er fan af.  

 
R:  Ja. Altså hvad.. hvad..  
 
I:  Er det noget, du vil synes er relevant, eller vil du synes, at du blev spammet? 
 
R: Ja, når jeg lige kigger her, så kan jeg se… at de.. det varierer lidt. Nogle gange 

så går der 4-5 dage mellem, de siger noget.      
 
[tid: 01.55.58] 
 
Og nogle gange så kan man se… øh at så er der lige pludselig to updates inden 
for tre timer. .. altså det er svært og sige.. generelt, så vil jeg sige, at når du har... 
når du har 10.000 fans, eller hvor meget du havde, og der så generelt, nu kigger 
jeg bare lige ned, og jeg har ikke været inde på det her tidligere sådan rigtigt, 
men jeg kan se, at i… i snit ti kommentarer og i snit syv, ti, elleve, øh.. 
mennesker, der trykker ”I like”. 

 
I: mm. 
 
R: så.. synes jeg, så vil jeg ikke. Så synes jeg ikke, at det er .. er øh.. det er sådan 

noget, at så vil jeg sige, at så er det sgu svært. Så er det op ad bakke, ikke? Fordi 
det er ikke meget, at de får ud af det. Det er en ud af tusind, der giver sig tid til 
bare at trykke ”I like”. 

 
I: mm. 
 
R:  Og det er endnu færre, der skriver en kommentar, altså organdonationen havde, 

nu ved jeg ikke, hvad den har nu, men den havde måske kun 1.200 medlemmer 
og der var øh…måske nogle af 50 indlæg på nogle af tingene, man man.. man 
kan sige, det de får ud af det her er jo at, i og med at der kommer… der er jo 
10.000 profiler, hvor der står I do 30 på.. øh.. der er også.. den har den har måske 
også toppet øh.. det kan godt være, at de laver noget nyt op til. Her lige op til 
cup15, men omtalemæssigt, der har den også toppet øh.. så det er svært at sige, 
men generelt så vil jeg bedømme det som, at der er ikke så meget.. interaktion på 
det her.. altså det.. jeg ved ikke, om de rammer forkert. Jeg ved ikke, om det er 
de øh.. forkerte mennesker, der er blevet fans af den her, at det måske er folk, 
der er blevet fans af den, men ikke rigtig går op i indholdet. Altså, der er mange.. 
det kan man kun gisne om. 
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I: mm. 
 
R: men generelt så vil jeg sige at.. at .. de.. det ser ikke ud, som om de får lige så 

meget…. interaktion med brugerne som de kunne ønske sig.. øh. Nu kan jeg jo 
selvfølgelig lige sige ”Just fans”… jeg ved ikke, om der er.. Der er rigtig mange, 
der skriver på deres mur, kan jeg se. Det skal man også lige have med. Nu.. jeg 
sidder jo.. 

 
I: mm. 
 
R: bare her og… og.. øh.. hmm. [tænkepause]. Altså, du kan se ikke, altså det det, 

hvis det er sådan noget der. Det ville jeg aldrig finde på at gå ind og skrive på en 
mur nogen steder, og det er også lige meget, hvad den hedder, men så er der en 
eller anden gut her, ikke? Der bare går ind og skriver på muren, at han gør en 
lille smule for miljøet og øh.. ville ønske alle andre ville gøre det samme og så.. 
fordi, det er den rigtige ting at gøre. Altså på en eller anden måde der jeg bare 
ikke typen, der øh.. der kunne få mig selv til at skrive nogen steder.. 

 
I: Nej. 
 
R: men øh.. det er jo fedt for.. for øh.. Novozymes, at det og det er jo derfor, at du 

også stiller det her op, det er jo fordi, altså.. og Mikkel Kesler stiller op og så 
noget, fordi der er en masse mennesker, der får værdi af og ligesom føler, de har 
gjort noget, hvis de går ind og.. Det er jo en form for selvpromovering, ikke?  

 
I: mm. 
 
R:  Så.. det.. der er både sådan lidt op og ned. Jeg synes, det er 10.000 fans, det er 

ikke dårligt. Det er heller ikke meget godt, men øh.. øh.. og der har sikkert været 
mange flere kommentarer på det her, da den fik rigtig meget i pressen.  

 
I: mm. 
 
R: Øh.. så.. men tankemæssigt, der kan jeg rigtig gode lide den. Der mangler bare 

også .. på en eller anden måde så er det.. øh.. sådan en fanside, når jeg kommer 
ind, at den mangler også noget øh.. den mangler noget.. de faneblade, de ser 
bare.. 

 
I: mm. 
 
R: .. når der står wall, info, fotos, discussions, og video og evt. også boxes,  jamen 

så ved jeg, det her det er en fanside, der ikke har brugt øh..  der.. så ved jeg bare, 
jeg ved ikke, om man kan sige.. bruge pengene på… men alligevel, så er det en 
eller anden.. 

 
I: mm. 
 
R: fanside, der øh.. den byder ikke.. den byder højst med noget ud over det 

sædvanlige med konceptet. Den byder ikke øh.. 
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I Ja. 
 
R: udover noget.. altså den byder ikke på en.. en usædvanlig oplevelse i form af af 

af øh.. noget hjemmesideagtigt eller noget programmering på den måde. Og det.. 
det kan man så have.. nogle gange så virker det rigtig godt, altså man kan sige, at 
pingvinen ikke, den virkede godt på mig, da den kom. Den her virkede så ikke 
på mig. Det er jo.. det må være et holdningsspørgsmål. Altså… 

 
I: Er det noget, du kunne forestille dig sådan… sådan konkret, der ville gøre den 

her bedre? Som ville tiltale dig mere?  
 
R: Altså, det bliver bare... når de skriver ud fx øh.. at man øh.. at man kan uploade 

sine laundry stories eller sådan noget.. 
 
I: mm. 
 
R: Alt på en væg det bliver bare uoverskueligt. Altså fordi… som sagt, jeg kunne 

ikke drømme om at klikke ned på side to. Øh.. og det vil sige, at de her ting, de 
forsvinder, og det er derfor, at de er så godt, at hvis man laver sådan nogle 
boxes, altså fx at man gør det lettere for folk at finde rundt… 

 
I: Ja..  
 
R: .. fordi sådan en som mig, der kommer ind her, jeg ved jo ikke, jeg har ikke en 

chance for at vide, hvad de har gjort af gode ting.. øh..  i starten, og det er derfor, 
at man kan sige, at øh.. jo længere tid, man er fan af en side, desto større værdi, 
får det egentligt også. Det er derfor, at det er svært at for.. det er svært.. Den er 
sikkert.. den her den er sikkert vokset på en, og det her det er kun et gæt, den er 
sikkert vokset til 10.000 fans sådan der [knipser med fingerne], da den kom frem 
og det her, det var hipt, men nu.. altså hvem trykker fan på den her, når der er.. 
altså det er det samme som at sige, jeg er… øh.. jeg er en måned for sen på den. 
Øh.. lidt i mine øjne, forstår du, hvad jeg mener?  

 
 
I: mm.. 
 
R: og fordi, at den ikke rigtig har noget værdi. Altså, folk vil gerne med på bølgen, 

når der sker noget, og dynamikken er lidt gået ud af den her.. af.. er min helt.. 
ja…er min grund nu her, når jeg ikke ved mere. 

 
 
I: Ja.  
 
R: Ja. 
 
I: Okay. Yes. 
 
R: Yes. Er der stadig batteri? [henviser til diktafonen, der ikke har så meget batteri 

tilbage] 
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I2: Ja. 
 
I: Jamen godt så finder jeg lige den næste frem.  
 
R: Ja. Beklager det er sådan her, men den skal…. 
 
Applikation 
En aften i byne 
 
[Interviewer finder næste eksempel frem på computeren].     
    
I: Nu får du faktisk lov til at prøve en applikation.   
 
R: uh ha. 
 
I: Ja. 
 
R: Er det indianernavn?  
 
[der bliver mumlet lidt] 
 
I:  Ja.. øh.. Ja og på samme måde som før.. 
 
 
R: æij….. 
 
I: øh.. så  
 
R: Ja, men den har jeg jo så.. Jeg kan jo starte med at sige, at det har jeg taget en 

gang før.. 
 
I: ja, du har. 
 
R: øh.. ja og jeg ved øh.. jeg ved, at den var rigtig rigtig populær rigtig rigtig hurtigt 
 Men det man lige skal have med i..  øh.. i overvejelserne, når man siger, at den 

er blevet så populær, det var sundhedsstyrelsens store uge 40 kampagne, og det 
vil sige, at de har jo brugt rigtig mange ressourcer, og den er jo blevet om ikke 
andet så har kampagnen fået omtale i tv og i bladene og alle mulige medier og 
alle mulige havde en holdning til den lige, da den kom ud, og det vil sige øh.. at 
man skal selvfølgelig øh. Snakke med Sundhedsstyrelsen. De må jo have nogle 
tal, eller der er jo nogle, der må have nogle tal på .. øh hvad hedder det, dem, der 
har lavet den fx og...  på hvordan applikationen har spredt sig inden. Altså, hvor 
meget har den fået udefra, og hvor meget er fordi, at den er.. er lavet sådan her… 
så.. 

 
I:  mm. Ja..     
  
 [I og R taler i munden på hinanden] 
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R:  Men øh.. jeg kan starte med at sige, at det her, det er jo.. at den.. jeg synes, den 
er ret genial, fordi det man også typisk .. eller det som jeg også typisk gerne vil 
på FB, hvis jeg lige har fem minutter. Jamen så vil jeg gerne på.. ikke særlig 
mange klik, især hvis det er sådan noget her, der er en lille smule sjovt og øh..jeg 
selv kan poste, så skal der bare ikke særlig mange klik til...så skal det have et 
eller andet budskab, som folk skal kunne kommentere på. 

 
I: mm. 
 
R: og det har det her. Jeg synes, det her fangede mig, altså [hoster]. Jeg så, at der 

var nogle venner, der havde taget den. Bom så klikker jeg på den, og så svarer 
jeg på... fem spørgsmål eller sådan noget, og så kan jeg poste mit eget svar, og så 
er jeg ren faktisk – så har jeg været med til den der, og den får rent faktisk rigtig 
meget omtale i.. i medier og sådan noget, og så er jeg på en eller anden måde, så 
lægger jeg meget mere mærke til, også hvad folks holdninger er til den, og hvad 
der bliver sagt på den ene og den anden måde og jeg.. jeg har faktisk også hørt 
øh.. ja, kommunikationscast og alle mulige øh.. alle mulige snakke om den her 
applikation forskellige steder, fordi øh.. og også bare hele kampagnen. Fordi at 
øh.. der var også.. nu har jeg glemt, hvad hun hedder øh.. men jeg tror , at det var 
formanden  for Sundhedsstyrelsen eller en eller anden [utydeligt] kvinde, var det 
i hvert fald, der var ude og sige en masse ting. Hvad var tankerne bag det her? 
Fordi det er jo for mange inklusiv mig selv, så er det jo.. altså når, hvis man går i 
byen eller er til fest, så drikker… så står man jo ikke efter den femte øl og 
tænker ahh… men det tror jeg egentligt ikke, at den her applikation får en til. 
Øh.. eller denne her indsats og kampagne, øh..men den .. på en eller anden måde 
så optræder den, altså jeg.. det det det, som jeg synes, er rigtig fedt ved den, det 
er jo fx, at jeg har set.. jeg har folk, der har uploaded billeder af hinanden, hvor 
de måske har været lidt for fulde, eller der er sket et eller andet, der gik lidt galt, 
ikke? øh.. og der er det bare blevet en kommentar, der hedder ”stop før fem” 
ikke.. det er jo sjovt, ikke?  

 
I: mm. 
 
R: altså, den er kommet ind. Og der kan man sige, det er jo nok lidt ligesom 

rygning, at du skal bare rykke folk. Altså, hvis du rykker folk og nu kan den her 
jo ikke se [peger på diktafonen] altså det her med, at der lige er 2-3 cm mellem 
fingrene, men men hvis du rykker folk bare et lille stykke, jamen så i deres 
bevidsthed, jamen så har Sundhedsstyrelsen jo opnået det, de gerne ville, fordi 
så… for det betyder jo rigtig meget på stor på folkesundhedsbasis. Øh.. og så 
synes jeg bare, at den er rigtig sjovt tænkt, fordi at den den øh.. den lader som 
om, den er.. den lader som om, der er nogle FB mennesker, og den bevæger sig i 
FB miljøet altså selve FB-delen her.. 

 
I: mm. 
 
R: og den og så spiller den på det sociale. At det ikke kun det sundhedsmæssige, at 

du mister, men at du rent faktisk.. hvis du begynder, hvis du drikker og laver 
dumme fulde ting, jamen så øh.. så sker der... så laver du dumme ting, og så 
mister du social status og venner. Og så spiller den på alt det her med øh.. med 
øh, hvilken status man har med sin kæreste. Om man er i et forhold eller i et 
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relationship eller hvad, man er, og at der er folk, der bliver forarget, og man kan 
være venner med folk, og så kan man sige, at man ikke er venner. Men den laver 
samtidigt om på det, for jeg ved jo godt, at hvis jeg siger, at der er en fra mit 
netværk, jeg ikke vil være venner med, hvilket øh… stort set aldrig er sket, tror 
jeg, så kommer det jo ikke frem. Det er jo ikke sådan, at folk kan se på det og 
kommentere på det. Men den er bare.. og det er jo derfor, at den er sjov, at den 
tager ligesom nogle ting op, som man/du.. det er et FB univers, men man ved 
godt at det ikke er ægte.. 

 
I: mm. 
 
R: øh.. men alligevel sætter det fokus på nogle ting og nogle tanker, jeg tror, man 

tager med sig, så jeg..jeg jeg synes.. jeg er også selv fan af .. af både af deres 
fanside og så selve applikationen. Og det er jo rigtig rigtig smart for 
Sundhedsstyrelsen, fordi at næste gang de laver uge 40 kampagne, jamen så har 
de allerede mig som fan, og det vil sige, at de skal ikke ud og bruge den samme 
mængde, kan man sige, jeg tror, at sidst. Da jeg blev fan, der tror jeg, at der var.. 
over 10.000 måske 15.000 der var fans, jeg ved ikke, hvad tallet er nu, om det er 
blevet mindre eller større, men det er i hvert fald, kan man sige at at at de , så har 
de i hvert fald så mange flere næste gang, som bliver de første til at få den nye.  

 
I: mm. 
 
R: Den nye kampagne. Og det vil sige at at, så kan man sige, at hvis det fortsætter, 

jamen så næste år igen, så har de 30.000, de kan sende den direkte ud til. Og det 
er jo det, der er rigtig rigtig smart med det her, at at altså jeg tror, at de har fat i 
noget af det rigtige. Altså der er rigtig mange, der kan se mening med at bruge 
FB til at nå ud til en masse brugere eller.. 

 
I: mm. 
 
R: bruge sociale medier..  
 
I: Føler du dig som en del af målgruppen til den her? 
 
R: øh.. jeg ved jeg.. jeg ved jo at målgruppen, den var 15-19-årige, eller sådan et 

eller andet. Til 21-årige. Det var i hvert fald unge, øh.. og og og.. så jeg ved det 
nok ikke  [griner]. Så så nu føler jeg mig ung af sind, og jeg er kun 24.. ej, jeg 
føler, jeg føler, at at, jeg føler, at jeg var lige over målgruppen. Altså, det var.. 
det var på en eller anden måde, så føler jeg nok, at den gang jeg gik i gymnasiet, 
der var jeg målgruppen.  

 
I: mm. 
 
R: og man kan også sige, at det er nok også der… 
 
I: Hvorfor føler du dig ikke som en del af målgruppen her? 

 
R: Fordi at de personer, der optræder, kan jeg huske, både med billeder og til fester 

og sådan noget, det er  sådan typisk når man er i kontakt med alkohol de første 
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gange, inden man lærer, og ikke fordi.. ja. Inden man lærer at styre det en lille 
smule, så det er sådan, på en eller anden måde, så er det sådan, det er nok sådan, 
at jeg tænker mig selv for fem år siden, seks år siden. Og det er sådan lidt… du 
ved… det er både noget med noget jalousi, og man drikker lidt, og hvor meget 
lægger man i kæresteforhold.. og der er mange af sådan nogle, og det er nok 
også derfor, at de gerne vil ind og ramme unge på den alder, hvor… fordi det er 
måske her du lægger dine vaner, eller hvad ved jeg. De har nok en mening med 
at ramme de unge.  

 
 
I: Men du synes stadig den er sjov at tage. Du synes stadig, at den er skæg at få det 

resultat og få.. fik du nogle kommentarer på den, da du publishede dit øh resultat 
og øh… 

 
R: Jeg tror faktisk, at jeg blev brøleren eller sådan et eller andet øh..  og straks så 

var der fire inde og skrive, lige som jeg også har været inde og skrive på alle 
mulige andres. Er det rigtigt? Eller nu må du kraftedeme stoppe eller sådan 
noget. Eller Rune er ikke venner med Thomas mere eller sådan et eller andet 
sjovt, ikke?  

 
I: mm. 
 
R: men øh.. men samtidigt kunne jeg se, at der var mange der også skrev sådan et 

eller andet, ej nu må Sundhedsstyrelsen kraftfandme stoppe og det ene og det 
andet. Altså det man .. det som jeg synes, der er godt   ved denne her - eller godt 
ved denne her ting her, det er, du kan ikke måle ting i, om folk skal være enige, 
du kan måle ting i, at folk tager stilling til det… 

 
I: mm 
 
R:  og.. jeg blev vel... altså det var jo alle i mit netværk, der tog den. Det var 

virkelig virkelig. Der var den der uge måske.. der tog..  nej, der var en måned vil 
jeg sige, at altså hver gang jeg loggede på, så stod den der bare.. dug dug dug.. 
man kunne sådan se,  lidt sjovt hvornår den kom i forskellige vennegrupper 
altså..  

 
I: Publiserede alle folk alle sammen deres svar?  
 
R: Det ved jeg ikke, jeg ved jo ikke. 
 
I:  Nej, men der var mange..   
 
  [taler i munden på hinanden] 
 
R: Jeg jeg.. jeg logger på flere gange om dagen, og flere gange om dagen, der var 

der.. altså jeg hørte i kommunikationscast, at der var øh.. at der interviewede de 
både hende fra sundhedsstyrelsen, og jeg tror også, de interviewede en der var 
med til at lave den, eller jeg ved ikke, hvordan han havde været med i den..øh.. 
men i hvert fald så øh.. der sagde de, at da den blev taget af flest mulige, så øh.. 
så blev den taget af… jeg tror en i sekundet eller sådan noget. Det var virkelig… 
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det var alle, som jeg så, der tog den, og så kom der jo også.. efterfølgende kom 
der jo også de her sjove applikationer, hvor der var nogle, der lavede sjov med 
det. På en eller anden måde, så tror jeg bare, at det er jo sådan noget…selvom 
jeg måske har været i overkanten af målgruppen eller har været lige over.. jamen 
så er det noget som, og det er både fordi, at det er Sundhedsstyrelsen, og det er 
en kampagne, og fordi det er det ene og det andet, men det er noget, som har lagt 
sig fast i min bevidsthed. Altså så den den øh.. props… og øh hvad hedder det.. 
ja thumbs up til det reklamebureau, der har stået for det i forhold til 
Sundhedsstyrelsen. 

 
I: Ja. Godt. Øh.. Har du nogle spørgsmål til det her? (Henvendt til I2) 
 
I2:  Nej. 
 
 
I: Så må du gerne lukke computeren, den skal vi ikke.. 
 
R: Jeg er næsten ikke meget for det. Det gør jeg. 
 

 
Afsluttende refleksioner 
 
 
I: Så har vi nemlig lige nogle afsluttende spørgsmål her. Ja. 
 
R: Ja. 
 
I:  øh.. Så hvis du sådan helt.. kan fortælle hvad synes du om, at virksomheder 

bruger Facebook til at skabe kontakt til kunder? Hvad synes du om det? 
 
R: Det synes jeg er fedt, men man…det går jeg kun ind for. Øh…Men man skal 

bare.. virksomheder dør eller får bare ikke det ud af det, hvis ikke de..  hvis ikke 
de … finde ud af at indgå i.. de bliver nødt til tænke, hvad kan kunderne.. de 
bliver simpelthen nødt til at sætte sig selv i kunderne eller brugernes sko og 
finde ud af, hvad ville jeg som kunde eller bruger .. øh.. hvorfor vil jeg gerne 
være fan af.. vores virksomhed. Og det er jo.. der er jo også meget forskel på, 
hvis.. der er jo nogen ting, der er sexet at være fan af. Hvor de har brugt en 
masse år og tid og flid på at blive sådan et brand som folk bare gerne vil være 
fan af. Hvor folk kan se, okay ham Rune, han kan gode lide Nike eller Rune han 
kan godt lide.. øh.. min kæreste kan godt lide Louis Vuitton tasker.. ellers sådan 
et eller andet. Fred være med det.  Og så kan man sige, men hvis de rent faktisk 
vil ind og opnå noget ekstra, så bliver de nødt til at finde ud af, hvordan kan vi 
lave et eller andet, der får mig som bruger til og.. både at melde mig som fan, 
gerne sige, at jeg sådan rent faktisk gerne vil have deres nyheder, deres updates, 
det de mener om ting, og så også at jeg, at min profil [lidt utydeligt] interagerer 
med deres brand, at jeg bruger det til og... øh anbefale venner og et eller andet. 
Det så.. men jeg jeg jeg jeg tænker ikke, at det skal holdes adskilt. Jeg synes, at 
virksomheder skal go for it, men… 

 
I: Yes 
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R: .. gøre det med omtanke. Der er flere sider der øh… og for den sags skyld 

applikationer, men men mest sider eller grupper, hvis jeg først er kommet ind på 
det, og jeg bliver skuffet, og der er tre billeder af ingenting, og øh.. og et eller 
andet, så skal der rigtig rigtig meget til, at jeg kommer derind igen. Så det er 
ligesom med en hjemmeside, at hvis der er fejl på nogle af de ting, jeg klikker 
på, eller man bliver øh.. man bliver ledt et forkert sted hen eller der.. der er et 
eller andet, det ikke virker. Den er for svær og finde rundt i, så er det rigtig 
rigtig. Så skal der også meget til og... jeg kommer til at bruge den igen.. 

 
I: Ja. Hvordan vil du helst have at virksomheder kommunikerer med dig på FB?  
 
R: Men virksomheder kommunikerer ikke med mig. Det er mig, der vælger og 

blive kommunikeret med.. 
 
I: Ja. 
 
R: eller… og det er nok den vigtigste… altså, den vigtigste ting, det er at - at en 

virksomhed skal bare.. en virksomhed skal øh..   være ærlig om, at den er en 
virksomhed , og så skal den.. og så skal den.. ja.. og så. Et eller andet sted, så er 
det noget med, at virksomheden den skal finde ud af, hvad er det, der gør den 
unik og god, og hvad er det for noget værdi, den kan give sine brugere.  Fordi at 
hvis en virksomhed prøver.. 

 
I: Hvad kan en virksomhed give dig så? 
 

[taler i munden på hinanden]  
 
R: Det kommer an på, hvad det er for en virksomhed, det er. Det er øh… det det er 

sgu svært at sige, hvis jeg er interesseret i, hvis jeg fx er helt vildt interesseret i .. 
i mobiltelefoner. Så skal en virksomhed jo også.. altså så melder jeg mig også 
til… til den fanside der opdaterer om nye modeller og nye.. nye programmer 
eller øh... eller ny software eller ny øh.. det ene og det andet, er jeg mere sådan 
typen, der melder mig til at.. at noget med at jeg vil gerne vinde en mobiltelefon, 
så vil jeg.. så vil jeg jo gerne noget med konkurrencer eller et eller andet, så det 
er jo noget med, at på en eller anden mådes så bliver det noget med, at 
virksomheden måske inkluderer de elementer så den både fanger mig, der kun er 
til konkurrencer, men den også fanger eller eller deler det op. Altså, det er jo 
svært at sige for øh.. altså det er i hvert fald øh.. ja det er sgu svært at sige. Altså, 
den er.. nogle nogle.. jeg er som person, så er der jo nogle organisationer, som 
jeg gerne vil i kontakt med, altså gerne vil kommunikere med og skrive og have, 
at de skriver noget igen. Der er andre ting, jeg gerne kun vil eksponeres over for 
nyheder. Der er nogle tredje, hvor jeg bare vil have, at det står på min profil. 
Øh.. og hvis de begynder at skrive for mange ting ud, fx Klovn ikke? Det blev 
jeg fan af, kan jeg huske, da Klovn var midt inde i en eller anden af sæsonerne. 
Det var.. det var fedt. Der skulle man helst være fan af Klovn. Jeg tror samme 
dag, der blev jeg også fan af Faxe Kondi. Det, synes jeg, var alle tiders, men så 
så så øh.. så begyndte... nu skriver Klovn. Nu er det ikke andet end, at de 
promoverer deres dvd’er.. 

 



 57 

I: nej. 
 
R: og øh.. og det har fået mig til at overveje flere gange, om jeg skulle melde mig 

ud.  Og det og det er ikke fordi, at jeg bliver offended. Jeg ved godt, at de vil 
sælge nogle ting og det ene og det anden, men det er bare fordi at - at Klovn er 
bare.. måske passé for mig. Sådan lidt at jeg kommer ikke til at købe dvd’en, og 
der kommer ikke noget ny brugbar information, og det er øh.. samtidigt så er det 
ikke sådan. Det er ikke sådan.. så relevant… 

 
[taler i munden på hinanden] 

 
I: Er det noget, du gør ofte, at du melder dig ud af…? 
 
R: Det var det jo så, så.. det.. det er det jo så ikke. der skal ret meget til, at jeg 

melder mig ud.. altså der skal.. der skal knap så meget til, at jeg melder mig, som 
fan af noget, men der skal ret meget til, at jeg melder mig ud. De skal virkelig gå 
mig på.. altså det det skal virkelig være noget andet, end det jeg forventede, før 
jeg melder mig ud. 

 
I2: Så der er et eller andet krav om relevans, i det de kommunikerer ud? Nu siger 

du.. at typisk må det være i statusupdatesene, at du får det her; køb en dvd eller 
et eller andet. 

 
R: Statusupdates og så er det også bare dem, der hedder updates på mit engelske, 

jeg har engelsk bruger, eller hvad sådan noget.. indstilling.  
 
I2: Ja.  
 
R: hm.. fx Californiacation de sender kun ud via updates. Så det ligger så inde på 

ens indbakke under updates, så det vil sige, at jeg kan vente med at læse dem, og 
det, synes jeg, er vildt rart.  

 
I: ja. 
 
R: At de ikke skriver ud i ens statusupdate. Øh.. fordi der ville de rimelig hurtigt, 

tror jeg, øh.. 
 
I2: .. forsvinde? 
 
R:   Ja, det.. Nej, de vil bare rimelig hurtigt være.. for meget. De sender rimelig 

mange updates, og så er det rart, at jeg mere kan, når jeg er i det humør, så kan 
jeg gå ind og læse dem. Øh.. i min status... eller i min indbakke, det er sådan 
svært at forklare, men det synes jeg... at de har fundet ud af, tror jeg, at der var 
for mange, der syntes, at det var for irriterende.. eller et eller andet.. 

 
[taler i munden på hinanden] 

I2:  Der var for meget..   
 
R: Fordi de sender måske også 10 linjer ud og øh.. dvs. At det fylder rigtig rigtig 

meget i en statusupdate… øh.. men at at det er mere sådan en relevant nyhed, 
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nyhedsfunktion. Så det vil man gerne have.  Man vil gerne give sig tid til at læse 
det, men det kan godt være, hvis der, hvis du logger på, og så er der 3 gange10 
linjer, et eller andet, så kan det godt være, at du bliver irriteret.    

 
I: Hvad skal der til for, at du vil gå ind og tjekke en virksomhedsside igen.. sådan 

jævnligt gå ind og kigge på den? 
 
R: Hvis jeg jævnligt skal gå ind og kigge på den, så skal jeg have noget, der 

jævnligt giver noget relevans. Det kan være en konkurrence, jeg gerne vil vinde. 
Det kan være et eller andet, jeg brænder for. Der skal være noget.. der skal være 
… met et år  så synes jeg, den skal være dynamisk. Altså, der skal ske noget 
derinde. Hvis der er noget, der er statisk, så går man ikke ind og tjekker det. 
Altså dvs. der skal ske et eller andet og det er desværre der.. det kræver rimeligt 
meget, fordi man jeg jo set billederne, når man har været inde og se billederne. 
Øh.. jeg kunne forestille mig at små spil eller noget som der.. eller sådan noget 
som… Altså, jeg går jo ind på en applikation.. jeg går ind på Brøndbys hver 
gang, der er en kamp, fordi jeg får en lille notifikation, hvor der står øh.. husk at 
spille på næste kamp.. så.. eller nu kan du spille på næste kamp, og så trykker jeg 
på  applikationen og så… og så melder jeg mig til.. 

 
I: mm. 
 
R: Omvendt så kan man sige, at Røde Kors’s applikation, den melder.. den går jeg 

jo ikke ind og kigger på før næste gang, at der er landsindsamling, men der går 
jeg så til gengæld ind igen, fordi jeg håber, at de har lavet noget nyt. Og hvis de 
ikke har det, så kan det godt være, så kan det godt være, at jeg bare lige knalder 
den der raslebøsse på mit profilbillede, og så melder jeg mig som indsamler, og 
så bruger jeg den ikke mere. Men så har de jo også fået det ud af det, som de vil 
have. Så det er jo.. det er meget svært at opstille generelle ting, synes jeg, fordi 
at det netop er så forskellige øh.. forskellige øh ting, der er med de her 
applikationer. Der er også applikationer, jeg aldrig går ind på igen. Fx 
indianernavn, den får du en gang bom. Så er jeg videre.. øh.. Næste gang der 
kommer en, så skal det altså være et sjovt navn, fordi hvis der bare står 
cowboyder navn, så tager jeg den ikke. men hvis der er øh.. det ved jeg ikke.. så 
skal der være..  så skal der være noget nyt ved det, før jeg får lyst til at tage den.  

 
I: Altså i hvilke tilfælde vil du anbefale dine venner at blive fan af en 

virksomhedsside?  
 
R: Altså hvis jeg føler, at jeg kan give mine venner noget værdi ved at gøre det. 

Øh.. det fx så er der rigtig mange, der sender.. sender grupper rundt fx med 
lejligheder. Der er også rigtig mange, der promoverer fansider, hvis det er en 
eller anden festside.. øh.. Det gør jeg ikke.   

 
I: Nej. 
 
R: Men jeg bruger rigtig meget.. jeg noterer mig, hvis der er nogen, der har en.. fx 

en lejlighed til salg, og der så er en anden i mit netværk, der siger ”hov jeg 
mangler lejlighed fra den første i et eller andet. Og så er det så, så dejligt, at man 
kan jo gå ind på gruppen og så kan man så kopiere genvejen til det og så kan 
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man så linke ham eller hende til øh.. altså så.. på den måde, så man.. og der er 
man jo på en eller anden måde… der er det jo noget netværk noget, man føler, at 
man giver de her to forskellige led noget værdi. Øh.. hvis jeg.. jeg jeg..det er 
meget sjældent at jeg inviterer... som sagt jeg inviterede til Røde Kors. Jeg 
kunne godt finde på at invitere til øh.. øh.. en side om organdonation eller en 
side om en eller anden smart.. hvis jeg nu havde Telmores abonnement der.. og 
der var en eller anden.. og jeg så en eller anden i sin statusupdate skrev øh.. øh. 
Sonofon er noget lort, hvilket abonnement skal jeg vælge, så kunne jeg godt 
finde på og invitere og jeg vidste.. men jeg er ikke typen der.. det er meget.,det 
er jo en balancegang, for man vil jo ikke irritere folk eller være påduttende. 
Altså, fx noget jeg virkelig kunne blive provokeret af, så var det i starten, hvor 
folk sendte de her politiske grupper rundt, altså sådan noget ”lad os se om vi kan 
få 100.000 mod en eller anden” for det er jo jo.. altså det er det dummeste, man 
kan gøre, synes jeg, for det er.. hvor mange.. du kan se hvor mange, der er i edit 
netværk, du... de stemmer jo ikke alle sammen, det samme som du gør. Det kan 
godt være, at der er fire, der kommer og klapper dig på ryggen, men det kan lige 
så godt være, at du træder fire eller ti over tæerne, ikke? og sådan noget, det 
kunne jeg ikke finde på. øh.. at gøre. Så det er noget med.. fx hvis jeg har en ven, 
der.. jeg ved, interesserer sig for et eller andet, og jeg falder over det, så kan jeg 
godt invitere ham til det.  

 
I: Nu har du sådan set nogle eksempler på øh.. virksomhedssider og .. en 

applikation. 
 
R: Ja. 
 
I: Hvis du sådan skal vælge, hvordan synes du så, at virksomheder kommunikerer 

bedst til dig?  Via applikationer eller via virksomhedssider? 
 
 
R: øh.. begge dele.  
 
I: begge dele? 
 
R: Ja. Det man .. det man øh.. hvis man tager Telmore, så tror jeg faktisk at man 

kan kalde de der øh ting, der sker på den..  når de laver noget nyt i de der 
faneblade der.. det er jo en programmering eller en mini-applikation. Sådan ser 
jeg det. Der er.. på en eller anden måde, så synes jeg at .. fansiden den er jo 
rigtig god til at jeg melder mig til at få.. når der sker noget nyt. Mens at øh.. 
applikationen den er jo rigtig godt til at.. der stiller man jo nogle.. det er jo.. det 
jo et spil eller  en ting, hvor man.. hvor det er lavet for en..hvad man kan gøre og 
så får man et resultat, man kan sende videre. En applikation det er rigtig godt, 
hvis jeg skal invitere nogle venner eller sprede noget, mens fanside det er noget 
jeg ligesom melder mig til og så får jeg nyheder den vej igennem. Så ja.. 
generelt så synes jeg, at det hænger sammen. Altså, en god kampagne eller noget 
der fanger mig på FB, det er jo noget, hvor at.. mange gange er det 
applikationen, jeg falder over, og så bliver jeg ledt ind på fansiden via det. Det 
må jeg nok tilstå, sådan var det med ’stop før fem’, og sådan har det været med..  
øh.. med flere forskellige eksempler, at det er næsten er faldet over.. altså 
applikationen det er jo det, man opdager i nyhedsfeed’et øh… når… 
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I:  Ja. Du siger, at fansiden giver dig de her nyheder.. 
 
R: Det er meget svært.. 
 
I: Ja… ikke kun og applikationer siger du så, at de er til at.. hvis du skal sprede 

noget til dine venner? Er det ikke også et eller andet sådan underholdning deri? 
Sådan en hurtig … 

 
R: Jo helt sikker. Men mange gange, når jeg siger sprede til mine venner, så er det 

fordi, at underholdningen ligger i at - at jeg poster det på min wall og 
derigennem kommer spredningen til mine venner. 

 
I: Ja. 
 
R:  Det er... der skal være..hvis jeg melder mig som fan af en fanside, så tror jeg 

det.. at der er nogle flere, der skal gøre det.. for.. altså der er mindre chance for, 
at en af mine venner opdager, at jeg har meldt mig som fan af en fanside, end der 
gør, hvis jeg har taget en quiz og kan poste et resultat.  

 
I: mm. 
 
R: Og det er det, jeg mener, at øh.. og mange gange er der mere 

underholdningsværdi i at kunne lave noget personligt og måske poste et resultat 
end i at jeg går ind på en fanside.. og så.. så skal der ske... Så skal de være godt 
til det og lave noget derinde før det sådan.. så.. jeg vil ikke vælge det ene frem 
for det andet, vil jeg sige. Det er meget situationsbestemt.  

 
I: Det fungerer sammen… 
 
R: meget. altså en god applikation, synes jeg også, det ser … den sidste applikation 

jeg har taget, Brøndby, der er jeg rent faktisk eøh… faldet over applikationen 
ved, at der er nogen, der har skrevet den score, de troede det var, og så igennem 
applikation blevet fan af Brøndby, selv om jeg egentligt ikke går op i fodbold, 
og det vil sige, at nu ved jeg alle mulige ting om Brøndby som fodboldklub, som 
jeg ikke ellers.. jeg ville aldrig være gået ind på Brøndbys fanside og blive fan af 
den. 

 
I: Så du er blevet opmærksom på at den er der?  
 
R: Præcis. 
 
I:  Og hvis applikationen så er god så.. 
 
[taler i munden på hinanden] 
 
R:  Ja og det er måske også fordi, at jeg synes, at det kunne være spændende at se, 

hvis Brøndby laver noget nyt. Altså nu ved jeg, de laver på noget på FB og det er 
meget sjovt og sådan… der er min interesse nok, må jeg indrømme, på selve FB 
delen end på fodbolddelen…øh.. lige i det enkelte scenarie, men hvis man kan 
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sige, hvis man tager de her NGO’er: Hjerteforeningen, Giv blod og alle sådan 
nogle ting, så har det været mere fokus på sagen, men det er.. men så synes jeg 
bare, det er.. der kan .. jeg se en mening i at hvis jeg spreder det her, hvis jeg 
sender det videre, hvis .. øh.. Giv blod fx lavede en musikvideo på et tidspunkt 
med sådan en rapper, der øh..  der der sang om, at han var bange for nåle og 
sådan noget ikke, sådan noget, det sender jeg jo videre . Jeg sidder ikke og 
sender det videre til én, men det poster jeg i min statusupdate  og øh.. og jeg 
bliver fan af tingene og kommenterer på det derinde, og sådan noget.. men det er 
jo noget, der lige fanger mig sådan bom. Det er jo ikke noget, jeg sidder jo ikke 
hver uge og sender noget nyt ud. 

 
I: mm. 
 
R: Altså det er jo noget, som spreder sig, og så skal det jo helst bare sprede sig til 

nogle  flere, som så spreder sig vider ud.. så det.. 
 
I: Ja. yes. Har du noget mere? (henvendt til I2) 
 
I2: Nej. 
 
I:  Jamen så vil vi sige tak. 
 
R: Selv tak.   
  

  



INTERVIEWTRANSSKRIBERING METTE II 
 
Interviewer (I): Mette, du sagde sidste gang, at du bruger Facebook til at holde dig opdateret på fx 

hvad dine svenske venner laver. Synes, det er nemmere at holde kontakt med de 
herrelationer på Facebook? 

 
Mette (M): Ja, det synes jeg, det er. 
 
I: Hvordan det? 
 
M: Det er bare så nemt tilgængeligt. Hvis der nu er nogle af mine venner, der laver et 

eller andet, som jeg så fanger op. Eller hvis jeg ser nogle billeder af dem, så kan man 
jo lige kommentere det. Og på den måde så kan man så…fx hvis jeg har nogle 
svenske venner, der tager på ski den samme uge, som jeg gør, så kan man lige skrive 
om det, fordi man ligesom kan relatere sig til det. Så på den måde, så kan man 
ligesom følge med i, hvad folk laver, og også samtidig være en del af det, hvis man 
vil det.  

 
I: På grund af gennemsigtigheden opdager man nogle ting, man ellers ikke ville have 

vidst, og på den måde kan….ja, samtale om det. 
 
M: Ja 
 
I:  Ok. Ja, men så går vi videre til det næste spørgsmål. Er der sådan nogle bestemte 

typer af statusopdateringer, du svarer på? Kan du se nogen logik i det? er der noget 
der gør, at du svarer på en statusopdatering og ikke andre? 

 
M: Altså, jeg svarer aldrig på de der ”jeg går lige ned og handler” eller ”jeg har lige 

været i bad” eller ”nu gør jeg rent”. Der kan godt være mange sådan ligegyldige 
opdateringer. Jeg svarer mere på sådan noget med, siger tillykke til nogle, hvis der er 
nogle, der skriver, at de lige har bestået noget eller sådan…altså, hvis der er sket et 
eller andet i folks liv, eller hvad man skal sige, hvor man gerne vil sige tillykke, eller 
hvis folk skal ud at rejse eller sådan noget. Altså, det skal være nogle lidt større ting 
end bare… 

 
I: End bare sådan hverdagens nu lige…gør her og nu 
 
M: Ja, som tit sådan kan blive lidt ligegyldigt. 
 
I: Ok. Er der nogle sådan personer du svarer på? 
 
[snakker i munden på hinanden] 
 
M: Ja. Jeg vil sige mine nærmeste skiveninder, det er nok dem, jeg svarer mest på. Men 

det har så også meget med ski at gøre, det vi skriver om.  
 
I: ja 
 



M: Så det er det, jeg svarer allermest på. 
 
I: Fordi det er det, der har ligesom…det er det, du interesserer dig meget for, og synes 

at… 
 
M: Ja, det er det, der fanger min interesse, som…lige nu. 
 
I: Ok. Denne her I like funktion, er det noget du bruger sådan? Kommenterer på, hvo s 

du ser et eller andet, så bruger den? 
 
M: Ja, den bruger jeg faktisk. Det kan være en nem løsning til, at hvis man godt kan lide 

det personen laver, men man har ikke lyst til sådan at skulle sige en masse 
sådan….jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det, men det der med, at man 
ligesom kan sige, jeg synes, det der er en skide god ide eller det er fedt eller….det er 
en nem måde, at gøre en person opmærksom på, at det er noget godt noget 
vedkommende har gang i. Så det bruger jeg faktisk tit. 

 
I: Ok. Og kombinerer du det så nogen gange, sådan så du både skriver I like og 

kommenterer? 
 
M: Nej. Jeg tror, det er enten eller. 
 
I: Ok. Yes. Du sagde sidste gang, at Facebook som en slags aflastning. Sådan et sted 

du går ind efter skole, eller hvis du er træt, sådan for at blive underholdt. Hvordan 
kommer virksomheder ind i det her? Eller gør de det? 

 
M: Ehmmmm… 
 
I: Skivirksomheder… 
 
M: De eneste virksomheder der kommer ind i det, er nok skivirksomheder jeg har, 

som….hvad hedder det? som jeg er fan af 
 
I: Ja 
 
M: Og det er sådan nogle skivirksomheder, så hvis de poster noget med et nyt blad eller 

sådan noget, så går jeg ind og kigger på det. Men det er også kun fordi jeg 
interesserer mig for det, virksomheden laver. 

 Så på den måde har jeg jo valgt de virksomheder, som skal kontakte mig eller som 
jeg vil have informationer fra.  

 
I: Ja. Så den information du får, fungerer på en eller anden måde som underholdning 

eller aflastning for dig? 
 
M: Ja. Men også fordi det er noget, der interesserer mig. Jeg vil gerne opdateres inden 

for det felt. Eller hvad man skal sige. Så det vil jeg gerne læse om. 
 
I: Ja. Ok. Ehmmmm… 



 Vi kan jo se på din side, at du er – og som du også selv siger – at du er fan af mange 
skivirksomheder og –magasiner. Altså, er det nogle….kendte du til dem her altså 
sådan uden for Facebook, eller det nogle, du er blevet gjort opmærksom på på 
Facebook? Alle de her forskellige skivirksomheder, du er blevet fan af? 

 
M: Ja, altså, nogle få af dem kender jeg uden for. De danske sådan. Men ellers så…det 

er faktisk tit nogen…altså, hvis jeg bliver medlem af en ny virksomhed, så er det tit 
fordi, jeg kan se, at nogle af mine venner er blevet fan af dem.  

 
I: Og hvad så? Så ser du, at dine venner er blevet fan af dem? Hvad gør du så? Går du 

så ind og ser på den? Eller klikker du sig som fan af den? Eller hvordan? 
 
M: Nej altså, jeg går ind og ser, hvad det er. Fordi jeg gider ikke bare fordi, der er nogle 

andre der…jeg går ind og ser hvad det er. Og jeg går så også tit ind og læser under 
det der informationsblad, der er på virksomhedens side. 

 
I: Ok 
 
M: Sådan for at finde ud af, om det er noget, jeg gider at være en del af – kan man sige. 

Så jeg undersøger altid, hvad det er.  
 
I: Ok. Så typisk hvis du bliver fan af en virksomhed, så gør du det efter, du har tjekket, 

hvad det er for et indhold, hvad der er på siden? Og det er ikke kun som en…hvad 
kan man sige? Det er ikke kun virksomhedens image, du binder det op på? 

 
M: Nej, det er det ikke. Det er også, hvad det er for en virksomhed 
 
I: Hvad det er for noget indhold? Eller hvad det er for en virksomhed? Nu er jeg lige 

lidt forvirret her 
 
M: Jamen altså, jeg skal….jo, hvad det er for en virksomhed. Jeg går også ind under det 

der information for at finde ud af, hvad der er for noget indhold i virksomheden. Så 
måske er det også mere, hvad det er for noget indhold. 

 Hvis jeg ikke kender virksomheden, hvis jeg nu ved, hvad det er for en virksomhed, 
så er det jo også fint nok. Men så ved jeg det jo også på forhånd kan du sige. Jeg vil 
gerne have noget information om, hvad jeg går ind til… 

 
I: …hvis du ikke kender den. Hvis du kender den? Og du synes, at det her er et meget 

sejt skitøjsmærke, kan du så godt bare blive fan fordi du synes, at det her mærke er 
ret fedt? Eller vil du stadig gerne vide, hvad indholdet er? Hvad vægter mest der? Er 
det signalværdien eller er det en blanding eller hvordan 

 
M: Altså, der kan jeg godt bare blive fan af den, fordi jeg har et indtryk af det udefra. 

Altså, jeg har så meget viden, så mange indtryk af det her mærke, at det er noget jeg 
ved på forhånd, at det er noget, jeg gerne vil stå inde for.  

 
I: på den måde. Ok, yes. Ehmmmm…altså, har det nogen betydning for dig, at du er 

fan af de her virksomhedssider på Facebook, når du så ikke er på Facebook? Altså 



uden for Facebook? Har det nogen konsekvenser, hvis du står over for at skulle købe 
et eller andet, eller på anden måde – har det så noget betydning for dig? 

 
M: Altså, med de sider jeg er fan af derinde? 
 
I: Ja.  
 
M: Joehm….man kan sige, det har åbnet min horisont lidt mere, at jeg har haft 

Facebook, fordi nu kender jeg til flere virksomheder inden for skiverdenen, kan man 
sige. Så hvis jeg tager til Østrig eller et eller andet, så kender jeg måske et østrigsk 
blad, som jeg ikke kendte før, og så kigger jeg jo efter det. Så jeg vil helt sikkert 
sige, at gennem Facebook, der påvirker det mig, fordi jeg har mere viden på den 
regning…. 

 
I: mmm…ok 
 
M: Og det tager jeg jo så med mig ud. 
 
I: Ja. Hvad med helt konkret i forhold til nogle produkter. Altså skitøj. Hvis du er fan 

af dem på Facebook, betyder det så noget, hvis du nu skal have nogle nye skibukser, 
eller nu skal du have en ny hjelm, eller hvad ved jeg, påvirker det så dig indirekte i 
dine købssituation? Eller købsvalg? 

 
M: ehmmm…det synes, det er sådan lidt svært at sige, for det kan jo…alle virksomheder 

kan jo markedsføre sig på mange forskellige måder, og Facebook er jo bare en form 
for markedsføring, hvor de så, hvis de har gjort meget opmærksom på sig selv inden 
på Facebook på en god måde, jo, så kan det da godt få mig til at tænke, at det er da et 
godt produkt…. 

 Så jo indirekte tror jeg godt, at det kan påvirke mig. Men jeg ser det bare, som en 
form for reklame fra virksomheden. Jeg kunne ligeså godt få den fra en anden side, 
som ikke er Facebook. 

 
I: Ja, ok. 
 
M: Så jo, al reklame gavner vel. 
 
I2: Men fx så er du jo fan af Volcom 
 
M: Ja 
 
I2: Køber du det mærke? 
 
M: Det kunne jeg godt finde på at gøre. 
 
I: Ok. Ja. Nu skal jeg lige se her. Nu har vi faktisk – nu er vi faktisk mere eller mindre 

igennem det her. For jeg kan se, at vi har sådan set, været inde på det meste her. Har 
du noget mere Sine? 

 



I2: Nej 
 
M: Ellers må I se, hvad I har, og så må I ringe 
 
I: Ja, jeg slukker lige her for. 
 
[lydoptagelsen stoppes. Men tændes til et sidste spørgsmål] 
 
 
I: Hvad er det vigtigt for dig, at du får ud af relationen til virksomheden på Facebook? 
 Hvad tænker du, er vigtigt for dig, når du melder dig som fan? 
 
M:  Jamen, at der…altså, nu kan jeg kun sige det ud fra de virksomheder som jeg er fan 

af. Men at der kommer sådan nyheder og opdateringer fra skiverdenen. Det er nok 
det, jeg sætter sådan sætter mest pris på. At den holder mig opdateret – inden for 
deres område. Det er det, jeg bruger den til. Altså… 

 
I2: Tænker du sådan nogle gange, altså…at det også er en – hvad skal man sige? At de 

her nyheder og opdateringer, at det er noget, som du ikke kan få andre steder, og 
netop derfor er det så vigtigt for dig, at være fan af dem på Facebook? 

 
M: Altså, jeg tænker, at det er ikke noget, jeg gier gå ind og tjekke på fem forskellige 

sider hver dag. Så det er så nemt tilgængeligt på Facebook på en eller anden måde. 
 
I: Ja 
 
M: For har de nogle nyheder, så kommer de derinde, og så er det lige meget fra hvilken 

af de fem virksomheder, at det er. Men jeg ved, at jeg altid kan finde dem derinde.  
 
I:  Ja 
 
M: Så, det er sådan nemt, når det hele er samlet på et sted. 
 
I: Okay, jamen, det var det.  
 
M: Okay 
 
I:  Tak for det. 
 
 



 1 

INTERVIEWTRANSSKRIBERING MADS 
d. 12/11-2009 
 
Navn: Mads  

Alder: 21 

Bopæl: Bagsværd 

Hvad studerer du? Markedsføringsøkonom – Økonomi og statistik 

 
Facebook og virksomheden 
 
I (interviewer): Mads, hvor lang tid tror du ca., du bruger på Facebook? Sådan om dagen eller 

ugen? 
 
M (Mads): Om ugen bliver det nok sådan omkring 8 timer. Så lidt over en time om dagen – 

vil jeg tro. 
 
I: Ok, ja. Er det sådan, at du logger på flere gange om dagen, eller er det sådan på 

et bestemt tidspunkt om dagen, du logger på Facebook? Kan du fortælle lidt om 
det? 

 
M: Det er flere gange om dagen.  
 
I: Kan du fortælle lidt… 
 
M:  Om morgen, eftermiddagen og lidt aften 
 
I:  Hvad plejer du at lave, når du er på Facebook? 
 
M: Ikke rigtigt noget…det er jo det, der er med Facebook. Jeg synes ikke rigtigt, at 

jeg laver noget. Klikker rundt på ens venner og ser, hvad for nogle 
statusopdateringer, der har været.  
Jeg er ikke den store forbruger af applikationer. Det gør jeg mig ikke så meget i. 
men altså, bare skrive indlæg i diverse grupper og så… 
 

I: Hvad med statusopdateringer? Er det noget du selv bruger? 
 
M: Ja, det bruger jeg en del tid på. Eller altså…Det er jo bare om mig selv – hvad 

jeg laver. Hvis man lige har købt en ny cykel, eller hvis man lige har et eller 
andet, så kan man lige skrive det. 

 
I: Ok. Er det sådan hver dag eller? 
 
M: Nej det er det ikke. Det er nok tre-fire gange om ugen 
 
I: Ok. Ehmmm…Kan du forsøge at beskrive, hvordan du oplever virksomheders 

tilstedeværelse på Facebook?  
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M: Øhmmmm….en lille smule i forhold til de reklamer, der kommer ”Er du 21 år 
og bla bla”. De står der altid ude i siden. Men ellers ikke sådan helt vildt. Så 
blive man selvfølgelig tilsendt nogle applikationer en gang i mellem, som sådan i 
forbindelse med, at du har taget denne her test, så kan du tage denne her 
applikation. Men altså…det er ikke det store. 

 Det kan også være, fordi jeg ikke er på særligt mange applikationer, at jeg ikke 
bliver udsat for særligt meget, men øhmm…fordi jeg kan forestille mig, at det er 
den vej de gør det.  

 Men øhmm… Nej, egentlig ikke specielt.  
 
I: Ok. Hvordan kommer du så i kontakt med virksomheder på Facebook? 
 
M: Hvordan jeg kommer i kontakt med dem? 
 
I: Ja. Altså er deeeet… 
 
M: Det skulle være via applikationer, eller hvis der er et eller andet – en af mine 

venner, der har taget en test, og jeg tænker, det er da meget sjovt eller meget 
interessant. 

 Altså, Brøndby har en applikation, hvor man kan odds’e på resultatet, og så kan 
man få point og konkurrere mod sine venner og se, hvem der er bedst på til at 
gætte Brøndbys resultater. Og det er også en virksomhed, så på den måde. 

 Så det skal være noget, der interesserer mig.  
 
I: Hvad skal der til for, at du vil indgå i en relation med virksomheder på 

Facebook? Kan du fortælle noget om det? 
 
M: De skal udbyde noget, som jeg synes, er interessant, og som ikke bare er ’nu skal 

vi sælge det her produkt. Kom og køb. Det er godt’. Det skal også være noget 
som…det være noget, som bruger mere tid på end bare den ene gang. For hvis 
man bare sidder og laver en test eller en applikation eller test en gang, og næste 
gang man gør det vil det blive samme resultat – som denne her ’Hvilken date 
skal du have?’. Der vil det være det samme resultat næste gang, du tager den, og 
de samme seks standardresultater. Og sådan noget gider jeg ikke at bruge tid på. 
Så det skal være sådan noget som Brøndby-testen. Du kan nå forskellige kampe 
og forskellige resultater, og der er noget konkurrence i det, eller…en applikation 
som også er meget god – og som også er meget populær; Farmville fx. Helt vildt 
populært. Har brugt lidt tid på det. Men det er jo også…det er noget som 
nærmest er en del - et spil i Facebook. Det kan jeg godt lide. Så på den måde, 
hvis de… 

 
I: Du vil gerne have, at det skal gå ud over den sådan enkelte applikation? At det er 

noget, der udvikler sig eller…? 
 
M: Ja. Lige præcis. 
 
I: Ok. Hvad synes du om, at virksomheder er til stede på Facebook og at de 

kommunikerer gennem det her medie?  
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M: Det, synes jeg, er en naturlig udvikling. Vil jeg sige. Det ville undre mig meget, 
hvis de ikke brugte det, når der er så mange brugere. Der er helt vildt mange 
danskere og helt vildt mange mennesker i det hele taget på Facebook, og helt 
vildt mange der bruger det altid, hele tide. Der er mange, der er online, mens de 
er på arbejde, mens de er der hjemme, i toget, overalt…man kan også være 
online på Facebook gennem sin telefon jo, så det er et medie, jeg ville undre mig 
over, hvis de ikke brugte. 

 
I: Så det synes du også [mumler noget] 
 
M: Det synes jeg. Det ville jeg også gøre selv, hvis jeg havde en virksomhed. Så 

skulle man…så ville jeg også bruge det. Også pga. de muligheder, der er på 
Facebook, med at man bare kan sige, nå ja men 21-årige i Bagsværd som er født 
i januar. Altså, det er jo meget sådan. Du kan reklamere meget specifikt. Det kan 
du ikke i fjernsynet fx.  

 
I: Hvad synes du så generelt om den måde, de gør det på. 
 
M: Nu har jeg så ikke oplevet det særligt meget, men det jeg så har set, det, synes 

jeg – det virker egentlig fint nok. Det er det, jeg havde forventet. Nogle af dem 
kan godt virke lidt søgte – altså sådan lidt…ja, men det kommer også an på, 
hvordan man…hvordan man eller ville lave en reklame. Nu har jeg selv læst 
meget om markedsføring på gymnasiet og på handelsskole, og ved der – fx de 
der reklamer ”er du 21 år og går i gymnasiet”, det kan I se, jeg er, og derfor 
skriver I det til mig. Så nogle af dem virker sådan lidt søgte. Men ellers synes jeg 
faktisk, det er meget godt.  

 
I: Du siger, det er i forhold til de her reklamer, der er. Men hvad med sådan de 

andre former…? 
 
M: Du tænker applikationer og… 
 
I: Ja fx 
 
M: Jeg synes faktisk, at nogle af dem er meget sjove. Nu har jeg kun oplevet få, 

hvor man tager, ”hvilken actionfigur er du?” eller ”Hvilken Barbie er 
du?”…eller øhhhh…nu Brøndbykampene. Der er forskellige ting, men de er 
meget sjove. Men igen er det noget, jeg kun tager en gang. Så sletter jeg 
applikationen igen. Fordi så begynder den at sende mig alle mulige notifications, 
og det gider jeg ikke. Så på den måde tror jeg måske, jeg bliver lidt mere 
irriteret, fordi de bliver ved med at sige kom nu, gør det igen, gør det igen og gør 
det igen. Men det er jo ligesom oddsene ved at tilmelde sig det.  

 
I: Mmmm [nikkende] ok. 
 
 
Virksomhedssider: 
 
I: Vi vil nu stille dig nogle spørgsmål om virksomhedssider på Facebook. Det er de 

her, der kaldes Pages eller Public Profiles. Og til den skal vi faktisk have tændt 
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[om computeren] og have dig til at gå ind og se, hvad for nogle sider du er fan 
af. 

 
[interviewer hjælper med at finde information] 
 
 Er du med nu? 
 
M: Jeg er med nu, ja. 
 
[interviewer finder informationen frem] 
 
I: Og så vil vi gerne have dig til at danne dig et overblik - når du kigger på den, så 

fortælle hvad du tænkte, da du tilmeldte dig de her sider. 
 
M: ehmm…jo, som jeg også før, jeg er ikke en del af så mange sider. Dem jeg er 

som regel nogle, hvor jeg har en relation til privat – med nogle jeg kender. Eller 
noget som jeg bare synes er fedt. Og… 

 Skal vi bare tage dem fra toppen? 
 
I: Ja 
 
[Tid: 07:15] 
 
M: Gentofte Volley er jeg medlem af, fordi der hvor jeg arbejder i Challenge 

Copenhagen, en af dem vi har hivet ind som medarbejder, er rigtig god 
volleyspiller, og spiller i Gentofte Volley og er træner derude. Og derfor støtter 
jeg ham med den her fan page. 

 Nodes er min storebrors firma. Og det er også et andet firma, der sidder på det 
kontor, hvor jeg arbejder, og derfor er det naturligt, at jeg er fan af deres firma.  

 Challenge Copenhagen. Det er der jeg arbejder. Det er jeg en del af, og mit 
arbejde kræver, at jeg følger med på den side. Og det gør jeg selvfølgelig. Også 
pga. interessen for triatlon generelt. Der kommer mange poster om, hvad der 
sker i verden.  
Avocado [griner] Det er lang tid siden, jeg har meldt mig til det her. Men 
øhmm….der er – jeg ved ikke, om det er en frugt, grøntsag eller en nød, men 
øhmmm…men det smager bare godt, og det har mange mineraler og vitaminer 
og…det, synes jeg, er meget sjovt. At det er sådan en enkelt lille frugt eller, hvad 
vi skal kalde den. Det er nok ikke en frugt. Det er også lige meget, hvad det er… 
[smilende] 
Apple Students. Fordi jeg er meget Apple loyal - generelt. iPod, iPhone og mac-
computer. Og jeg synes selv, at deres design er fedt, og den måde de tænker på 
er fedt. Og så kommer der nogle gode tilbud og noget information omkring, hvad 
det er der sker i Apple. Og at man måske kunne fange nogle nye tilbud eller 
sådan før så mange andre. 
Så Anders Fogh Rasmussen fordi jeg er bund liberal. Så det er naturligt, og det 
blev jeg dengang, han var statsminister. Og jeg synes stadig godt om ham. 

 
I: Hvordan får du kendskab til de her Facebooksider? 
 
M: De tre første er gennem andre.  
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I: Når du siger gennem andre… 
 
M: Ja, nogle der har inviteret mig til at blive fan af de her. Avocado er en jeg fandt 

ved et tilfælde – er jeg ret sikker på. 
 
I: Ved et tilfælde? Hvad mener du med, at det er et tilfælde? 
 
M: Nu er det lang tid siden, men jeg husker det som om, at det var en vens profil, 

jeg var inde på, og så var han eller hun fan af avocado, og så tænkte jeg, det vil 
jeg også gerne.  

 Apple Students fordi det kom til mig i en mail fra Apple – en anden nyhedsmail. 
Og så tænkte jeg, det vil jeg da gerne.  
Anders Fogh har jeg selv opsøgt. 

 
I: Når du siger selv opsøgt, hvad…? 
 
M: Ja, så har jeg selv søgt på det inde på…om han ikke har en fanside. Først blev 

jeg ven med ham, men så havde han for mange venner, og så gennem en naturlig 
udvikling.  

 
I:  ok. Hvad synes du, at du får ud af, at være fan af de her sider her? 
 
M: De to, jeg bruger mest tid på, er Challenge og Anders Fogh. Og man kan sige, i 

Challenge kommer der en masse nyheder, og jeg får alle nyhederne med det 
samme. Jeg får alle vores kunders input til, hvad vi gør – med det samme når de 
kommenterer på vores nyheder, eller kommenterer på det vi poster på Facebook, 
så får jeg deres kommentarer med det samme på det. Det er meget fedt, når man 
sidder og snakker med dem også. 

 Anders Fogh så ved jeg, hvad han laver. Han skriver statusupdates om, at nu sker 
der det her og det her, og det er sådan en form for – nogle ser DR2, og jeg læser 
så med på hans side, for han fortæller så også…dengang han var statsminister, 
fortalte han meget om, hvad han lavede der, og nu fortæller han så om, hvad han 
nu laver på sin nye generalsekretærpost, ikke.  

 
I: Ok. Så det er en måde at følge med? 
 
M: Det er en måde at følge med i politik på. Det, synes jeg, er meget fedt. Og de 

andre er bare meget sjov information at få.  
Avocado laver ingen opdateringer… 

 
I: De laver ingen statusopdateringer? 
 
M: Ikke umiddelbart.  
 
I: Ok. Hvad med sådan en som Apple Students? Hvad giver den? 
 
M: Den giver specielle tilbud til studerende og nyheder om, hvad det er for nogle 

produkter Apple tænker på at lave, og man bliver inviteret til fokusgrupper, og 
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de spørger ”hvis vi nu lavede det her produkt, hvordan kunne så tænke dig, 
funktionaliteten var?”.  

 
I: Ja 
 
M: Den nye iPhone, hvad skal den kunne? Hvis vi nu laver et tv, hvordan kunne du 

så tænke dig, at det så ud? Tegn et tv og send det ind til os. Sådan noget.  
 
I: Hvad synes du om det? 
 
M: Det, synes jeg, er en meget sjov måde at bruge sine kunder på – det er også det, 

jeg godt kan lide ved Apple. De bruger deres kundegruppe – på en fed måde til 
at udvikle deres produkter. Der er ikke nogen grund til, at virksomheden tænker, 
det her, synes vi, er godt. Nej, hvad, synes vores kunder, er godt? 

 Det er også den måde, de har lavet deres nye iPhone på. De siger, hvad synes, 
kunderne der mangler, og så laver vi det. 

 
I: Har du selv været inde og svare på noget af det, den har skrevet ud? 
 
M: Ja 
 
I: Ok. Hvad var det om? 
 
M: Det var om iPhonen, og hvad jeg synes, den manglede.  
 Der var mange forskellige ting, som ikke fungerer som det burde måske. Eller 

det kan man jo altid sige. Der er jo altid mangler, men det er meget fedt, at de så 
kan sende en opdatering ud via iTunes og sige, nu kan den det.  

 Så deeet 
 
I: Ok. Er det også generelt for nogle af de andre? At du ligesom interagerer med 

dem? Svarer på nogle af de ting, de sender ud? 
 
M: Der står meget ofte diskussioner med Anders Fogh. Han påstår noget, og så er 

der altid en meget lang diskussion i hans – der hvor de kommenterer. Og det 
tager jeg da nogen gange del i, hvis jeg synes, det er interessant. Det kan være alt 
fra Afghanistan til en eller anden lille beslutning, om noget der ikke interesserer 
mig. Men det kan godt være interessant at deltage i en diskussion om 
Afghanistan fx. Så det kunne jeg godt finde på. 

 De andre kommenterer jeg ikke på. Challenge må jeg ikke kommentere på, fordi 
jeg sidder som en del af firmaet. Og ellers kommenterer jeg ikke specielt – eller 
bruger tid på det. 

 
I: Går du nogensinde ind på de her sider? Altså, nu får du de her 

statusopdateringer, men går du ind på selve siden? 
 
M: Ja. Jeg er dagligt flere gange inde på Challenge Copenhagens side. Anders Fogh 

behøver jeg ikke at gå ind på, fordi det hele kommer ud. Apple Students er en 
kombination af det her og e-mail, så ikke så meget på den. Og de andre kigger 
jeg næsten ikke på.  
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I: Nej ok. Fx sådan en som Apple Students, får du de samme nyheder, om man så 
kan sige, på din e-mail og på din…? 

 
M: Nej. Det er mere sådan konkrete invitationer til noget, som er baseret på noget, 

man har svaret på før. Nu har jeg svaret på noget med iPhones, så hvis de vil 
snakke med mig, vil de sende det til mig. Eller de ved, at jeg gør det. 

 
I:  Ok. Hmmm 
 Hvis du skal fremhæve en eller to, du synes, er rigtig gode. Hvad skal det så 

være for nogle og hvorfor?  
 
M: Jeg vil – det kan godt lyde sådan lidt, fordi jeg arbejder der, men Challenge 

Copenhagen-siden er meget proaktiv. Dagligt kommer der næsten 
statusopdateringer. Der findes ikke noget være end en applikation eller en side, 
hvor der ikke sker noget – som bare er død. Ligesom Avocado der bare er 
fuldstændig død, kan man sige. Men derfor kan man godt vise udadtil, at jeg 
synes, det er en pæn nød eller…Men Challenge Copenhagen der kommer 
nyheder, og der kommer statusopdateringer. Vi fortæller, hvad der sker – behind 
the scenes i virksomheden, så alle de 1700 fans, eller hvor mange der er, får 
noget at vide om, hvad det er, der sker. Og derfor tror jeg også, at den er blevet 
stor. Fordi vi viser ligesom, hvad der sker. Vi fortæller, at nu laver vi det her og 
nu laver vi det her, nu sker der det her, og nu er der kun 200 dage til. Sådan at 
dem der er medlem, de føler, at de kan bruge det til noget – for ellers kunne de 
ligeså godt lade være.  

 
I: Hvad med de andre? Hvis du skulle prøve at fortælle om de andre? 
 
M: Anders Fogh er også meget fremme. Han bruger det som et godt medie, til at få 

debatteret – til at få loddet stemningen rundt omkring. Nu er det så primært i 
Danmark, jeg hører det fra, men der er også en masse i udlandet, der er fan af 
ham. Specielt nu.  

 Og så kunne jeg forestille mig, at han bruger de her meget lange – vi snakker 
flere hundrede indlæg, der kommer til hans diskussioner – eller han har sikert 
folk til at sidde og læse dem igennem. Men lodde stemningen, hvad synes folk 
om det her. Det, synes jeg, er meget sjovt. Det er en meget sjov måde, at bruge 
sociale medier på.  

 
I: ok. Hvad så hvis du skal komme med et eksempel, du ikke synes fungerer så 

godt? 
 
M: Jeg ikke synes, fungerer så godt? Det skulle så være Avocado. Jeg ved ikke, 

hvad der skulle være at skrive af opdateringer. Jeg tror primært, det er en side for 
folk, der godt vil vise, at de synes, at det smager godt. Måske ikke så meget et 
nyhedschat, som Anders Fogh og alle de andre er. Der sker jo ikke så meget. 
Den udvikler sig jo ikke. Den bliver jo ikke gul eller noget. Der kommer en gang 
i mellem nogle opskrifter på noget. Men det er det, og det er meget lidt. Så den 
kunne de måske godt gøre noget ud af, hvis de vil det – men det er måske heller 
ikke meningen. 
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I: Ok. Nu siger du, at det, du får ud af den, er nyheder og….tænker du over, hvad 
det er for nogle signaler, du sender ud, når du bliver fan af sådan en side? Altså, 
dine venner og dit netværk? 

 
M: Ja 
 
I: Er det noget, der også betyder meget, hvad det er for nogle sider du…? 
 
M: Ja. Det ville det gøre ja. Altså det…jeg kunne ikke tænke mig bare at blive fan af 

hvad som helst – at bare fordi han siger, at jeg skal gøre det, så gør jeg det. Den 
del – jeg synes godt, at man kan signalere noget gennem sin Facebook-profil. 
Men det er også fordi, jeg kan forestille mig, at den også bliver brugt af andre til 
at sige, hvem er du? Man kan selvfølgelig lukke den af og sige, at du må kun 
kigge her. Men det er jo et signal. Din Facebookprofil er jo et signal om, hvem 
du er. 

 Når folk kigger på, hvilke fansider du har, jamen så vil de jo også danne sig et 
indtryk af, hvem du er. Ud fra det syn vil folk også hurtigt kunne danne sig et 
billede af, hvem jeg er. 

 
I: Så hvor meget, at du gerne vil have nyheder vs. at du gerne vil sende et signal? 

Hvad betyder sådan… 
 
M: Det betyder lige meget – umiddelbart. Signalet er måske mindre vigtigt i forhold 

til de nyheder, jeg gerne vil have. Men det er sådan – 50/50. 
 
I: Ok. 
 
M: Altså, Avocado-siden er jo temmelig ligegyldig [griner]. Men det er et meget 

sjovt signal at sende. 
 
I: Ja. 
 
Applikationer: 
 
I: Vi vil nu stille dig nogle spørgsmål om applikationer. Er du med på, når vi siger 

applikationer, hvad det er for noget? 
 
M: Ja. 
 
I: Godt. Og her skal vi egentlig ikke bruge siden der… 
 
M: Nej. 
 
I: Ok. Først vil vi spørge om, du har prøvet at tage nogle applikationer på 

Facebook? 
 
M: Ja. Ikke mange, men det har jeg. 
 
I: Ok. Hvad har gjort, at du så har taget dem, du har taget? Hvorfor bliver du fristet 

til at tage en applikation? 
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M: Fx Brøndby-applikationen tog jeg, fordi jeg er kæmpe stor fan af Brøndby, og 

fordi jeg synes, det er sjovt at sidde og oddse på dagens resultater.  
 Så tog jeg en applikation her den anden dag, der hedder Date of the Day. Det er 

bare…[grinende] og det var egentlig primært for at irritere min kæreste.  
[alle griner] 
 Jamen altså, for der kommer man på date med en eller anden. Eller man får at 

vide, hvilken kendt man skulle gå på date med…og ja, jeg synes Megan Fox er 
meget sød, og hun var en ad dem. Så det var også meget sjovt. Og også fordi det 
er meget sjovt at sende et signal til sine venner, at nu har jeg taget denne her 
applikation, og det var meget… 

 Der er en applikation, hvor man kan finde ud af noget foruroligende om en eller 
anden anden. Og det er også meget sjovt. Så kan man drille hinanden – og det er 
ligesom, at man kan prikke til hinanden. Den er så lidt død, men ellers så er det 
også en meget sjov måde at sidde og sende signaler til hinanden – ud over de her 
statusopdateringer.  
Så det skulle være sådan noget, hvor man kan interagere med ens venner. Det 
tror jeg, er det, der er primært. 

 
I: Så det her med at det er sjovt, og så det her med, at det skal være – ja, at man 

skal interagere med ens venner? 
 
M: Ja. Det skal have en eller anden sjov bagside, og så skal man helst kunne… 
 
I: mmm [nikkende]. Plejer du så at publicere de svar, du får af applikation? 
 
M: Der kommer vi igen til signalværdien. For hvis det har en signalværdi, som jeg 

synes er sjov, og jeg ved, at den person som jeg finder ud af noget foruroligende 
omkring eller den Date of the Day, var noget, som jeg synes er sjovt, så ville jeg 
godt publicere den. Men ellers ikke. Så vigtigt er det heller ikke for mig at 
signalere, at jeg har taget denne her applikation. Så vigtigt er det ikke. 

 
I: Nej, der skal være et formål. 
 
M: Ja, det skal være sjovt på en eller anden måde. 
 
I: Du siger, at du ikke tager en applikation særlig tit, men hvor tit er det egentlig, at 

du tager sådan en applikation? 
 
M: Det sker måske…ja, 1-3 gange om måneden. Vi er helt dernede, fordi jeg synes 

måske ikke, der er så mange sjove. Det kan også være fordi, jeg ikke har fundet 
dem. Men det kan også bare være fordi, det ikke interesserer mig voldsomt at 
skulle sidde og bruge tid på det på Facebook. 

 
I: Ok. Hvordan kommer du – eller hvordan ser du de her applikationer? 
 
M: Hvad mener du? Hvordan jeg finder dem? 
 
I: Ja. 
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M: Primært er det venner, der har taget dem. Jeg går sjældent ind og søger på nogen. 
Men det er primært, hvis en ven har taget en, så tænker jeg, at det kunne da også 
være meget sjovt. 

 
I: Så det er sådan, at de inviterer dig til den… 
 
[taler i munden på hinanden] 
 
M: …fordi de publicerer et resultat, som jeg så det kunne jeg også…Så prøver jeg. 

Nogle gange så prøver jeg, og så synes jeg ikke, at resultatet var særligt sjovt, og 
det var en dum test, og så gider jeg ikke et publicere det. 

 
I: Nej ok. Kan du komme med et godt eksempel på en applikation, du har taget? 

Eller et par gode eksempler 
 
M: lad mig se…jeg kan vel… 
 
[sidder og ser på computeren] 
 
M: Der er så ikke nogen. 
 
I: Prøv at tryk på den her [peger på computeren]. Det er ikke alt, hvad du har … 
 
M: Ok. Nej. Jeg bruger ’Sten, saks, papir’ – har jeg brugt meget. Det er Nodes, der 

har lavet den. Det er meget sjovt, hvor man kan sidde og sige, jeg gør det her, og 
sten, saks, papir over for ens venner. Og så er det en lille konkurrence. Den har 
jeg brugt. 

 Ehmmm…Så bruger Brøndby-applikationen.  
 Så har jeg brugt Farmville.  
 
I: Det er nogle, du synes er gode? 
 
M: Ja, det er nogle, jeg synes er sjove, fordi der er noget langsigtet i. Farmville der 

skal du opbygge en gård. Og Sten, saks, papir der kan du i virkeligheden have 
interne regnskaber med dine venner. Og med Brøndby-applikationen skal du 
tippe på et resultat, og det skal du hver uge. Så det er meget sjovt. 

 
I: Ok. 
 
M: Og det der med Brøndby er også i forhold til mit rigtige arbejde, som er for et 

Ods-firma. Så det er meget sjovt at sidde og konkurrere med dem også. 
 
I: Ok. Kan du så komme med nogle eksempler, som, du synes, er dårlige? 
 
M: Det skulle så være alle de der applikationer, der foregår over en gang, hvor 

resultatet næste gang vil være det samme, eller noget der ligner. Fx Date of the 
Day er meget sjovt første gang – at komme på date med Megan Fox, men anden, 
tredje, fjerde og femte gang er det ligegyldigt. Og så er der måske syv forskellige 
variabler, men det interesserer mig ikke specielt. For du skal nok finde ud af det 
– lynhurtigt, alle sammen, og så synes jeg ikke, den er sjov. Det skal også være 
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noget, som, du synes, er sjovt at publicere hver gang. Og det synes jeg ikke, den 
er.  

 
I: Så når applikationen kun sker en gang, det, synes du, ikke er…. 
 
M: Ja, fx de her hvor du kan lave dit navn om til et pornonavn, eller et nisse navn 

eller…det, synes jeg, måske er mindre sjovt. 
 
I: Hvad så med de her quizes, hvor du svarer på et spørgsmål og får et eller anden 

resultat? Det er jo også kun en gang, kan man sige, for du vil formodentlig svare 
det samme næste gang, men det jo stadig…? 

 
M: Det har jeg, så vidt jeg husker, kun gjort en gang. Men det er jo så fordi, jeg har 

en person relation til Sun-Lolly isen, som jeg måske burde være fan af i 
virkeligheden også, hvis der findes en side til det. Og der kunne man så finde ud 
af, hvilken Sun-Lolly man var. Og det synes jeg var meget sjovt, fordi jeg har en 
relation til det udover det som…jeg har ikke nogen umiddelbart relation til at 
finde ud af, hvilken farve jeg er. Det er jeg egentlig også ligeglad med – eller 
hvornår jeg skal giftes, eller hvornår jeg skal dø, eller hvilket navn eller bogstav 
min kommende kone skal have. Altså det, jeg synes, det bliver fuldstændig 
sindssygt. Altså, hvad kan man sige… 

 
I: Ok ja. Når du har taget en applikation, kan du så finde på at sende den videre til 

nogle af dine venner? 
 
M: hmmmm…Det tror jeg faktisk aldrig, jeg har gjort. Jeg har aldrig sendt en 

applikation videre, fordi jeg synes selv, det er helt vildt irriterende. Kom nu tag 
den her, kom nu tag den her. Så jeg vil ikke være en af dem, der sender den 
videre. Så det har jeg aldrig gjort. 

 
I: Nej 
 
M: Men i og med at jeg publicere den, sender jeg den jo også videre så…Så på den 

måde. Men ikke direkte.  
 
I2: Lægger du mærke til, hvem der er afsenderen af de her applikationer, som du 

tager? 
 
M: Altså, du tænker på, hvis en af mine venner sender den til mig? 
 
I2: Øhmm nej, jeg tænker egentlig på, altså…om det er en virksomhed, der står bag. 

Om det er en virksomhed eller organisation? 
 
M: Nej, ikke umiddelbart. Det skulle være, hvis deres virksomhedsnavn 

virkelig…for jeg kigger ned i bunden for at se, hvem der har lavet den. Det er 
ikke så vigtigt for mig. Det er jeg ligeglad med. 

 
I: Det er ikke sådan, at når du står og skal tage denne her organisation, at så tænker 

du over hvem… 
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M: Nej. Det er ikke vigtigt for mig. 
 
I2: Så tænker heller ikke over, at det mange applikationer måske har et 

virksomhedssigte? 
 
M: Jo, det er jeg udmærket klar over, at de har. 
 
I2: Men det er ikke noget, du tænker.. 
 
M: Men det er ikke noget jeg…Jeg er godt klar over, at det ikke en test eller quiz for 

sjov, fordi at det kunne være sjovt at lave på Facebook. Det er lavet, fordi 
virksomheden kan få noget ud af det – og bruge det til noget. Altså, Røde Kors 
har lavet sådan noget, hvor”jeg indsamler for Røde Kors”. Og så får man sådan 
en indsamlingsbæger på ens profilbillede, og det er meget sjovt, men…og der er 
det jo klart, at det er Røde Kors, og det ved jeg godt. Så der gør du det også for 
at sende et signal om, at du virkelig indsamler. Så på den måde, hvis det virkelig 
var in your face at det her, det var en virksomhed, så ville jeg tænke over det.  

 
I: Ja, så vil jeg finde det første eksempel, som vi skal have dig til at kigge på. 
 
 
ANDEN DEL: CASE-EKSEMPLER 
Virksomhedsprofiler: 
 
Telmore: 
 
[interviewer finder eksempel frem] 
 
I: Nu får du lige lidt tid til at klikke rundt, og så må du meget gerne tænke højt. 

Hvad du ser på, og hvad du synes om det? Og hvor du er henne på siden. 
 
M: [Ser rundt på siden] 
 
I: Du kommer jo en her på den første [peger på skærmen] 
 
M: Ja på Telmores….ja.  
 Ehmm…umiddelbart virker det jo meget sjovt, at man kan nominere nogle, som 

man synes om – må det jo så være umiddelbart, hvis de skal have en gave i hvert 
fald. Det er så i forbindelse med en fødselsdag, kan jeg se. Men sådan en ting jeg 
ikke ville gøre, fordi jeg ville tænke ’jaja’, så skal jeg finde på noget helt vildt. 
Sådan tror jeg, at jeg ville tænke. Jeg tror bare, at jeg ville tænke, at det gider jeg 
ikke sidde og bruge tid på. Så skulle det være fordi – jeg har det sådan med 
gaver, at hvis jeg synes, nogle skal have en gave, så giver jeg dem den bare. Så 
køber jeg den selv. Så jeg tror ikke, jeg ville bruge tid på, at Telmore skulle give 
en jeg synes om en gave. Men ideen er meget sjov. Og jeg kan godt forestille 
mig, at det er populært. Det kan jeg sagtens forestille mig. Det virker også 
umiddelbart som om, det er det. Så det er meget sjovt. 

 
I: Hvor går du hen nu? 
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M: Nu går jeg til deres sådan forside. Det er så deres generelle forside, kunne jeg 
forestille mig, på Telmores. Og det synes jeg…det virker som om, de bruger den 
som sådan en form for support side. På en eller anden måde – og det synes jeg 
egentlig meget godt om. Det synes jeg, er en meget god idé, for hvorfor ikke 
komme i kontakt med sin bruger her. Hvis de er hurtige til at svare, så er det da 
bedre, end at man skal bruge tid på at sidde i telefonkø. Så det synes jeg faktisk – 
det vidste jeg faktisk ikke. Jeg er så ikke Telmore-kunde, men hvis jeg bliver det, 
så vil jeg helt klart bruge det her. Det er helt sikkert. Også fordi man prøver at 
finde en stor mængde information, hvis man ikke bruger en masse tid på at 
klikke rundt – og de svar de, har givet til andre kunder, er [mumler noget]…bare 
på Facebook. Og det, synes jeg faktisk, er en meget sjov idé. Det kunne jeg 
sagtens forestille mig, at de kunne bruge – også i markedsføringsøjemed. Det 
kunne jeg sagtens forestille mig. Det ville undre mig meget, hvis de ikke gjorde 
det. Og jeg kan da også se, at de har noget, der minder om 8500 fans eller kunder 
– eller hvad man så siger – og på den måde, kunne man så også bruge det til at 
tiltrække nye kunder.  

 Går ind på noget, der hedder ”Tal frit” [tænker]…det kan jeg ikke lige lure. 
Hvad er det? En form for reklame for deres produkter?  

 
I: altså det er en – man kan gå ind og se, hvem af ens venner, der også har 

Telmore. 
 
M: Ja, det er en måde at dele det på? Jeg kan se, at man kan sende det til – en 

Facebook vens mobilnummer, og…osv. 
 Så det er bare en form for information om, hvordan man kan dele det her også. 
 
I2: Ja, det er ligesom for at servicere – for de har jo det her med, at alle 

Telmorekunder kan ringe gratis til hinanden internt. Og så er det ligesom for at 
vise, hvem af dine venner har også det her – så kan du ringe gratis til dem. 

 
M: Det er meget smart. Det er meget smart. Så det er…det er en meget god idé. 
 De har også lagt en video op, kan jeg se…eller også er det…det svært at 

lure…så meget ved jeg ikke om Facebook, om det er dem, eller om det er…det 
må jo næsten være Telmore, der er har lagt de her op. Og det er nok deres 
reklamefilm. Og måske nogle virale reklamer, de har lavet. Jeg har så ikke set 
dem, men det kunne jeg forestille mig, at det var. Det ligner nogle af dem – 
sådan nogle hvor de bare har været ude og optage. Det er en meget sjov måde at 
lave viral marketing på. 

 Nogle bruger YouTube og andre bruger Facebook til det. Der er jo mange fans – 
8.500 fans, så der vil jo nok være nogle, der klikker ind på det. Og hvis de har 
lavet dem som nogle sjove videoer, så vil de også blive delt – med videoer der 
hurtigt får flere millioner kliks.  

 
I: Kunne du finde på at gå ind og se videoer, hvis du er inde på en side? 
 
M: Ja. Det kunne jeg godt. Hvis jeg nu var Telmore kunde, så ville jeg gøre det. 

Men jeg ville aldrig blive fan af den, hvis jeg ikke var Telmore kunde. 
 
I: Ok. 
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M: Det kunne jeg ikke forestille mig.  
 Så bruger de den jo meget som information til deres kunder. Det, synes jeg, er 

meget sjovt. 
 
I: Hvordan vil du sådan helt overordnet beskrive denne her side? 
 
M: Øhmmm…Informativ – tror jeg er et ord, jeg ville sætte på den. Den virker – nu 

har jeg ikke siddet og kigget så meget på den, men den virker som om, den giver 
hurtig og let information til kunderne, samtidig med at de selvfølgelig gør det for 
at markedsføre sig. Og for markedsføre alle deres tiltag [mumler noget]. 

 Og det er da en meget sjov måde at markedsføre sig selv på. Let og billigt kunne 
jeg forestille mig også. Så en informativ, overskuelig side. 

 
I: Hvis du var Telmore kunde, så kunne du godt finde på at blive fan af denne her 

side? 
 
M: Så ville jeg bruge den ja. Det kunne jeg godt finde på. 
 
I: Kunne du finde på at gå ind selv, hvis du har et eller andet spørgsmål til 

Telmore, og så skrive et indlæg på den side her? 
 
M: Nu har jeg ikke haft nogle oplevelser med deres telefonservicekø, hvis man 

ringer til dem. Så hvis fx det var TDC, der havde lavet den side her, så ville jeg 
helt klart skrive mit spørgsmål her i stedet for at ringe til dem, fordi man sidder i 
kø i 15-20 minutter, og det gider jeg ikke. Så ville jeg hellere gå herind og 
skrive, og så vente en dag og se, om de så ikke havde svaret. Det har de nok, for 
jeg kan se, at e typisk svarer inden for nogle timer, ikke.  

 
I: Ok, så det var noget, du ville benytte dig af? Noget du synes er en god måde, 

fordi du sparer tid 
 
M: Ja og så fordi, det måske er en anden måde at bruge support på på en eller anden 

måde. 
 
I: Ja, ok. Var det en side, du ville anbefale til dine venner denne her? 
 
M: Hvis Telmore kunder, ja. Ellers ikke. 
 
I: Er der nogle ting du savner på denne her side her? Noget du tænker, der kunne 

gøre det bedre? 
 
M: Hvis det var mig, der stod for den, ville jeg måske lægge nogle billeder ud af de 

mennesker, der administrerer det. Sige nu er du i kontakt med Louise, hun ser 
sådan her ud. Det er noget af det, jeg tror virker meget godt. At vise sådan her 
ser vi ud. Det er mig, du ringer til, når du ringer til det her nummer. Også for at 
give dem en eller anden form for personlighedsknyttelse til virksomheden. 
Måske nogle…noget mere – nu kan jeg se, at de har lagt nogle billeder op af 
nogle af de telefoner, de sælger, eller mærker af de telefoner de sælger. Det 
kunne måske også være en meget god idé at lægge billeder op, af de tilbud man 



 15 

sælger. Eller lægge billeder op og så bruge dem som en form for reklame. Det 
kunne man også. 

 
 Men eller så synes jeg, den har det, den skal have. Jeg forestiller mig, at den skal 

fungere primært som supportside, og det, synes jeg, fungerer meget fint.  
 
I: Ok ja. 
 
M: Det, synes jeg, er meget fornuftigt.  
 
I: Yes, jamen så lad os gå videre til den næste.  
 

 
Carlsberg Pingvin: 
 
[interviewer finder næste eksempel frem] 
 
I: Nå, der var den. Så på samme måde som før får du lidt tid til at klikke rundt og 

tænke højt, hvad du ser.  
 
M: Ja, øhhh… 
 
I: Er det en side, du kender? 
 
M: Nej overhovedet ikke…Men jeg kender ideen, og ved hvad det er. Det er 

pingvinen, Carlsberg pingvinen, de bruger til deres Carlsberg Sport reklame. Og 
har også været…den har også været i min vennegruppe en sjov ting, for det var 
en sjov ting, da den lige kom frem. Men det var som om, at det var lige da den 
kom frem, så døde den bare. Men jeg kunne forestille mig, at det var noget de 
har oprettet i forbindelse med det. Og jeg kan også se, at den er populær - den 
har 13.000 fans.  

 Det er noget jeg kunne forestille mig, at de har lavet for at følge op på tv-
reklamen, som jeg har set i hvert fald. Og det undrer mig ikke, at den er lavet. 
Carlsberg opfatter jeg som en meget proaktiv markedsføringsvirksomhed, og de 
udnytter alle de muligheder, der er, og så ville de selvfølgelig også være her.  

 
 De bruger den som…De bruger den lidt som humor, kan jeg se [griner]. Der er 

sådan en form for…datingprofil, virker det som her. Og det er sikkert for at give 
en eller anden - jeg tænker det er for at give en eller anden form for personlig 
kontakt til denne her kontakt til denne her pingvin, og hvis den kommer, så er 
det bare fedt.  

 Jeg kan også se, at der er nogle mine venner, der er fan af den. Men øhmm…den 
er da meget sjov. Det er nok en af de her sider, hvor jeg lige umiddelbart ikke 
ville kunne se noget formål med at være fan af. For hvad skulle denne her 
pingvin kunne fortælle mig. Udover at den er da meget sjov, og det er et 
humoristisk indslag. Og jeg kan da også se, at de har lagt billeder op af 
pingvinens ekskærester. Og det er jo fuldstændig åndssvagt på en eller anden 
måde…men jeg tror ikke, at jeg ville være fan af den umiddelbart, for den giver 
mig ikke noget. Den giver mig ikke noget information, som jeg føler, jeg har 
behov for. Så skulle det være fordi, jeg virkelig synes at – og det kan være en 
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anden grund til, at jeg ikke er fan, er at jeg ikke synes, det produkt som pingvin 
reklamerer for, er et godt produkt. Jeg synes ikke, det smager specielt godt.  

 At være fan af pingvinsiden er lidt det sammen som at være fan af Carlsberg 
Sport, eller fordi man synes reklamen er sjov. Det, synes jeg, også den var, men 
det synes jeg ikke mere.  

 
I: Hvis nu at reklamerne havde kørt nu, at det havde været i starten af hele 

reklamen, kunne du så finde på at være fan af den? 
 
M: Ja, så kunne jeg godt finde på det. Men i en kortere periode. Ja, hvis det nu var 

nu, så ville jeg være fan af den, og så senere hen slette mig fra den. 
 
I: Ok, har du gjort det? Sådan slettet dig før? 
 
M: Ja, men jeg ville ikke kunne sætte navn på sådan liiige umiddelbart. 
 
I: Nej nej. 
 
M: Men det har jeg. 
 
I: Du tænker over, hvad det er? 
 
M: Ja, jeg tænker over, hvad det er, jeg vil have, fordi man kan også meget hurtigt 

på Facebook få meget information, som er ubrugeligt, og det, synes jeg, er meget 
irriterende. Så… 

 
I: Har du så slettet dig som fan, fordi du synes, du fik for meget? At du blev 

spammet? Eller var det fordi, du bare ikke synes at…. 
 
M: Ja, en blanding. Nogle af dem har været fordi, de bare har sendt alt for meget ug 

til mig, og nogle af dem har været fordi, at jeg synes, at jeg ikke havde den 
interesse for det produkt eller den ting mere. 

 
I: Ok. 
 
M: Så ja, det har primært været derfor, at jeg har slettet mig. 
 Men generelt en meget sjov side, kunne jeg forestille mig. Og de bruger den 

sikkert også til at se og reklamere for deres Carlsberg Sport, eller hvad de nu 
bruger deres pingvin til. Der er i hvert fald en stor brugerflade, så de kan komme 
ud til folk. 

 
I: Hvad appellerer til dig på denne her side, og hvad appellerer ikke til dig? 
 
M: Det der umiddelbart kunne appellere til mig, var de humoristiske indslag, den 

sikkert kommer med hver dag eller hver anden dag eller en gang i mellem. Den 
kommer nogle input og noget, man kan sidde og grine lidt af, og nogle videoer 
og billeder – men nu ved jeg ikke, hvor aktiv denne her side er. Men det virker 
ikke, som om den er særlig aktiv. Og hvis den ikke er det, så tror jeg, at jeg ville 
blive træt af den sådan rimelig hurtigt, for så er det det der med..hvis de nu 
brugte den til et humoristisk indslag hver dag og skrev en statusupdate hver dag, 
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så kunne det måske være meget sjovt, for så kunne man bruge den som en form 
for dagens vits agtigt – dagens pingvin eller sådan noget sjovt. Ja, hvad ved jeg 
[smilende] 

 Men noget der var sjovt, og som man kunne bruge tid på hver dag og læse denne 
her ting. Hvis man bruger tid på at læse alle mulige andre statusopdateringer, så 
hvorfor ikke ens fanpages. Så jeg kan ikke se…den er meget inaktiv, og det er 
nok… 

 
I: Ville du gerne have det sådan, at du fik en statusupdate fra de sider, du er fan af 

en gang om dagen? 
 
M: Ja, det ville være fint. For hvis jeg er fan af dem, så er det noget, jeg har 

interesse i, og så kan jeg ligeså godt få informationen. Sådan ville jeg tænke. 
 
I: mmm [nikkende] 
 Har du været rundt på… 
 
M: Ja. De er nogle fanvideoer, der er lagt ind. Så er der nogle billeder, de har lagt 

ind. Og så kan dem, der er fan af dem klikke på det. 
 Men det virker ikke som en seriøs side. Ja, hvis der ikke stod, at den var oprettet 

af Carlsberg A/S, så ville jeg tro, at det var nogle andre for sjov. 
 
I: Tænker du over, at det er en ”person/figur”, der er afsender, og det ikke er en 

virksomhed? 
 
M: Nej, jeg tænker at det er en virksomhed. For jeg ved godt, at det er Carlsberg 
 
I: Ja. Men det at de bruger pingvinen? Altså, at de bruger en figur til at… 
 
M: Ja, altså det giver jo et sjovt aspekt i det. Og den appellerer til mig. Men på den 

måde ser jeg det ikke, nej. Jeg ser det ikke så meget som om, det er pingvinen, 
der er afsender. Selvom det var pingvinen, så ville jeg stadig tænke, at nu har 
Carlsberg pingvin skrevet et eller andet til mig. Tror jeg.  

 
I: Mere den form at det bliver mere personligt? 
 
M: Ja, det er meget sjovt… 
 
I: …at det er ligesom alle andre Facebook. Altså, det er jo individer, der 

kommunikerer? Den der måde at blive kommunikeret til? Eller? 
 
M: Ja, men det er jo helt klart sjovere, at blive kommunikeret til på et personligt 

plan, end at nu skriver Carlsberg Danmark til dig. Altså, så er det jo sjovere. 
Selvfølgelig. 

 
I: ok. 
 
M: Det er jo lidt som en person nu. Men nu er den jo oprettet som en fanpage og 

ikke som en profil. Det kunne man måske også overoveje. Der er selvfølgelig 
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ikke de samme muligheder i det – uden at jeg ved særlig meget om det – men der 
er sikkert nogle flere muligheder i Fanpages 

 
I: Ja, ok. Hvad på siden her appellerer ikke til dig? Altså andet end at den ikke er 

så aktiv mere, og ikke laver så mange statusopdateringer mere.  
 
M: hmmm…Det er primært det der med, at de ikke er aktive. Der ligger to videoer, 

ikke ret mange billeder heller, og det er lang tid siden i hvert fald, at de har lagt 
de der billeder op. Så jeg ville tænke, at det var en side sådan, der var gået lidt 
død.  

 
I: Ja, ok. Er der ellers noget, du sådan savner på siden? 
 
M: Neej. Altså umiddelbart, hvis man ikke kiggede på datoerne, så var der jo meget 

godt gang i den. Men når så lige får kigget på den, og bruger lidt mere tid, så kan 
man godt se, at…det er 20 uger siden, at de har sendt noget ud. Og det synes jeg 
bare, det er dumt. Og ellers fungerer den som jeg synes, sådan en skal fungere 
med de statusopdateringer, der kommer, og ja… 

 
I: Så hvad hvis det var et eller andet, der var nutidigt? Et eller andet fx 

havenisserne? Eller andre sådan der har lavet en side som det her, hvor de stod 
som afsendere af siden eller? Ville det være noget, du kunne finde på at være fan 
af?` 

 
M: Ikke umiddelbart. Øhhh…det ville også være i en kortere periode, at jeg brugte 

tid på det, tror jeg, fordi at det der med, at det skal også være noget, der kan give 
mig noget information.  

 Ja, jeg er bare ikke den store forbruger af bare at være fan af noget, fordi nu er 
alle andre det. Ikke fordi jeg vil lade være bare fordi, jeg vil være speciel. Men 
jeg gør det fordi, at det er spild af information. 

 
I: Ja, godt. Så finder jeg det næste frem. 

 
 
I do 30 
 
[interviewer finder næste eksempel frem] 
 
I: Og du får igen tid til at klikke rundt og tænke højt.  
 
M: [kigger på siden] 
 Hmm…det virker umiddelbart som en miljøforkæmper-side. I do 30.  
 Øhmmm…måske umiddelbart en side, at jeg ville tænke var lavet af Ariel eller 

sådan  noget. Fordi de også har den der vask på 30 grader, energispare side.  
  
 En side som jeg tror, jeg ville være fan af, hvis godt ville sende et korrekt signal 

til min omverden. Det er jo sådan en, for mig, jeg lever miljørigtigt-side. 
Ligesom det er på mode, at spise CO2-neutralt, så er det også på mode at vaske 
mere CO2 og miljøvenligt. Og det tænker jeg, uden sådan at have kigget rundt 
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her, men bare ved at se på deres profil/fan-billede, tror jeg umiddelbart, at det er 
en side, man bliver fan af, hvis man vil signalere noget rigtigt.  

 Eller noget rigtigt, hvis man kan sige det sådan [grinende] 
 Så det er det, jeg tænker om den. Øhmm…og virker måske som en side, der er 

drevet meget af brugerne. Det virker som om, at det måske er brugerne, der 
uploader videoer, og det er brugerne, der…Brugerne er meget aktive med at 
kommentere på deres statusopdateringer. Og statusopdateringerne kommer 
meget ofte. Jeg kan se hele tiden faktisk. Næsten dagligt, nogle gange flere 
gange dagligt, kan jeg se her. Og det ville helt klart appellere til mig, at de 
bruger tid til at lægge videoerne, og bruger tid på at lave statusopdateringer. De 
holder den aktiv. Så det vil appellere til mig. Men umiddelbart…umiddelbart 
vasker jeg ikke sindssygt meget [smilende]. Og har også nogle… altså, jeg havde 
faktisk en diskussion med mine forældre i går om det her – så det er jo også en 
måde at signalere, at jeg synes det, og vi skal gøre det, og herhjemme hos mig 
gør vi det her. Så det er meget, for mig, meget en smagsside i forhold til, at det 
er noget information. Jeg betvivler måske mere på, at de ville kunne bruge siden 
til noget reelt. Ja, den information de giver mig, ville jeg nok ikke kunne bruge 
til så meget. For det virker ikke som om de statusopdateringer, de har, er noget 
hvor der står, at nu sker der det her for miljøet. Det er mere sådan en…det kan 
godt være, at det er det, der er pointen med gruppen – at de på længere sigt vil 
lave en underskrift indsamling eller et eller andet.  

 De har en længere tekst her om, hvad det er de vil. Men de skriver også selv, at 
”by joining this group you’re sending a signal”. Så det er også et signal. Måske 
til politikere, måske til dem at jeg tænker på miljøet – også når jeg vasker.  

 
I: Kunne du finde på at blive fan af sådan en side her? 
 
M: Hvis jeg var ti år ældre. Tror jeg. Ej, jeg ved ikke. Jeg kan godt se, at de prøver 

sådan at gøre den lidt halvung, synes jeg. Jeg tror, jeg skulle være lidt ældre. 
Måske ikke ti år – måske fem år. Fordi lige nu, selvfølgelig er miljøet også 
vigtigt nu, selvom jeg kun er 21. Men nej, det tror jeg ikke.  

 Men det er helt klart en af de sider, der ville appellere til mig, fordi det er meget 
sjovt, og det… 

 
I: Men det er så denne her, hvad med andre? Hvad hvis det var en NGO af en eller 

anden slags? 
 Nu er det fordi, det her er for at vaske bedre i forhold til miljøet, men det kunne 

være så mange andre ting.  
 
M: Altså, generelt sider der er meget aktive, og som giver mig noget information, 

som jeg synes, giver mig noget relevans…også for at bruge som 
informationskilde. Det kunne være, hvis Politiken havde en side, som de har, 
men hvor de kom med dagens vigtigste nyheder hver morgen. Så ville det være 
en applikation, jeg brugte eller en fanside, jeg gik ind på hver dag, hver eneste 
morgen. For de giver mig noget information, jeg kan bruge til noget videre i dag, 
eller de lægger de vigtigste artikler op. Det ville være noget, som jeg synes var 
interessant. Så hvis de her lagde noget op om, at nu går det sådan her og sådan 
her med miljøet, og vi er blevet så og så meget bedre i Danmark og lagde nogle 
statistikker og noget konkret information om miljøet, så ville jeg synes, at den 
var mere interessant.  
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I: Ja, ok. 
 Har du været rundt på de forskellige undersider? 
 
M: Ja, det…Jeg kigger på deres billeder. Det virker som om, der er nogle fans, der 

selv lægger billeder op. Og så har de også selv lagt op med nogle forskellige 
billeder. Her er det konkret information virker det som om. 

 [ser videre rundt] 
  
 Ja, her har de givet noget information om, hvad for noget tøj, som er…som i 

hvert fald sagtens kan vaskes på 30 grader, virker det som om. Det er det, jeg 
lige umiddelbart tænker, når jeg ser det.  

 Og det er jo sådan ca. alt tøj, de har skrevet her, tror jeg. Det er meget sjovt. Det 
er en meget sjov måde at give information på. Jeg tror måske aldrig, jeg ville 
komme så langt ind. Jeg tror måske aldrig, at jeg ville komme ind og se på 
billederne for at søge den information. Så måske kunne de godt lægge den sådan 
lidt mere ud til mig. 

 
I: Ok. Er det generelt, når du er inde på de her virksomhedssider, at du…hvis der 

er mange faneblade eller tabs, så undersøger du ikke hele siden, men du ser lige, 
hvad… 

 
M: Ja, der skal være noget, der fanger mig lige umiddelbart, og ellers bruger jeg 

primært statusopdateringer. For at Facebook ikke bare er nyheder og 
statusupdates fra mine venner, men også nyheder fra verden, og så skal de sider, 
jeg er fan af også give mig nyheder. Og denne…det virker som om, de mere 
skriver, nu har vi haft så og ås mange klik på vores YouTube-videoer, og please 
vær medlem, og altså…det er meget sådan. Men det kan da godt være, at den på 
længere sigt, ville kunne give mig noget relevant information. Det kunne i hvert 
fald godt være en side, som jeg kunne holde øje med, og som kan… [mumler 
noget] og det er sikkert også den vej, at den er opstået.  

 
I: Hvis du nu skal sige, hvad på denne her side appellerer til dig, og hvad på denne 

her side appellerer ikke til dig? 
 
M: Det appellerer til mig, at den er aktiv. At de er meget aktive og kommer med 

mange statusupdates og opdateringer. Det appellerer til mig, at…de har et meget 
sjovt billede på, og det er i hvert fald et billede med meget symbolik i. Deres 
beskrivelse af, hvad det er de vil, er også meget fint. Nu har jeg ikke læst den, 
men det er meget fint, at de har en lidt lang tekst om, hvad er det, det her er, så 
hvis man rent faktisk er interesseret i det, så kunne man læse det. Så det er ikke 
bare sådan en bliv fan, og så ved du næsten ikke, hvad du er fan af.  

 
I: Ja, der er mange sider, der kun har en kort…om hvem, de er 
 
[taler i munden på hinanden] 
 
M: Det appellerer til mig, at der rent faktisk er nogle, der bruger meget tid på det 

her. Og det, synes jeg, er meget sjovt. 
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 Det appellerer mindre til mig, at deres billeder ikke er promoveret mere på en 
eller anden måde. Jeg ved ikke, hvad der er af muligheder, men jeg synes måske 
godt, at man kunne bruge noget af det mere aktivt.  

 Eller opfordre folk til at uploade flere billeder. Altså, det er jo altid sjovt at se, at 
brugere gør noget. De har 10.000 fans, så hvis bare 5000 fans ville skrive en 
eller lave noget om, at det har gjort for miljøet i dag, altså så…man kunne godt 
lave. Man kunne godt muligheder i det. Så jeg synes måske, de skulle 
videreudvikle lidt mere for at appellere lidt mere tid mig.  

 
I: Ok. Er der ellers noget, du sådan savner på siden? 
 
M: Næ ikke umiddelbart. Men det er igen fordi, jeg kigger meget på deres 

statusopdateringer og på, at folk kommenterer på deres statusopdateringer, og ser 
derfor kunne den måske være attraktiv, og der kunne den – for hvis der er 10.000 
mennesker, der synes det er interessant, det de skriver, så er der en lille chance 
for, at jeg også synes det.  

 
I: Du gættede lidt på, hvem der var afsender af denne her side. Er det noget, du 

sådan vil gå ind og så søge lidt mere efter, og så finde ud af, hvem er egentlig 
afsender?  

 
M: Nej, nu kan jeg så se, at det er Novozymes, der så er afsender af den. Men 

øhmmm…Og det undrer mig egentlig ikke. Det undrer mig egentlig ikke, fordi 
de har tidligere også været…det er jo en meget stor virksomhed, og de 
producerer mange ting, og de forurener meget, og derfor er det måske en meget 
sjov ting for dem at gøre. Og så kan folk ikke komme og sige I gør ikke noget, 
for det gør de. 

 Men det er måske også mindre vigtigt på denne her side, at det er Novozymes, 
sååå…men det er meget sjovt, at det er dem, der står bag. Men det ville jeg ikke 
tænke over, og det ville jeg heller ikke opsøge.  

 
I: Når du så ser det, hvad…? 
 
M: Nu undrer det mig ikke, fordi jeg for noget tid siden kom ind over og så på 

noget…noget udkast på en opgave for Novozymes omkring miljø også, så det 
undrer mig ikke, at de er kommet med noget. Men måske, hvis jeg ikke vidste 
det, så ville jeg tænke, hvorfor? Hvad har Novozymes med miljø at gøre? For 
umiddelbart har de jo ikke vildt meget med miljø at gøre, hvis man bare tænker 
Novozymes – det er medicinalverdenen, og de gør nok for verden. De laver jo 
medicin. 

 
I: Ville du så savne, hvorfor er det dem? Hvad er deres? Eller sådan…noget 

information, noget mere information. 
 
[taler i munden på hinanden] 
 
M: Der kunne måske godt være sådan en, hvorfor har vi lavet denne her gruppe. 

Men på den anden side, så sender de også, jamen vi er Novozymes, og vi gør 
kun det her fordi, at…så på en eller anden måde, så er det måske meget sjovt, at 
de ikke bruger så meget tid på det.  
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I: Der er en af de andre, der har foreslået, at der måske skulle være noget med de 

produkter, som deres enzym, de producerer, er med i, og på den måde at 
de…sådan udnytte mediet mere. Men det ville, du synes, ligesom blev for 

 
[taler i munden på hinanden] 
 
M: …for at sælge deres produkter? 
 
I: Ja, ville det ligesom tænde dig af i forhold til, hvad denne her side går ud på? O 

forhold til hvad de siger, at formålet er? 
 
M: Ja fuldstændig. Det, synes jeg ikke, har noget med det at gøre. Også fordi at 

Novozymes’ produkter det er ikke noget, som du lige som privatforbruger går 
ned og køber. Det er B2B, og det er…det er ikke mig der går ind og køber 
10.000 insulinsprøjter fra Novozymes ude i Bagsværd. Det er det ikke. Det er et 
eller andet apotek eller medicinalvirksomhed, som køber komponenter af 
Novozymes eller omvendt. Så det er måske ikke en virksomhed…der er måske 
ikke så meget relevans over for privatkunder. Men de har en relevans i at 
fortælle, at de gør noget for miljøet over for privatkunder. Der er mange 
miljøforkæmpere, der generelt har et had til de store virksomheder. Så derfor er 
det måske meget sjovt. 

  
 Men lige hvordan Novozymes og det der med at vaske på 30 grader, hvordan 

den kobling der er kommet, det kunne jeg måske godt tænke mig at vide… 
[smilende]….hvordan de er kommet frem til det. For så meget vasker de vel ikke 
i Novozymes.  

[griner]  
 Jamen det…jeg ved ikke, hvordan de er kommet frem til det. 
 
I: Ja ok. Godt. Så tager vi lige et sidste eksempel, jeg gerne vil vise dig. 
 
 
Applikationer 
 
[interviewer finder det sidste eksempel frem] 
 
I: Og det er så en applikation, du gerne må tage. Og når du tager den, må du gerne 

tænke højt på samme måde. 
 
M: Ja. Umiddelbart er det jo en applikation, der er udviklet af nogle, jeg kender.  
 
I: Ja, du kender godt applikationen her? 
 
M: Ja, det gør jeg, fordi at jeg umiddelbart kender dem, der har lavet applikationen – 

altså dem som har udviklet den fra grunden, og dem som Sundhedsstyrelsen har 
været i kontakt med.  
Nu ved jeg også, at det er sundhedsstyrelsen, fordi de også har kørt en tv-
kampagne på den. Og det der med, at de har lavet nogle tv-reklamer, der ligner 
denne her lidt. Og der er mange af mine venner, der har taget den. Jeg kunne se, 
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at 52 af mine venner har taget den. Og derfor har jeg også været udsat for mange 
publicerede resultater fra den. Så jeg ved godt, hvad den gør ud på. 

 
I: Ok. Har du selv taget den? 
 
M: Nej, det har jeg ikke. 
 
I: Nej ok.  
 
M: Det har jeg ikke, fordi jeg synes, at…ja, det kan jeg altid forklare dig senere hen, 

men… 
 Skal jeg læse spørgsmålene højt? 
 
I: Det behøver du ikke. 
 
M: Nej. 
 [Starter med at tage applikationen] 
 Lige umiddelbart synes jeg, at det er meget sjovt, at den lægger tingene live ind 

på min profil – virker det som om. Det kunne jeg forestille mig, at den reelt ikke 
gør. Men den laver sådan, ligesom i deres reklame laver den sådan en han gør 
det her, og det synes hun godt om, og det kommenterer han på. Det gør den også 
i fjernsynet. Det synes jeg er meget sjovt.  

  
 [går videre igennem testen] 
 
 Det er nogle meget sjove halvpersonlige spørgsmål [griner] 
 Øhmmm…jeg kan se, at den så bruger…den skriver sådan nogle navne og 

sådan, så når jeg svarer skriver den, at Kim Kristensen synes godt om det, men 
jeg er så ikke venner med nogen Kim Kristensen. Og det er måske sådan lidt… 
der kunne man måske have brugt nogle af navnene på mine venner i stedet for. 
Det havde gjort det sådan lidt mere sjovt. Fordi så ville der stå, at Mette Møller 
Rasmussen synes godt om det her…eller…altså…fordi hvem er Kim 
Kristensen? Og så står der, at jeg har to nye venneforslag. Altså, det er…jeg kan 
godt se det sjove i det, men man kunne måske godt bruge navnene fra ens 
venner.  

 
[Tid: 01:02:25] 
  
 Så kommer vi frem til et resultat. Eller det gør vi så ikke, vi kommer frem til 

klassiske om, at man skal sende den her til ens venner, og det vil jeg aldrig gøre. 
 
I: Nej, fordi? 
 
M: Fordi jeg ved selv hvor irriterende det er.  
 
I: Så får du et resultat op? 
 
M: Så får jeg noget op, hvor jeg får en lille sviner [griner]. Det gør man vel her. Jeg 

har så kun mistet 31 venner. Ehmmmm… 
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I: Du siger kun 31 venner? 
 
M: Ja, men det er fordi, jeg har set, at mange af mine venner har mistet flere 

hundrede venner [grinende]. Og det, synes jeg, er meget sjovt. Jeg ved så ikke 
helt hvad den laver – venner…[mumler lidt]. Det er svært at lure, hvad det er den 
gør umiddelbart, for der kommer nogle resultater herude også.  

 Og igen, der er nogle mennesker, der kommenterer på det, som jeg ikke ved, 
hvem er. De kunne ligeså godt have skrevet nogle af mine venners navne, det 
havde været sjovere.  

 Og jeg ville egentlig ikke publicere den. Men det er nok også fordi, jeg synes 
ikke resultatet er særlig sjovt – og egentlig heller ikke særlig passende. 

 
I: Nej. Hvad mener du med det? 
 
M: Nå men hvis det nu var noget, jeg tænkte, at mine venner kender mig for at gøre 

til en fest, så ville det være sjovt at publicere. Men det… 
 
I: Men du synes ikke, at det resultat passer? 
 
M: Nej, [griner] sætte sig ned på trappestenen til fester, det er bare ikke mig. Mine 

venner ville heller ikke tænke, at det var særlig sjovt, det der. Så det ville jeg nok 
ikke publicere. 

 
I: Nej, men du har så set mange af dine venner publicere deres resultat. 
 
M: Ja 
 
I: Og hvad har du tænkt om det? 
 
M: ehmmm…ikke andet end, at jeg tænkte, at det er da – men det er nok fordi, jeg 

synes, at hele denne her kampagne er sådan lidt overdrevet på en eller anden 
måde. Du går i byen og mistede 200 venner. Sådan fungerer det jo ikke. Altså, 
og hvor mange mennesker har reelt 200 venner? Og er de alle sammen med i 
byen? 

 
[alle griner] 
  
 Altså, hvis man skal tænke sådan helt realistisk på det, så virker det nogle gange 

sådan lidt… 
 
I: Haha…ok 
 
M: Altså, jeg tog en aften i byen og mistede 31 venner – den er meget 

moralprædiken. Og det er også meningen. 
 Jeg har måske tænkt mere på at blive fan af en side, der hedder Stop før 50, som 

er en side, der faktisk er større end denne her, men som faktisk er en modsætning 
til applikationen 

 
I: Størrelsen? 
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M: Den har flere fans, fordi det virker urealistisk at stoppe før fem. Og hvor mange 
unge mennesker stopper før fem? Det er der jo ikke nogen, der gør. Så det virker 
måske også bare….det virker som om, den er sådan lidt, hvad skulle den nytte 
agtigt. Hvor mange fanger den? Ikke nogen i min vennegruppe. 

 
I: Altså, dine venner har taget den og publiceret den? 
 
M: De har taget den, men det er noget med Haha det er meget sjovt. Og nogle, 

kunne jeg også forestille mig, svarer det mest ekstreme for at se, hvor mange 
mennesker kan jeg miste. Og nogle vil måske ikke svare helt seriøst på den. Den 
vej kunne jeg også forestille mig det. Altså, også bare fordi det er da meget sjovt. 
Hvis der nu havde stået et eller andet sjovt her [om resultatet], så er det da meget 
sjovt, og så ville jeg nok også gerne publicere det. Men det er nok ikke en jeg 
ville gå ind og tage igen – umiddelbart. 

 
I: Nej. Fordi det ville ikke ændre sig… 
 
[taler i munden på hinanden] 
 
M: Det ville nok ikke ændre sig. Så hvis jeg skulle tage den igen, så var det for at se, 

hvor mange mennesker, kan jeg miste. Altså…så nogle få ændringer ville være 
meget sjove. Måske nogle flere spørgsmål for at skabe lidt mere variation i 
resultatet.  

 
I: Ok, flere spørgsmål 
 
[taler i munden på hinanden] 
 
M: hvis man skulle have mig til at tage denne her igen, så skulle de lave den sådan, 

at nu tog du til privatfest, nu tog du på diskotek, og nu gjorde du sådan og sådan 
og sådan – og så sætte forskellige scenarier op.  

 
I: Ja, ok 
 
M: For ellers er der jo ikke nogen grund til, at jeg skulle tage den igen. Hvorfor 

skulle jeg tage den igen? Nu har jeg taget den en gang og fået et resultatet.  
 
I: Har du kommenteret på nogle af dine venner, der har taget denne her 

applikation? 
 
M: Ehmm… 
 
I: Været inde og skrevet et eller andet? 
 
M: Ja, der har det enten været et eller andet helt ekstremt…at så slå han sin kæreste, 

og så gjorde han det ene og det andet og det tredje, og mistede alle sine venner. 
Altså, så har det været sådan et eller andet, ikke? OG så har jeg kommenteret på 
den. Det er fordi, det er nogle af mine gode venner, der har taget den, og så har 
det været sjovt at sidde og mobbe med det. 
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I: Ok, ja. 
 
M: neej, jeg synes, den er meget god…. [bliver afbrudt] 
 
I: Den rammer ikke dig? 
 
M: formålet med den rammer mig ikke. Men det, som jeg synes, er meningen med 

den, som er, at unge skal drikke mindre, synes jeg ikke skinner igennem.  
 Det chokerer ikke mig, at der stod, at jeg mistede 31 venner, for det ved jeg jo 

godt, at jeg ikke ville gøre. Så det er fuldstændig åndssvagt. På den måde tænker 
jeg, at det er sådan lidt dumt. Og jeg ved ikke, jeg synes ikke, at formålet skinner 
så meget igennem, så skal man da virkelig være letpåvirkelig, hvis man lader sig 
gå på af den.  

 
I: Så den sætter alligevel nogle tanker i gang? 
 
M: Nej 
 
I: Om at jeg skal…ikke sådan decideret om dine venner og veninder, men det 

sætter en eller anden… 
 
M: Jeg tror måske mere, at det ville gøre det, hvis der var en der sagde det til mig, 

når man så var fuld, og så siger ’prøv lige at hør her, du er simpelthen for fuld og 
du skal prøve at styre dig mere næste gang, for du er dum at høre på.’. Det ville 
ændre noget. Men at en Facebook test siger det til mig, nej. Ud fra fem 
spørgsmål, nej.  

 
I: Så det går både på indholdet af den rammer forbi dig, og så går det også lidt på, 

at selve udformningen, altså det her med, at det er kun fem spørgsmål, og det 
er…der er ikke nogen idé i at tage den igen, og.. 

 
M: Nej. Altså [bliver afbrudt] 
 
I: Og resultatet rammer ikke dig? 
 
M: dee [bliver afbrudt] 
 
I: Det er ikke sjovt, kan man sige, fordi det rammer ikke dig, 
 
M: Nej. 
 
I: så hvis man nu havde lavet den lidt mere… 
 
M: Hvis man nu [bliver afbrudt] 
 
I: Fx hvis… 
 
M: Hvis man nu havde lavet den med informationer fra ens profil, så man blev lidt 

mere personlig i resultatet, så kunne det måske være meget sjovt. 
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I: Ja, du kommenterer også meget på, at den ligesom ikke…altså, ikke stemmer 
overens med din profil. Den er ikke helt gennemført. Det er ikke dine egne 
venner, der kommer op.  

 
[Taler meget i munden på hinanden] 
 
M: Når jeg ser det, tænker jeg, hvad er det her. Og så ligner det, at den får lagt et 

eller andet ind over mit profilbillede også. Det er jo ikke min profil, jeg ser der i 
baggrunden fordi…at det, synes jeg, da er underligt.  

 
I: Føler du dig ellers som en del af målgruppen? Føler du, at det her er… 
 
M: Helt klart. Jeg er målgruppen. Men jeg tror måske også, at målgruppen bare ikke 

er påvirkelige over for det her. Det er bare…[griner] hvis der var nogen, der 
havde kuren til at stoppe med at drikke, så tror jeg nok, at der var nogen, der 
havde tjent nogle penge på det. Jeg tror ikke, at det her får en til at stoppe med at 
drikke overhovedet. Jeg tror mere, at det får dig til at drikke mere måske endda, 
fordi nå, nu skal vi nok vise Sundhedsstyrelsen, at det er lige meget, hvad de gør.  

 Og det er jo også det. Det, at der er en fanpage, der har 13.000 mod denne her 
måske 11-12.000, viser jo også bare, at det… 

 
I: har du taget den? Stop før 50? 
 
M: Det er ikke en test, det er bare en side. 
 
I: Det er bare en side, man kan blive… 
 
[taler i munden på hinanden] 
 
M: …hvor man fordømmer den her. Det er meget sjovt. 
 
I: Du er ikke fan af den? 
 
M: Nej 
 
I: Kunne du godt finde på det? 
 
M: Nej, men jeg synes egentlig bare, at det er meget sjovt at vise på den måde, at 

kampagnen virker ikke Sundhedsstyrelsen.  
 Det gør [mumler de næste ord]. Jeg tror ikke på, at man kan styre unge på den 

måde der. Måske få tal af unge vil blive så påvirkede af det her, at de tænker sig 
mere om. Men jeg tror mere på, at man skal have fat i dem reelt. Så tror jeg mere 
på sådan en, som vist Sundhedsstyrelsen, men rygere, hvor de sidder og trykker 
fedt ud af hovedpulsåre. Den kan man ligesom forstå, når man ser en, der står og 
ryger, og så ser man det, og så ser man så, der ligger en hovedpulsåre der. Det er 
til at forstå. Når du ryger, så går det galt. Når du drikker så går det galt, det ved 
man også godt, men de viser det bare ikke helt på samme måde her visuelt. Det 
er bare, at du mister nogle venner, nogle Facebookvenner – nå ok, ikke? 

 
I2: Så nogle billeder af en leveren, som ser ud som et eller andet… 
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M: Ligesom der er på rygerpakkerne, hvor man…sådan noget. Så tror jeg mere, på 

sådan nogle skræmmekampagner. ”Det her sker, hvis du”. Også fordi så er der 
nogle, der siger, hvis du drikker, så…så slemt er det heller ikke, hvis du bare 
drikker en gang i mellem, og hvis du drikker hver eneste weekend og bliver 
påvirket…altså, så deet joo… 

 Ja, jeg kan godt se det fornuftige i, at de laver applikationen. Jeg kan godt se, 
hvorfor de har gjort det. Der er bare nogle ting, jeg kunne tænke mig, at de 
gjorde mere.  

 
I: ok. Ja. 
 
I2: Har du lagt mærke til den der faktuelle information, der er til sidst.  
 
M: Den har jeg lige set nu. 
 Det der Vidste du 
 
I2: ja 
 
M: øhhh…ja, [griner]. Der står noget om, at 9% af alle unge mænd og 16% af alle 

unge kvinder har haft uønsket sex pga. alkohol. Det vidste jeg ikke. Men 
altså…spørgsmålet er, om det ikke også er en undersøgelse, der er baseret på, at 
kvinderne bagefter har sagt, så meget ønskede jeg mig heller ikke sex. Altså 
spørgsmålet er…det tror jeg, at jeg ville tænke. For hvor mange…altså, 9% af 
alle unge mænd? Det vil jeg bare ikke tro på. Det tror jeg ikke. Der er jo ikke 
nogle mænd, der bliver hivet hjem af en kvinde mod deres vilje. 

 
[Alle griner] 
 
 Jeg vil ikke tro det. 
 
I: [grinende]. Nej, så det har ikke nogen mening for dig.  
 
M: Det har den mildest talt ikke, nej. Altså jo…så skulle det være, hvis der var 

nogle kvinder, der var blevet voldtaget. Fordi de var for fulde. 
 
[alle griner igen] 
 
 Så skulle det være helt derude. Nej, men jeg tror sgu ikke på, at man…. 
 
I: Ja, så skulle det være mere.  
 
M: Ja, man skulle slå mere ned på noget, der var voldsomt…fordi uønsket sex, det 

kan være mange ting.  
 
I: Ja. Ok. Så skal vi faktisk ikke bruge computeren mere. Så den kan vi bare lige 

lukke ned, og så har vi lige nogle afsluttende spørgsmål. 
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Afsluttende refleksioner 
 
I: Hvad synes du om, at virksomheder bruger Facebook til at skabe kontakt til 

kunder?  
 
M: Det, synes jeg, er en god ide. Det er det rigtige at gøre, fordi der er så stor en 

brugerflade. Der er så mange mennesker, så det er så let at få fat i dem. Og folk 
har meget let ved at tage denne applikation, eller den der test eller blive fan af – 
det er jo mange…det er jo bare et klik. Så det er helt fint for mig.  

 
I: Hvordan vil du så helst have, at virksomheder kommunikerer med dig på 

Facebook? 
 
M: Sådan enten via Fanpages eller applikationer eller? 
 
I: Jaaa… 
 
M: Jeg vil helst ikke have, at de kontakter mig, uden at jeg har bedt om det. Det 

gider jeg slet ikke, og der er sikkert også nogle regler om, at det må de ikke. Jeg 
vil helst have, at jeg på en eller anden måde selv opsøger det, eller fordi mine 
venner har. Grunden til, at fx Challenge-siden er blevet så stor, er jo også, fordi 
at jeg har spredt budskabet om, at nu findes der er en fanpage. Så på den 
måde…Mine venner kontakter mig omkring nogle ting, som så er lavet af 
virksomheder. Men så igen, jeg tænker ikke ret meget over, at de her 
applikationer er lavet af virksomheder – med mindre det virkelig står der. 

 
I: Jeg tænker også sådan lidt, hvilken type kommunikation? Hvad er det, der taler 

til dig, hvis en virksomhed skal kommunikere med dig? Hvad er underholdende? 
Hvordan skal det være? 

 
M: Det skal være informativt, og så skal det helst være noget, der bliver ved med at 

være informativt, så det ikke bare er at starte en kampagne, og så dør den – 
ligesom med pingvinen, vi sad og kiggede på. Den er jo død. Den har sikkert 
været sjov i starten, men er død nu. 

 Anders Fogh Rasmussen bliver ved med at komme med statusopdateringer. 
Challende bliver ved med at komme med statusopdateringer. Nodes bliver ved 
med at komme med statusopdateringer. Gentofte Volley det samme. Det er nogle 
sider, der bliver ved. Og så skal det nok også være…det skal nok i virkeligheden, 
for at jeg gider det rigtigt, være noget jeg har en form for tilhørsforhold til. 

 
I: ok 
 
M: Enten fordi jeg kender nogen, eller Anders Fogh fordi jeg støtter Venstre, eller… 
 
I: Så fordi du i forvejen har en eller anden relation til allerede? Ligesom med 

Brøndby, du var allerede fan af Brøndby.  
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M: Det tror jeg, at det skal være. For ellers så tror jeg ikke, at jeg gider at bruge så 
meget tid på det. Der er nok at kigge på på Facebook i forvejen, og der er tusinde 
vis af applikationer, og mange af dem er fuldstændigt ligegyldige.  

 
I: Ja, så skal det være noget, du interesserer dig for 
 
M: Ja, det skal være noget, jeg interesserer mig for, før at jeg gider at bruge tid på 

det. Og hvis det var noget, hvor jeg selv skulle søge på det på Facebook, så 
skulle det være fordi, det var noget, jeg havde set og selv interesserer mig for.  

 
I: Ok. Hvad skal der til, for at du vil tjekke sådan virksomhedsside her jævnligt?  
 
M: At den er…at virksomheden selv bruger tid på det. Jeg skal kunne være mærke 

og se, at de bruger tid på den. De skal lægge nogle nye billeder op, eller nye 
videoer eller komme med nogle spændende statusopdateringer, hvor de skriver 
bla bla bla kom in dog tjek den nye video om det her.  

 Og ellers vil jeg nøjes med bare at læse statusopdateringer.  
 
I: ok. 
 
M: Så hvis de skal have mig ind, skal de skrive, at de skal have mig ind pga. et eller 

andet. 
 
I: Ok. I hvilke tilfælde vil du anbefale dine venner at blive fan eller medlem af 

virksomhedsside eller applikationer? 
 
M: Jeg ville anbefale…det er igen, jeg selekterer meget på, hvis jeg skal anbefale fx 

den der Date of the Day, som jeg har taget med, hvor man kan komme ud med 
de flotteste, kendte kvinder – den ville jeg kun sende til dem af mine venner, 
som jeg ved, er lige så drengerøvede, som jeg er. Så den kunne jeg sende til en 
5-6 stykker af de nærmeste drengevenner, og så lige til kæresten også. Det var 
kun for at irritere hende. Så det skulle kun være til folk, som jeg vidste ville 
kunne modtage det her, og som jeg vidste ville bruge tid på det, og som ville 
synes, det her var sjovt. Jeg ville aldrig sende den til alle. 

 
I: Nej, du ville sende den ud fra nogle relevanskriterier, som du [mumler] 
 
M: Ja, for ellers ville jeg også selv synes, det var irriterende. For der er ikke noget 

grund til…[mumler noget] 
 
I: Ja. Synes du, at det er troværdigt, at virksomheder kommunikerer på Facebook? 
 
M: Ja, 100%. Jeg tager det som et lige så seriøst medie, som YouTube og 

som…Facebook og Politiken.dk, ja, det er whatever…nyheder kan være lige 
troværdige. Man skal selvfølgelig have nogle mere selektive briller på eller 
kritiske briller på, fordi der er så mange mennesker, der poster så meget…og det 
er måske… [bliver afbrudt] 

 
I: Synes du, det er et problem? Det at du hele tiden skal og er nødsaget til… 
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M: Nej, det synes jeg ikke. For man vælger jo også i høj grad selv, hvad det er for 
noget information, du vil udsættes for på Facebook. Så det er jo bare at vælge 
selv. Det er jo bare at få valgt det rigtige.  

 
I: Ok ja. 
 
M: Hvis du vælger det rigtigt, så får du også de nyheder, som du vil have. 
 
I: Hvad skal der til for, at du vil være aktiv i relationen med virksomheden på 

Facebook? 
 
M: Det er igen det der med, at så skal jeg have et tilhørsforhold til dem. Så skal jeg 

have et eller andet ligesom Apple. Jeg skal have informationen, ellers var jeg 
aldrig blevet fan af Apple Students.  

 Eller som Challenge eller Nodes, hvor jeg kender ejerne og arbejder det ene sted, 
så…ellers ville jeg aldrig. Der skal være et eller andet tilhørsforhold til det. 
Måske hvis man oplever at DSB begynder at køre uden service, så man synes var 
god, hvis det nogensinde sker. Så kunne det også være, at man kunne blive fan af 
DSB fordi…jamen, jeg tager DSB hver dag, og det har jeg en relation til, men nu 
vil jeg så ikke være fan af dem, fordi jeg synes måske ikke, at det produkt de 
leverer er særligt godt.  

 Så det er ikke kun ting, som jeg har et tilhørsforhold til. Det skal også være ting, 
som, jeg synes, er fedt.  

 
I: Ja, ok. Nu har vi vist dig nogle eksempler på nogle virksomhedssider, og så en 

enkelt applikation. Hvis du sådan skulle vælge? Hvad synes du bedst at en 
virksomhed kan kommunikere til med dig? 

 
M: Med? 
 
I: Enten applikationer eller virksomhedssider? 
 
M: Det er virksomhedssider, fordi der kan jeg få den der daglige informationsfeed. 

Som jeg kan vælge fra eller som jeg kan vælge til, men jeg kan få. Og det, synes 
jeg, er relevant.  

 
I: Ok. 
 
M: Så helt klart virksomhedssider. 
 
I: Bliver du nogensinde opmærksom på virksomhedssider via applikationer? Er det 

noget nogen gange…? 
 
M: Nej, det har jeg egentlig ikke prøvet. Nu er der så lige denne her [om En aften i 

byen testen], hvor man kan blive fan. Men ellers ikke. Men det er nok også fordi, 
jeg ikke tager så mange tests.  

 
I: Ja, ok. Så siger vi tak.   



INTERVIEWTRANSSKRIBERING ANDREAS II 
 
 
Interviewer: Vi vil starte med at høre dig, hvad det betyder for dig, at du kan følge med i dine, 

hvad kan man sige, perifere relationer på Facebook?  
 
Andreas:  Øhmm.. Definer perifere relationer? 
 
I:   Ja – altså dem du ikke omgås med til hverdag. Dem du ikke rigtig ellers har en 

måske så stor kontaktflade med.  
 
A:  [lang tænkepause] Det betyder, på en skala fra et til ti vel 5 eller 6.  Det er jeg ok 

glad for at kunne med nogle af dem, for det er... nogle venner man er nysgerrig 
på, hvad de laver. Men man har også nogle perifere venskaber, som man har – 
altså måske lige så godt kunne slette. Så derfor er det ikke en 10’er.  

 
I:  Ok. Men du siger, du er nysgerrig over for at følge med i, hvad de laver. 

Hvorfor? Hvorfor det? Er det nogle oplysninger, som du bruger til noget – eller 
er det bare, at du bare følger med og det er det. Eller hvordan? 

 
A:  Øh… altså nogle af de perifere venskaber, man har, er jo nogen man tidligere 

har omgås meget med. Så det er øh.. meget interessant at se, hvor langt de er 
kommet i deres liv, kan man sige. Kigge lidt på billeder og nogle gange kan man 
måske drømme lidt om, at man skulle prøve at komme tilbage i nogle af de 
gamle vennekredse, eller man skulle ses med nogle af sine venner.. så det er vel 
egentligt det, der gør for mig, at jeg ligesom kan drømme mig lidt tilbage og se,  
hvad mine gamle venner går og laver, og så forestiller jeg mig måske, at jeg på 
et tidspunkt tager kontakt til de igen. 

 
I:  Ok. Ja godt så vil jeg springe videre til det næste spørgsmål. Er det nemmere at 

holde kontakt med dine relationer på Facebook i forhold til andre medier, som 
mobiltelefonen eller mailen ..? 

 
A:  Der er svaret helt klart ja. 
 
I:  Mm. og hvordan? 
 
A:  Jeg synes Facebook tilbyder flere metoder.. flere forskellige metoder til at 

komme i kontakt med ens vennekreds. Ikke kun at du kan sende en besked, også 
at du kan  chatte med folk, oprette events til dine fester eller forskellige ting. Du 
kan deltage i grupper. Det er alt sammen metoder, man holder kontakt og 
kommunikerer med sine venner, som man får alt sammen på et sted  

 
I:  Er der forskel på, hvis du skriver en besked på en vens væg i forhold til at sende 

dem en mail i inboxen, og hvornår plejer du at gøre det ene, og hvornår plejer du 
at gøre det andet?  

 
A:  Jeg har det lidt sådan, at hvis du skriver  på nogens væg, så er det jo noget som 

alle kan se. Så samtidigt kan det jo godt være.. nej streg det. Hvis du skriver på 
en vens væg, så er det jo noget som alle kan se, og så er det jo samtidigt noget, 



du ikke har noget imod at andre ved. Og sommetider synes man måske også, at 
det er sjovt at reklamere over for ens egne venner eller over for ens vens 
bekendte, så kan man skrive det på væggen. Hvis det er noget af mere 
privatkarakter, noget mere indforstået, ej ikke indforstået, men hvis det er noget 
at mere privatkarakter, så foretrækker jeg at skrive det som en besked fx  

 
I:  Når du skriver statusopdateringer, tænker du så over, hvem der læser og 

muligvis kommenterer på dem. Er det nogle tanker du gør dig, når du går ind og 
skriver sådan en opdatering?   

 
A:  Der vil jeg sige, nogle gange ja – andre gange ikke. Nogle gange…nu bliver det 

lidt personligt, men sådan er det jo, nogle gange kan man godt skrive en 
statusopdatering i håb om, at en bestemt person ser det. Det har jeg oplevet før. 
Andre gange kan det bare være en måde at få noget opmærksomhed på noget, 
man har oplevet…og andre gange er det lidt tilfældigt. Noget man lige har hørt 
eller syntes var sjovt. Eller et citat, men så er det måske mere for, noget man gør 
for sjov, men måske indirekte for at profilere sig selv, at man.. jeg synes det her 
er sjovt ikk? 

 
I:  Ok. Hvornår vil du selv typisk kommentere på en statusopdatering? Er det nogen 

speciel logik i, hvornår du kommenterer. Kan du se noget mønster i det? 
 
A:  Øh. Uh lad mig lige tænke over den [pause] 
 
I:  Det er du meget velkommen til. 
 
A:  Hm.. et mønster… 
 
I:  Ja er der en speciel afsender eller indhold? [Taler lidt i munden på hinanden]. 
 
A:  Jeg forstår godt spørgsmålet. Øh. Det kommer også igen an på hvem, der er tale 

om. Hvis jeg kommenterer på et perifert venskabs statusopdatering, vil det ofte 
være lidt overfladisk, man kommenterer med. Øh en tilfældig sjovt kommentar 
til et eller andet. Eller en observation.  Hvis det er lidt tættere venskab kan det 
måske være indforstået humor, som jeg kommenterer med. Øh. Eller igen på 
samme måde, som når man laver sin eget statusopdatering. Hvis det er en ven, 
man har mange fælles venner med, kan det være en alternativ måde at skrive sin 
egen statusopdatering på. At andre kan følge med i, hvad synes man om det her 
emner, eller hvor står du her. Forstår du? 

 
I:  Ja. ja.  
 
A:  Var det svar nok? 
 
I:  Det var det ja. Men lidt i forlængelse. Hvordan hvis du… du siger, det er en 

måde at skrive sin egen statusopdatering ved at skrive noget på en vens væg.  
 
A:  Ja det, jeg mente, var, at på samme måde som man i sin egen statusopdatering 

for sine tættere vennekreds måske synes, at ens venner skal vide, eller synes det 
er sjovt, så tror jeg også, at når man har en stor fælles vennekreds, og når man 



kommenterer på en vens øh comment eller statusopdatering, så ved man også, at 
andre og mange af ens fælles venner ser det, og så er det måske de samme 
grundlæggende øh årsager til, at øh.. at man kommenterer på en andens, som når 
man selv skriver en statusopdatering. 

 
I:  Ja er der så…er der nogen ting, du synes, du kan skrive måske på en vens væg, 

som du ikke synes, du kan skrive i en statusopdatering selv for at.. fx at det ikke 
skal blive for selvhævdende? Er der sådan et eller andet i forhold til din egen 
selvfremstilling på Facebook. Det er måske lidt svært lige at skulle… 

 
 
A:  Altså jo jo. Jeg forstår, hvad du mener. Jeg vil sige, når du kommenterer, kan du 

skrive længere beskeder. Så jeg kan jo indgå i en politisk eller etisk diskussion i 
kommentarerne. Man kunne også.. altså. Når man laver noget, ordspil eller  
indforstået humor i en kommentar, det er heller ikke noget, jeg vil lægge op i en 
statusopdatering. Jeg føler lidt, at en statusopdatering, det er indledningen til en 
samtale. Eller et spørgsmål eller.. en direkte kommentar til noget, hvor at øh.. 
ens kommentarer til en andens statusopdatering, det er mere udtryk for ens egen 
input til en allerede igangsat diskussion.  

 
I:  hmm... Vi springer fluks videre.  
 
A:  Øh øh så selvhævdende. Øh. Det var det, du spurgte om ikke? 
 
I:  Jo. Altså det var lidt noget andet. Det var  lidt mere i forhold til, hvordan du selv, 

altså i forhold til din egen selvfremstilling, om det er nogen.. Dels om det er 
nogen tanker, du gør dig, eller om du synes, der er nogen ting, du ikke synes du 
kan skrive i en statusopdatering, fordi det kommer til at virke på en eller anden 
måde for selviscenesættende eller  øh. Jeg ved ikke, om det er nogle tanker, du 
har gjort dig?  

 
A:  Jeg tror nok, at jeg er mere forsigtig med, hvad jeg skriver i mine 

statusopdateringer, end jeg er, når jeg skriver kommentarer, fordi at status …at 
det kan, medmindre man ændrer i sine private indstillinger, der er jeg ikke gået 
så meget i detaljer…det er noget, som de fleste i alle af mine forskellige 
vennekredse læser. Hvorimod kommentarer på en eller anden fjern vens væg 
øh.. jamen der går jeg ud fra, at det kun er en mindre kreds af venner, der læser 
det. Så der må jeg sige, jeg vil nok være lidt mere frembrusende i mine 
kommentarer end i mine statusopdateringer. 

 
I:  Ok. Yes. [kommenterer på diktafonen, der opfører sig underligt] 
 
I:  Bruger du dine statusopdateringer til at fremstille dig selv på en bestemt måde? 

Hvis du sådan lige skal tænke over, hvad du plejer at gøre. Er det sådan en..? 
 
 
A:  Jeg tror, det er sjældent. Jeg tænker over, at jeg vil ikke øh prøve at vække 

medlidenhed eller opmærksomhed gennem ens statusopdatering. Jeg synes nemt, 
man kan blive lidt narcissistisk, hvis man skal.. Det kan man nemt blive. Så på 
den måde tænker jeg over det. Jeg ser nogle gange folk, der skriver. Åh jeg er så 



ked af det, hvor der så… og så står der ikke mere. Hvor det ligesom lægger op 
til, at nu skal I have ondt af mig og spørge mig om, hvad der er i vejen. Det 
synes jeg ikke er så fedt. Så men det gør man måske.. det gør jeg måske 
indirekte, når jeg skriver en sjov kommentar til noget, eller når jeg skriver, at jeg 
er meget utilfreds med noget. På den måde udstiller jeg også mig selv. Og det 
tænker jeg da over.. ja. hvordan det udstiller mig.  

 
I:  Påvirker det, du gør på Facebook, noget af det, du foretager dig uden for 

Facebook? Har du prøvet på et tidspunkt at skrive noget i en statusopdatering for 
herefter at gøre det offline ligesom for at følge op på noget, du skriver? Eller 
plejer det at være den anden vej rundt. Hvis du skriver et eller andet i din 
statusopdatering, om noget du har gjort eller er i gang med? Er det noget, du har 
oplevet? 

 
A:  Mere den anden vej rundt. Det er oftere, at jeg gør noget i virkelig live og så 

fortæller om det. [utydeligt] 
 
I:  kan du huske, at du har prøvet det andet? At du har skrevet et eller andet på din 

opdatering og så hov jeg må nok hellere lige følge op på det.  Gøre det i 
virkeligheden? [griner lidt] 

 
A:  [lang tænkepause] Der er ikke meget, der springer… [pause] 
 
I:  Ved du hvad, det er helt fint, fordi så går vi videre. Hvis du er fan af en 

virksomhed online på Facebook, hvad betyder det for dig, hvad betyder det så 
for dig uden for Facebook? Eller betyder det noget for dig? 

 
A:  øh… Det har det ikke gjort endnu, men jeg synes også, at det er et nyt fænomen.  

Jeg har oplevet en gang, at jeg har været (utydeligt) af en virksomhed og så 
dukket op hos min vens kæreste og skulle hjælpe med en opgave og så kom vi til 
at sidde at snakke om det [griner]. 

 
I:  Hvad gjorde I? 
 
A:  .. og havde noget til fælles i den forstand, at vi begge to syntes, at det var ret 

sjovt, og så kom vi til at sidde og snakke om produktet, og det tror jeg godt, at 
jeg kunne have gjort under andre omstændigheder også. Lige som når man ser 
en sjovt reklame i tv, kan man komme til at snakke om den. Så på den måde ja. 
Det er også sket under andre omstændigheder med fx Audi – at jeg har været fan 
af en virksomhed, har set en ny bil, og så har kommenteret på den i virkelig live 
med nogle venner.  

 
I:  Hvordan i forhold til.. altså din adfærd, når du ikke er på Facebook. Betyder det 

noget for dig, at er fan af den her virksomhed på Facebook, og du så måske vil 
vælge det produkt frem for et andet produkt, når du står og skal foretage et 
købsvalg. Er det noget du.. har oplevet? 

 
A:  Altså nu kan jeg ikke lade være med at komme til og analysere lidt. Men jeg 

mener jo, at en reklame har en effekt på mennesker. Altså i sær når jeg ser et 
logo og et navn ofte nok, så kommer jeg indirekte til at vælge et produkt nede i 



supermarkedet, men det er ikke en bevidst handling. Jeg husker ikke, at jeg 
bevidst har stået i et supermarked og tænkt, jeg er fan af Carlsberg, derfor køber 
jeg Carlsberg. Det tror jeg ikke, jeg har gjort. Jeg tror aldrig, jeg vil tænke sådan. 
Altså når jeg er fan af noget på Facebook, bliver det måske materialiseret lidt 
mere hos mig det produkt. Så føler jeg mig måske lidt tættere på det. Jeg bliver 
nok mere opmærksom på det på Facebook. Så jeg skal ikke udelukke, at det også 
gør mig mere opmærksom på, hvor jeg ser dem i det virkelige liv. 

  
 
I: Har du oplevet, at du er blevet gjort opmærksom på nogle ting eller du har fået 

interesse for noget på Facebook, som du ellers ikke havde tænkt ville interessere 
dig. Er det noget, du har oplevet? Altså du er støt på et eller andet via den virale 
effekt på Facebook og så finder du ud af, hvad det er og så på en eller anden 
måde, så opstår der noget.. en form for interesse ud af det eller relevans. Er det 
noget du har prøvet?  

 
A: Måske med venskaber. Jeg har set folks venner eller grupper og tænkt, det var 

nogle sjove og spændende mennesker og tænkt, at dem vil jeg gerne møde. Jeg 
kan…men det er jo så fordi de er aktive og engagerede og man kan se, at de 
kommenterer på hinandens billeder, hvor de laver ting sammen. Øh.. men 
virksomheder..  

 
I: Ja, eller organisationer 
 
A: [utydeligt]Om det skulle have gjort mig mere opmærksom på en ting…  
 
I:  Det lyder det ikke som om, at der er… 
 
A:  Nej.. Jeg kan ikke rigtigt komme i tanke om nogle ting sådan rigtigt . 

Selvfølgelig ser man nogle ting…nogle sager, men jeg kan ikke huske, at jeg 
sådan aktivt selv er gået ind i den sag pga. det. ¶utydeligt]   
Men jeg har da tilføjet virksomheder og blevet fans af dem eller joinet en gruppe 
for en virksomhed eller organisation, fordi andre er blevet det. Det har jeg gjort 
før. 

 
I: Fordi andre er blevet det? 
 
A: Ja, fordi jeg har fået det at vide i min update…fx nu er denne her person blevet 

fan af Amnesty International, og så tænker jeg, det er et meget godt formål, og 
det kan jeg godt tilskrive mig – og så har jeg tilmeldt mig. Så på den måde har 
jeg gjort det.  

 
I: Dvs. at du har haft en eller anden form for interesse i det allerede – eller ikke 

allerede fan af, men det er ikke noget, hvor du ellers havde tænkt, at du ville 
være... 

 
A: Jo, det kunne være lidt ligesom, hypotetisk set – det er sådan her, jeg ser det: 

Hvis jeg nu er fan af enhedslisten i virkelig live, og en anden pludselig bliver fan 
af den, så siger jeg, ja det er jeg også – og så melde mig til. Men hvis de meldte 
sig ind i et andet politisk parti ville jeg ikke melde mig ind i det. Det er det, at 



det er noget, der passer til mig – og jeg agerer efter det. Og der tror jeg også, at 
man bliver mere bevidst om det til dagligt, når man først har meldt sig ind i 
gruppen osv.  

 
 
I:  Hvor meget betyder virksomhedens image for dig, når du bliver fan af en side 

eller tager en applikation på Facebook? Modsat hvor meget er det indholdet af 
siden, der er vigtigt for dig?  

 
A:  Hvad var det første. Hvor meget betyder hvad? 
 
I:  Image – hvad det er for en virksomhed – hvad den står for. Imaget af den her 

virksomhed. 
 
A:  Imaget. Ja ok.  
 
I:  I forhold til indhold. Går du ind på siden og kigger, hvordan.. hvad der er på 

siden eller tænker du, den her virksomhed, den vil du gerne være fan af, for så 
kan du sende nogle signaler via det.  

 
A:  Det er mest signaldelen. Hvis jeg ser en virksomhed, jeg i forvejen føler mig 

knyttet til eller har en præference for, så øh.. så er jeg meget hurtig til at klikke 
og blive fan af det. Så nu joiner jeg det.  

 
I:  Så i selve den situation, når du beslutter dig for at blive fan eller ej, så er det, så 

går det på, hvad det er for en virksomhed og ikke, hvad den tilbyder dig på 
siden?  

 
 
A:  Nej altså jeg vil sige. Jeg har ikke så tit været inde og researche først, hvad et er 

for noget [virksomhedssiden], medmindre det er noget helt nyt, men så er det jo 
som sagt, hvis det er noget helt nyt, jeg ikke kender til, så.. altså der har da været 
et par gange, hvor man lige har kigget på en eller anden side, for at hvad det er, 
men jeg kan ikke huske, at det har påvirket mig til det, efter jeg har set, hvad det 
er. Jeg ved ikke om det er så godt for jeres research [griner lidt]. 

 
I:  Nej men mere, hvad sådan efterfølgende, når du så er blevet fan. Hvad er det så, 

der er vigtigt for dig, at du får ud af relationen? Er det så fint nok at det 
stadigvæk er det her med, at du kan sende et signal til dine venner om, at du er 
fan af den her virksomhed, fordi det siger noget om dig eller ønsker du, at der er 
noget mere indhold på siden og du på en eller anden måde kan … at der sker 
noget interaktivitet?  

 
A:  Jo men øh interaktivitet er fint nok. Hvis det er kreativt og sjovt og passer til 

mig, så er det jo sjovt, og så har jeg ikke noget i mod det, men som så, så tror 
jeg, at den her passive og lidt nemme måde at signalere videre til andre ved bare 
at blive fan, og så ikke behøver jeg ikke at tage mere stilling til det. Det er jo 
nemt, så det.. så det gør man tit. Når jeg bliver fan af det her, så kan andre se det, 
og så jeg ligesom gjort mit.  

 



I:  Andreas du har tidligere fortalt os, at du gerne ville have en side, der var 
interaktiv. 

 
A:  Ja lige præcis. Hvis der [utydeligt], hvis jeg havde været inde på Carlsbergs 

hjemmeside fx ikk? Som jeg er blevet fan af, så var der den der pingvin, tror jeg, 
det var med Carlsberg, hvor øh.. hvis jeg er blevet fan af dem, og der kommer 
nogle updates engang i mellem, som sagt hvis de er sjove og øh kreative og har 
relevans for mig, så synes jeg det, at de har en positiv effekt. Så er det godt, men 
jeg tror at først og fremmest, så tror jeg, at det er.. 

 
I:  Du fortalte os også at i forhold til Audis virksomhedsside, at der også skete en 

masse derinde, og der også var nogle af de andre brugere, som skrev indlæg, og 
man kunne få noget værdi ud af det… øh.. 

 
A:  Du har ret. Jeg synes nu ikke helt, at jeg modsiger mig selv, fordi øh.. jeg blev jo 

øh., i den situation præsenteret direkte for siden.  Altså nogle træk siden op foran 
mig, og viste mig hjemmesiden og og, og så siger man, hvad synes jeg om den. 
Og der kan jeg så fortælle, at den synes jeg er god, og jeg er glad, og hvis jeg 
skal ind og kigge på den side, så er jeg glad for, at den er sådan og sådan. Øh. 
Men det kræver, at jeg kommer ind på den først, og der mener jeg så, at fx nu 
ved jeg ikke om vi [utydeligt], men når jeg bliver fan af noget lidt hurtigt, så kan 
de jo godt efterfølgende komme med en update, eller sende et eller anden ud, der 
kommer op på min væg, som kan trække mig ind på siden, og så kan jeg så 
efterfølgende så se den side og tage stilling til den. Så det er ikke så meget, at jeg 
bliver fan, at jeg tager stilling til det og tænker wow, det er interaktivt. Det er 
nok først efterfølgende, at jeg igen bliver gjort opmærksom på, at du faktisk er 
fan af den her. Værsgo her er en sjovt statusupdate. Der begynder jeg at tage 
stilling.  I første omgang bliver man måske bare fan som signal, og så er det først 
efterfølgende, når du bliver hængt op på det..at jeg tager stilling til det. Giver det 
mening eller? 

 
I:   Ja det giver fin mening. Men hvis du kan prøve at uddybe, hvad det så er for en 

værdi, det giver dig, når der er den her interaktivitet på virksomhedssiden. Hvad 
synes du, at du får ud af det? Og hvad er det for nogle ting, du godt kan lide ved 
det? Fx Audis side hvor der er det her flow, hvor det ikke kun er virksomheden, 
der kommunikerer ud, men det er også de andre brugere, og man er også selv… 
Jeg ved ikke, om man direkte bliver opfordret til at være aktiv, men man kan i 
hvert fald se, at det er det, de andre gør og måske derigennem også lidt føle, at 
man.. at man selv kan komme med noget.  

 
 
A:  Uh.. det var meget på en gang Pernille [griner lidt] 
 
I:  Det beklager jeg [griner]. 
 
A:  Jeg mistede lige overblikket der. 
 
I:  Øh ja. Jeg ville egentligt gerne have dig til at uddybe..  hvad du godt kan lide 

ved den her interaktivitet, og hvad du godt kan lide, hvis du kan tænke på nogle 
af de sider, du er fan af. Øh.. hvor der er aktiviteter, og hvor du måske også selv 



er aktiv, hvad det er der gør, at du er aktiv og hvad det, at du synes, du får ud af 
det? 

 
A:  Jeg vil sige, at.. 
 
I:  Ift en død side, hvor der ikke er noget.  
 
A:  [lang tænkepause] 

 
Det er nok i hvor høj grad, det jeg gør sender et signal igen. Hvis jeg skriver 
noget en på en hjemmeside [virksomhedsside], hvor der er en masse mennesker, 
som jeg ikke kender, så tænker  jeg ikke så meget over, hvor meget, hvordan de 
mennesker, jeg ikke kender reagerer på det. Hvad det betyder for dem. Lidt ud af 
kedsomhed, så synes man, det er sjovt at debattere noget. Jeg skriver måske for 
at udtrykke mig om et eller andet, jeg er utilfreds med, eller synes er vildt sjovt.  
 
Når Sidney Lee er en idiot ikk? [griner] Det, jeg får ud af det, er underholdning, 
at jeg kan sidde og debattere de her ting, og så kan det måske også være at 
andre… Jeg mener, det kommer op, når man har kommenteret på en bestemt 
gruppes hjemmeside (nyhedsstrømmen) velvidende, at nogen måske læser det. 
Så tænker man måske også over det engang i mellem. 

 
I:  Så det er både en form for.. 
 
A: Men igen siden.. det skal være sjovt og det skal være noget, hvor der kommer 

nogle emner op, der er relevante for mig. Jeg synes fx. at øh.. ”kan den her 
ananas få flere fans end Sidney Lee” er ret sjov og har joinet den, fordi jeg ikke 
kan lide Sidney Lee, fordi han er.. jeg kan ikke lide ham. Og øh.. og så er det 
sjovt at se de her statusopdateringer, der kommer fra den her fiktive ananas og så 
kan jeg godt finde på at kommentere på den  og at andre mennesker kan se, at 
jeg er fan af den her gruppe, det synes jeg er sjovt. Det signalerer, at jeg har 
taget stilling til ham.  

 
I:  Ok så det er i høj grad det her underholdningsmoment, der er vigtigt for dig.  
 
A:  Ja når jeg er inde på siden, så er det helt klart underholdningen, at jeg kan 

debattere, men når jeg oprigtigt, i første omgang tilføjer en side, så er det ofte en 
signalværdi, man har prøvet at sende.  

 



UDDYBENDE INTERVIEW MED THOMAS, THOMAS II 
03. MARTS 2010 
 
Sine:  
Hvis du er fan af en virksomhed online, hvad betyder det offline?  altså har det 
betydning for din adfærd, når du vælger produkter etc.? 

Thomas: 
Både ja og nej - Hvis jeg er fan af en virksomhed har de ofte også gerne produkter 
jeg vil købe i den virkelige verden. Dog offline er der nogle andre ting der ville spille 
ind og påvirke beslutningsprocessen - f.eks. hvad er prisen/kvaliteten på det 
konkurrerende produkt?, hvilket humør er man i osv. 

Sine: 
Hvad synes du om, at virksomheder sletter kommentarer, som brugerne har skrevet? 
fx hvis de er negative? 
 
Thomas: 
Det er selvfølgelig deres ret, men jeg vil synes de kunne bruge negative kommentarer 
til at forbedre deres produkt/markedsføring. Så hvis virksomheden sletter negative 
kommentarer vil de virke som om de ikke vil forbedre sig. 
 
Sine: 
Har du selv slettet indlæg på din profil? 
 
Thomas: 
Ja det har jeg. 
 
Sine: 
Hvad synes du om, at andre brugere gør det? 
 
Thomas: 
Det synes jeg er helt i orden. Selv om mediet mindsker grænsen mellem ens offentlige 
og private person er der stadigvæk en grænse. Så hvis et billede, en kommentar etc. 
bryder denne grænse (altså for hvordan man ønsker at blive fremstillet for 
offentligheden) er det helt ok. 
 
Sine: 
Hvor meget betyder virksomhedens image for dig, når du bliver fan af en side eller 
tager en applikation? Og hvor meget er det indholdet af siden? 
 
Thomas: 
Image er selvfølgelig en primær faktor da den afspejler virksomhedens værdier så den 
tager en stor del af æren. Hertil kommer så indholdet på siden. det kommer lidt an på 
hvad man søger, om man blot vil tilkendegive en holdning eller aktivt involvere sig i 
en virksomheds og dens produkter. Oftest vil tilkendegivelsen af holdningen være 
betydende for mig og derfor image som vil være den primære faktor.  
 
Sine: 
Målretter du dine statusopdateringer til bestemte personer ved hjælp af ”Privacy” 



funktionen? 
 
Thomas: 
Jeg har alle privacy indstillinger til, at det kun er mine venner der kan se hvad jeg 
laver. også statusopdateringer. Derfor kan alle læse og kommentere mine 
statusopdateringer. 
 
Sine: 
Hvilke typer statusopdateringer svarer du selv på? Er der noget mønster i det? 
 
Thomas: 
Det varierer - men som oftest er det kommentarer/statusopdateringer som folk skriver. 
Kommenterer aldrig, hvis folk er blevet fan af noget eller meldt sig ind i en gruppe 
det er deres holdning til en problemstilling eller et produkt og det er ikke noget jeg vil 
"rykke ved" - hvis man kan sige det sådan. 
 
Sine: 
Hvorfor er det vigtigt at være opdateret på, hvad dine sociale relationer laver? 
 
Thomas: 
Fordi det ikke er alle man ser til hverdag. 
 
Sine: 
Hvad betyder det for dig at du kan følge med i dine perifere relationer? 
 
Thomas: 
At man også er opdateret på hvad de laver.  
 
Sine: 
Er det nemmere at holde kontakt med dine relationer på Facebook og hvorfor? I 
forhold til via mobil, telefon og mail eksempelvis? 
 
Thomas: 
Både ja og nej. Man ved at de fleste tjekker deres profil hver dag, så chancen for at få 
kontakt er ret let. Men facebook vil aldrig kunne trumfe en almindelig telefonsamtale. 
 
Sine: 
Hvorfor er Facebook udelukkende socialt for dig? 
 
Thomas: 
Jeg tror jeg var med på Facebook før det blev virkeligt kommercialiseret, så det er 
selvfølgelig en af grundene. Herudover er det udelukkende de sociale relationer jeg 
søger på Facebook så de kommercielle sorterer jeg automatisk fra. 



UDDYBENDE INTERVIEW MED RUNE, RUNE II 
- Interview på Facebook chatten, den 3. marts 2010 

 
[Interviewet startede på baggrund af en uformel chat i forbindelse med en af Runes 
statusopdateringer, som vi ønskede at få uddybet. Da denne ikke er medtaget i specialet, har vi 
valgt at tage denne del af chatten ud] 
 
Sine: 
Kan du prøve at beskrive, hvordan du er aktiv på Facebook? Hvornår vil du typisk kommentere 

på en statusopdatering? 
 
Rune: 
hmm.. jeg er aktiv på facebook på mange fronter - hvor statusopdateringer bare er én af mange. 
jeg er både hyppig bruger af 'like' / 'synes godt om' funktionen - men kommenterer også 

gladelig. 
mange gange er det dog lettere at like noget, hvis man bare vil give sin 'tommel op'  

 
Sine: 
Ja, hvad er det så typisk for nogle ting, du vil kommentere på? er der nogen speciel logik i det 

du kommenterer på? 
 
Rune: 
jeg kommenterer på ting, som jeg finder interessante, ting som jeg synes er sjove (tit ved brug 

af like eller kort kommentar), ellers kommenterer jeg altid, hvis jeg føler, jeg kan tilbyde 
nogen min hjælp eller et hint 

- altså hvis folk nu leder efter en lejlighed, har et spørgsmål eller poster en artikel, jeg har en 
holdning til - så kommenterer jeg (lige meget hvor godt/dårligt jeg kender personen) 

 
Sine: 
ok. Så der er ikke nogen særlig logik i, hvilke personer det er?  

 
Rune: 
man kan sige, at jeg er ret bevidst om, hvem jeg kommenterer til altid 

 
Sine: 
Hvordan? 

 
Rune: 
så jeg holder altid lidt igen med kritik eller negative holdninger, hvis ikke at jeg kender 

personen godt 
er det gode venner (inderkreds), er det jo meget sjove bemærkninger og ligegyldigheder 
mens det i næste led er meget netværksbaseret - altså forbinde folk, anbefale ting etc. 
det skal ikke lyde, som om jeg er facebooks svar på robin hood eller noget - bare at jeg altid 

tænker, at den værdi man giver ud kommer flere gange igen 



(jeg bilder mig f.eks. ind  at der er mange, der ved, hvem jeg er/hvad jeg laver/ og måske 
tænker, at de skylder mig en tjeneste (eller vil prøve på at hjælpe mig), den dag jeg står med 
et problem (uden lejlighed, mangler et godt råd, etc etc) 

Facebook (og twitter/linkedIn) sætter mig i stand til at netværke og bibeholde og udvikle 
relationer, som jeg ikke nødvendigvis er fysisk sammen med hver dag - og det virker  

 
Sine: 
Ok, det lyder fint 
I forlængelse af det (ovenstående) vil vi høre, hvor meget du tænker over, hvem der læser dine 

statusopdateringer? 
Her tænker vi på, hvor mange der reelt kan se din statusopdatering 

 
Rune: 
det er svært at forklare. 
jeg ved, at alle kan se med 
derfor skriver jeg kun ting ud, jeg kan stå inde for 

 
Sine: 
Hvad mener du med at stå inde for? 
 

Rune: 
men (som i sikkert ved) har jeg ikke det store filter på mine statusopdateringer 
jeg tror mere jeg tænker i, at jeg kun vil sende ting ud, jeg selv synes er interessante 

 
Sine: 
Hvad mener du med interessant i denne sammenhæng? 

 
Rune: 
derfor ikke så mange ligegyldigheder (lifecasting), men mere ting jeg synes er 

sjove/interessante eller har værdi (for mig selv og andre) 
 
Sine: 
hvad mener du med værdi? Hvornår giver noget dig værdi? 

 
Rune: 
minus "er træt efter hård træning af biceps og nu er min hund syg" 
plus "spændende artikel / nyhed / spørgsmål, etc" 
værdi: værdi er 2-delt 
det skal være noget folk gider at forholde sig til (noget de ikke vidste, noget der kan underholde 

dem, eller noget de kan få noget ud af - info, etc.) 
og så skal det være noget, der gerne smitter positivt af på mig  
det er ikke så bevidst 
men det er jo det samme som, hvordan man prøver at være som person og overfor ens venner 
man kan jo direkte følge med i, hvor interessant folk synes, det man putter på facebook, er 
man skaber sin "online identitet" ved at; uploade feriebilleder, melde sig ind i grupper/fansider, 

kommentere og være til stede, være ham/hende der først anbefaler eller deler en artikel, etc. 
etc. 



Sine: 
Ja.  
Vi snakkede om, at det sociale er i centrum på Facebook og derfor det, man primært søger. 

Hvorfor er det så, at det virksomhedskommunikationen ikke må overskygge dette? 
 
Rune: 
én gang til? 

 
Sine: 
hvorfor må virksomhedskommunikation ikke blive for dominerende på Facebook? (giver det 

mere mening?) 
 
Rune: 
ja 
fordi virksomhederne er tilstede på brugerens territorium 
og derfor bliver nødt til at agere på brugernes præmisser 

 
Sine: 
hvad betyder det for dig som bruger af FB? 

 
Rune: 
brugeren vælger helt selv hvilke virksomheder han/hun vil have information fra - det kræver 

kun et click at afmelde sig en virksomheds fanside igen 
hvad det betyder for mig at...? 

 
Sine: 
ja 

 
Rune: 
 (skal bare være sikker på jeg forstår hvad du spørger om) 

 
Sine: 
hvad tænker du, hvis virksomhedskommunikationen bliver for dominerende? (hvis du da 

mener, at den overhovedet bliver det) 
 
Rune: 
altså det er jo mig selv der vælger det 
hvis du mener over all, så er det jo fordi jeg er fan af for mange aktive fansider og derfor kun 

har virksomheds statusupdates i mit nyhedsfeed 
 
Sine: 
Hvor meget betyder virksomhedens image for dig, når du bliver fan af en side eller tager en 

applikation? Og hvor meget er det indholdet af siden? 
 
Rune: 
hvis du mener fra én enkelt fanside, så er det jo en personlig grænse, hvornår man føler sig 

'spammet' 



jeg bliver tit fan af sider jeg finder interessante  
sider som jeg støder på / bliver eksponeret for via venner  
jeg leder sjældent efter virksomheder 

 
Sine: 
Hvad er det, der gør den interessant? har det noget med afsenderen at gøre eller noget med 

indholdet? 
 
Rune: 
MANGE bliver fans af produkter / brands pga. image 
for mig er det et mix 
jeg gider ikke blive fan af en død side, som en eller anden ligegyldig bruger har oprettet 
jeg vil have en officiel side, som jeg finder værdifuld 
som giver mig noget jeg ikke kan finde andre steder 

 
Sine: 
Hvad kan det fx være? 

 
Rune: 
det kommer helt an på siden 

 
Sine: 
Kan du komme på et eksempel? 

 
Rune: 
små insider informationer, historier der ikke er store nok til mainstream medier, konkurrencer, 

tilbud, etc 
F.eks. vinter OL. Hende pearson der styrtede. En mand tog med i helikopteren og alle fans af 

siden kunne se et billede - kun uploadet på fansiden hvor hun sad med tommelfingeren opad 
"jeg er ok" lidt senere.  

Jeg følger også sider for at blive opdateret om deres nyeste nyheder. Som en 
nyhedsbrevstilmelding 

Det kan være en værdi, at jeg får noget ekstra info - eller får det før alle andre - indenfor et 
interesseområde 

 
Sine: 
Ok. tak 
Så sider der ikke følger op med indhold (døde sider) giver dig ikke noget værdi? Udnytter det 

ikke? 
 

Rune: 
det kan være for at holde mig opdateret om røde kors arbejde - jeg tjekker aldrig deres 

hjemmeside - men ved hele tiden hvad de foretager sig pga. mikro blogging / små updates 
nej 
det kan godt være, jeg er fan af et par døde 
uden at vide det.  



men jeg ser altid, hvor meget aktivitet der er på en side - ligesom på en hjemmeside - inden jeg 
bliver fan 

 
Sine: 
Super 
Du fortalte, at du har prøvet at blive censureret på Organdonation. Du er stadig fan, men 

hvordan har du det generelt med, at virksomheder censurerer? 
 
Rune: 
jeg synes det er det dummeste man kan gøre 
en klar "don't" 
hvis jeg var den latent arrige type ville jeg finde et andet forum/medie og svine organdonation 

til på 
fordi jeg jo følte at jeg gav noget / brugte min tid på en seriøs kritik 
virksomheder og organisationer bliver nødt til at forstå, at kritikken altid vil være der, og at 

man ikke kan censurere sig ud af den 
tværtimod er en fanside et sted hvor man rent faktisk har en chance for at forholde sig til 

kritikken 
 
Sine: 
er der noget tidspunkt hvor du synes, det er i orden at de sletter indlæg? 

 
Rune: 
at komme til genmæle 
Jeg synes det er i orden at slette urimelige indlæg: reklame for er andet produkt 
anstødelige indlæg. Bandeord / svineriger / etc 
intet andet 

 
Sine: 
Hvorfor er det i orden? 

 
Rune: 
fordi det er at acceptere spam af sine fans, hvis ikke man gør det 
kræftens bekæmpelse kan ikke acceptere at en eller anden gøgler bruger deres væg til at 

reklamere for et eller andet naturmiddel de ikke kan stå inde for 
 
Sine: 
Hvorfor må virksomhederne gerne slette sådanne indlæg? 

 
Rune: 
jeg synes, man skal slette indlægget og skrive i kommentar (før eller efter(hvorfor man har 

slettet indlægget)) 
samme gælder for folk, der skriver rigtigt over stregen indlæg 
(ses heldigvis sjældent da folk er på med deres sande identitet og ikke kan gemme sig bag 

falskt navn)  
hvis jeg går ind og råber nazi-pia på Pia K's væg, er hun i sin gode ret til at slette indlægget, 
selvom jeg vil tro, hun får mere ud af at kommentere overlegent på indlægget 



eller lade andre "seriøse" fans komme hende til undsætning 
Et eksempel: AIDS-Fondets side - en gut går ind og skriver bøsse-svin i har fortjent det 
Jeg tror ikke nogle ville synes, det ikke var i orden at et sådant indlæg blev slettet 

men det er et temperamentsspørgsmål om organisationen har lyst til at tage diskussionen (for at 
vise de andre fans, hvordan de håndterer idioter som ham) eller om de vil slette det 
kig på brøndbys fanside 
fck fans melder sig ind og skriver grimme ting 
men bliver buet ud af brøndby fansne 
brøndby behøver ikke slette noget, for fck-fansne er selvfølgelig i undertal 

 
et andet eksempel er reklame på væg 
måske et link - som kunne være spam/virus 
selvfølgelig skal det slettes 

 
Sine: 
Ja 
 

Rune: 
derfor bliver siderne også nødt til at blive tjekket hver dag 
også hvis folk har spørgsmål eller kritikpunkter 

 
Sine: 
Hvad så når det gælder individer? Har du slettet indlæg fra nogle venner? eller selv blevet 

slettet? 
 
Rune: 
begge dele 
jeg tager det ikke tungt, hvis det er fordi, jeg har været kæk med en kommentar 

(eller lige over grænsen) 
og har kun slettet kommentarer eller bedt folk slette selv hvis det har noget med arbejde at gøre 

eller fordi folk er 'for dumme' 
f.eks. var jeg ven med to kollegaer (Kim og ’Knald’), hvor den ene så skriver til mig: "Hvem 

fanden tror ham knald egentlig han er - kraftidiot"-ish 
fordi han ikke aner jeg er ven med knald 
det slettede jeg - og skrev privat besked om hvorfor 

 
Sine: 
Haha.... 

 
Rune: 
ligeledes har jeg slettet kække kommentarer på f.eks. jobopslag på Nodes som jeg har postet. 
fordi jeg pludselig har business-kasketten på 
men jeg informerer altid folk om hvorfor 
for ikke at de skal føle sig trådt over tæerne 

 
Sine: 
Godt. Det var alt fra os. Mange tak for hjælpen. 



 
Rune: 
Selv tak. I skriver bare 
 

Sine: 
Jo tak. Ha’ en god dag. 



CHAT MED ANDREAS 
 
[Chatinterviewet blev foretaget på baggrund af en statusopdatering fra Andreas] 
 
Sine: 
Hej Andreas. Undskyld, jeg lige forstyrrer, men har et lille spørgsmål til din statusopdatering i 

dag. 
 
Andreas: 
Ja, skyd endelig :) 
 

Sine: 
Ok, super. 
Vi tænkte på, hvad du selv tænkte som essensen i opdateringen? 
 

Andreas: 
Jamen, jeg sidder jo har drøn travlt med at færdiggøre mit speciale. Så jeg tænkte egentlig, at jeg 
ville dele min verden med mine venner… 
 

Sine: 
Det vil sige, at du ville dele lidt af, hvordan der ser ud hjemme bag specialemuren? 
 

Andreas: 
Ja, lige præcis. Jeg ville gerne prøve at tegne et billede af, hvordan det er at være 
specialestuderende – sikkert noget de fleste kan relatere til. 
 

Sine: 
Helt sikkert :)  
 

Andreas: 
Ja, lige præcis. Men min kære træningsmakker skulle selvfølgelig lige blande sig :) 
 

Sine: 
Ja, den med fedtforbrændingen? 
 

Andreas: 
Ja, det var ikke et klap på skulderen til specialet, men stadig ret sjovt… :) Det er jo det, der er det 
sjove på Facebook. Man ved aldrig hvem, der lige blander sig i det man skriver. 
 

Sine: 
Nej, det er jo det :) 
Men tak, det var egentlig bare lige det, vi ville høre. God fornøjelse med specialet! 
 

Andreas: 
Jo tak og i lige måde. 
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INTERVIEWTRANSSKRIBERING METTE 

Den 22. oktober 2009 

 

Navn: Mette 

Alder: 23 

Bopæl: København 

Hvad studerer du? Medicin og teknologi (med.tech) 

 

Facebook og virksomheden 
 
Interviewer (I): Hvor meget tid bruger du ca. på Facebook? 
 
Mette (M): Tjaa…en halv time til en time om dagen, tror jeg.  
 
I: Ok. Er det sådan at du logger dig ind flere gange, eller er det sådan i træk? 
 
M: Jarhh, det er mest sådan om aftenen.  
 
I: ok. Hvad bruger du Facebook til? 
 
M: Jamen jeg…for det første holder jeg kontakt til dem, som jeg ikke ser hver dag. 

Jeg mange venner i Sverige, som jeg kan skrive med derinde. Og så for det 
andet, så holder jeg øje med, hvad der sker. Det er jo nok det. En del af 
Facebook er jo nok, at man kan se, hvad andre foretager sig. 

 
I: Du siger, hvad der sker. Er det så hvad dine venner…? 
 
M: Ja, hvad folk laver. Hvis der er nogle, der har været ude og rejse, så ligger der 

billeder fra det. Eller hvis der er nogle, der er blevet gift eller - altså, folk deler jo 
med sig af det, de gerne vil have, at andre folk skal se.  

 
I: Ja. Kan du forsøge at beskrive, hvordan du oplever virksomheders 

tilstedeværelse på Facebook?  
 
M: Altså det første jeg tænker på, det er nok de reklamer, der sådan er…ude i siden 

er der altid sådan nogle reklamer, hvor jeg kan se, at der står sådan ”Er du 
kvinde og 23 år?”…altså jeg kan virkelig se, at det er produkter, der tænker, ok 
det kunne jeg godt være interesseret i. øhmm…så på den måde kan jeg godt 
mærke, at der er reklamer derinde. Men ellers….det er kun lige der ude i siden, 
så det er ikke noget, der generer mig, fordi det er ikke noget, der sådan popper 
op hele tiden. Men det er heller ikke noget….jeg klikker aldrig på noget af det 
der. Så det fanger mig ikke sådan. 

 
I: Hvordan kommer du selv i kontakt med virksomheder på Facebook? Altså andre 

måder end de her annoncer? 
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M: Altså, der er jo…øhhh…en del. Altså, der er jo nogle virksomheder, der laver 
grupper, hvor man så kan gå ind og blive fan af den gruppe og melde sig ind i 
det. Og der er nogle virksomheder, nogle skivirksomheder – eller hvad man kan 
sige – hvor jeg er interesseret i, hvad virksomheden laver. Og så går jeg ind og 
bliver fan af det – på den måde.  

 
I: Ok, mmm [nikker].  

Altså, hvad skal der til for, at du vil indgå i en relation med virksomheder på 
Facebook? 

 
M: Det skal være noget, der interesserer mig. Altså, og det…fx ski eller noget med 

et løb eller noget med mit studium eller noget. Det skulle virkelig være noget, 
der sådan fanger mig – som mine egne interesser. 

 
I: mmm [nikker]. 
 Hvad synes du om, at virksomheder er til stede på Facebook? At de bruger 

Facebook som kommunikationsplatform? 
 
M: Det synes jeg…det har jeg ikke noget imod. Altså, der er jo plads for al slags 

kommunikation derinde – eller hvad man kan sige. Jeg synes da egentlig, at det 
er en god måde, for når jeg logger på Facebook, så synes jeg da også, det er 
spændende at se, hvad der er sket, i de virksomheder som jeg er i grupper i eller 
medlem af, ik. Så der kan jeg se…det er den måde, at jeg sådan får opdateret min 
dag på – eller hvad man skal sige. For det er jo det, der interesserer mig, der 
kommer op, for det er jo det, jeg er medlem af.  

 
I: mmm [og nikker] 
 
M: Man har jo selv valgt, hvad det er, man gerne vil vide noget om. Så det er ikke 

bare alt muligt pladder, der kommer op – kan man sige.  
 
I: Ja, ok.  
 
Virksomhedssider: 

[Tid: 03.25] 
 
I: Vi vil nu stille dig nogle spørgsmål omkring virksomhedssider på Facebook. Og 

der mener vi de her sider, hvor det er en virksomhed, der er afsender. De kan 
også blive kaldt Public Profiles eller Pages. Så vi skal faktisk have dig til at 
logge på Facebook.  

 
M: Ja 
 
I: Og så se og danne dig et overblik over, hvad det er for nogle sider, du er fan af.  
 
M: Det siger mig ikke lige noget, det der Public…det I kalder det.  
 
[Interviewer hjælper med at logge på Facebook og viser, hvor informationerne findes] 
 
I: Hvis du går ind på den egen profil, og går ind under info. 
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M:  Så er der information, er det der? 
 
I: Ja lige præcis. Og hvis du så scroller lidt ned, så kan du se, først så har du – det 

er så grupperne, og nedenunder har du dine sider.  
 
M: Nå ja, 
 
I: Det er de sider, som vi tænker på. Du kan lige trykke her, så kan du se dem alle 

sammen. Og det er sådan dem, vi gerne vil stille dig nogle spørgsmål om. 
 
M: Ja. 
 
I: Kan du prøve at beskrive, hvad dine tanker var i forbindelse med, at du blev fan 

af de her sider?  
 
M: Altså, det er alt sammen skisider. Så jeg har gjort mig de tanker, at jeg vil gerne 

følge med i den verden – eller hvad man kan sige. Der kommer jo en masse 
information om, hvad for nogle konkurrencer, der er, og hvad for nogle 
produkter de laver. Det er noget jeg brænder for, så det er noget jeg er meget 
interesseret i at få vide. Det er ikke sådan at jeg….de spammer mig ikke på 
nogen måde, eller hvad man skal sige. Det er info, jeg er interesseret i at vide. 

 
I: Ja, og det er alt sammen ski, der ligesom er? 
 
M: Ja, det kan jeg se nu. 
 
I: Ok. Hvordan har du fået kendskab til de her virksomhedssider? 
 
M: Jamen det har jeg…Jeg kan se, at der er mange fra…Jeg har lige været i Chile og 

rejse – der mange fra det. Altså, det er mest skimagasiner og sådan noget, så det 
er jo mest i skiverdenen, jeg har fået kendskab til det. Det er ikke noget, jeg 
sådan har set inde på Facebook. Det er noget, jeg har søgt mig frem til inde på 
Facebook, fordi jeg vidste, de fandtes.  

  
 Eller også er det fordi…man kan jo tit se ude i siden, hvem…altså, hvis alle sine 

venner er blevet fan af et eller andet, så kan man sige, nå ok det vil jeg også 
gerne være medlem af. Så på den måde får jeg også noget fra det. 

 
I: Så du har både søgt på de her sider og du har også… 
 
M: Mmmm [og nikker] - selv fundet dem eller også er det gennem venner. Fordi jeg 

så har nogle venner, der interesserer sig for nogle af de samme sider, som jeg 
gør, ikke? Så kan jeg gå ind og se, at ok, det vil jeg også gerne være fan af, fordi 
det også interesserer mig. 

 
I: Mmmm [nikkende]. Hvad er det oftest? Søgningen eller gennem dine venner? 
 
M: Venner – tror jeg. Gennem venner ja 
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I: Hvad tænker du om de virksomheder, der sådan opretter de her 
virksomhedssider på Facebook? 

 
M: Hmmmm….Det ved jeg ikke. Jeg tænker da, at de nok vil være en del af, der 

hvor det sker i dag-agtigt. Altså, der sker jo så meget på Facebook, og der er 
virkelig mange mennesker i hele verden, der er på Facebook, og de kan nå ud til 
mange – gennem Facebook. 
Jeg synes, det er en god ide - også fordi du selv vælger det. 

 
I: Hmmm…Hvad synes du, at du får ud af, at være fan af de her sider? 
 
M: Jamen der får jeg en masse viden inden for ski, som jeg gerne vil have. Så det er 

ikke noget, jeg selv skal sidde og søge efter, men jeg får updates om, hvad der 
sker. 

 
I: Mmm [nikker]. Altså, får du noget, som du ikke synes, du får andre steder? Eller 

kunne du søge dem andre steder? 
 
M: Så skulle jeg jo gå ind på deres specifikke hjemmeside jo og søge dem. Men så 

er der jo så mange, og der kommer…de skriver tit…der er nogle af siderne, hvor 
de skriver næsten hver dag. Så er der et eller andet med, at nu kører de en eller 
anden konkurrence et eller andet sted. Så kommer det, ik? Det er bare meget rart 
sådan lige at være opdateret i det. 

 
I: Synes du, det er sådan tilpas så meget, de kommunikerer til dig? 
 
M: Ja. Det synes jeg. Altså, jeg har det sådan lidt; mange af tingene, så kan man lige 

læse det første ord, og kan man sige, nå men det har jeg ikke lyst til at læse 
alligevel. Man vælger jo selv, hvad man vil læse, ikke. Og så kan man altid 
melde sig fra, hvis det bliver for meget.  

 
I: Mmmm [nikkende]. Ok. Er der nogle af de her virksomheder, som du sådan 

specielt vil fremhæve og hvorfor? 
 
M: Altså som er gode eller hvad? 
 
I: Ja. Både gode og dårlige faktisk 
 
M: både gode og dårlige.  
 
I: Mmmm [nikker]. Hvis de har elementer, som du synes er godt eller elementer, 

som du ikke synes er så gode? 
 
M: [tænker] 
 Altså, der er en af dem - nu skal jeg se ,om jeg kan huske…Der er en af de her 

skiblade, der har sådan en konkurrence en gang i mellem. Hvor der står, at så 
kan du vinde et par ski eller sådan noget. Det, synes jeg faktisk, er meget…altså, 
det er jo en måde at markedsføre sig selv på, kan man sige. Men det er stadig et 
produkt, jeg er interesseret i, så det, synes jeg, jo er interessant. Så det kan man 
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jo så melde sig til det, hvis man ellers vil vinde noget, ikke. Så det ehmmm…det 
har jeg ikke noget imod, at de gør. 

 
I: Og så sender de sådan en statusopdatering ud om, at nu har de denne her 

konkurrence, og…? 
 
M: Ja. Ja. Og det kører indtil det og det. Og så er det tit sådan noget med, får de så 

mange nye fans af deres side – eller hvad det hedder – så, det er dem, der melder 
sig til nu kan vinde, eller sådan noget.  

 
I: Ok. Så det er godt? Det synes du… 
 
[snakker i munden på hinanden] 
 
M: Ja. Ja.. 
 Det er så også fordi, det er et produkt, jeg holder af. Altså hvis jeg nu havde en 

masse sider, hvor tingene ikke rigtig interesserede mig, så ville jeg ikke rigtigt 
synes, det var interessant at læse det. Men jeg har jo som sagt selv valgt det, jeg 
gerne vil have. 

 
I: Altså, er det sådan helt bevidst, at du kun har ski eller valgt andre? 
 
M:  Jeg tror, det er fordi, det er det, der interesserer mig mest at jeg ikke har valgt 

andre. Altså, jeg kunne også godt forestille mig at have andre. Fx nu læser 
medicin og teknologi, så kunne jeg godt forestille mig at have Novo Nordisk 
eller nogle af de her medicinalvirksomheder. Men det er ikke noget, som jeg 
sådan har støt på derinde. Og det er heller ikke noget, jeg selv søger – endnu. Jeg 
ved faktisk ikke en gang, om de har noget derinde – nogle af de der 
medicinalvirksomheder. Men hvis jeg nu havde…jeg tror også, at fordi at mange 
af dem her, er jeg jo kommet med i, fordi mine venner er med i dem. Så hvis de 
lå ude i siden, og jeg kunne se, at tre af mine medstuderende var med i denne her 
gruppe, så ville jeg da også synes, det var interessant, fordi det er jo også noget, 
jeg interesserer mig for. 

 
I2: Så det handler mere om, at du aktivt har valgt – fordi du har set, at de her 

skisider er der – eller det handler om, at du har fravalgt at blive fan af nogle? Det 
handler om, at du aktivt har gjort det? 

 
M: Ja. 
 
I: Er der andre ting, du vil fremhæve som godt? 
 
M: hmmmm…Det ved jeg ikke. Altså, jeg kan godt lide at få de her 

nyhedsopdateringer, som der er.  
 At de sådan sender ud, hvad der sker lige nu, så man sådan er opdateret på det 

område.  
 Ellers så ved jeg ikke, hvad der… 
 
I: Er der så nogle, der er mindre gode end de andre? Noget der ikke appellerer så 

meget til dig? Er der noget, du savner på de her virksomhedssider? 
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M: Altså, nu ved jeg ikke, om det bliver meget specifikt. Men der er denne her 

Volcom, sådan noget skitøj, som jeg ikk…Den kunne jeg egentlig godt gå ind og 
melde mig fra. Fordi der synes jeg, der kommer tit nogle meddelelser med nogle 
ting, jeg skal være fan af eller sådan noget, som egentlig ikke interesserer mig. 
Så der kunne jeg godt gå ind og aktivt vælge det fra. 

 
I: Ok. 
 
M: hmmm, men det er så fordi… 
 
I: Hvad er det, der gør, at det ikke interesserer dig? 
 
M:  Jamen det er nok bare tingene. Så er det noget skitøj eller noget snowboard – 

altså, de kan godt blive sådan lidt for meget en gang i mellem. 
 
I: For meget?  
 
M: …fordi der kommer ting, der ikke interesserer mig specifikt. Men så skulle jeg 

så bare gå ind og melde den fra, ik. Hvis jeg skulle melde nogle fra, så skulle fx 
være den, fordi det interesserer mig mindst. 

 
I: Ja, ok. Er du nogensinde kommet med en respons, på noget af det en virksomhed 

har kommunikeret ud? 
 
M: Hmmm… 
 
I: Altså hvor du har været inde og svare på noget, eller på anden måde været aktiv? 
 
M: Det tror jeg ikke. Ikke i virksomhederne.  
  
I: Hvordan? Er der nogen grund til det? Eller er det bare ikke…? 
 
M: Nej altså, det er meget sådan engelske virksomheder. Det er 

sådan…[tænker]…Det ved jeg ikke…det er nok mest af nysgerrighed, jeg sådan 
har meldt mig til dem. Fordi jeg gerne vil vide, hvad der sker – også i den store 
skiverden, eller hvad man skal sige. Og den…Jeg bor ikke i USA, og står på ski i 
Utah og kender alt det, de skriver om, men alligevel så vil jeg gerne høre noget 
om det. Så jeg føler mig ikke så meget en del af det, at jeg ligesom har lyst til at 
gå ind og skrive noget. Jeg føler ikke, at jeg har noget, der er så relevant at 
skrive derinde. Så det er mere som en opdatering. 

 
I: Ok. Kunne du finde på at være aktiv på en side, hvor du sådan ligesom følte, at 

der kunne være med eller…sådan et fællesskab? 
 
M: Jamen, det kunne jeg godt. Det kunne jeg sagtens. 

 
I: Ok, godt.  
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Applikationer: 
[Tid: 13.30] 
 

I: Nu vil vi så stille dig nogle konkrete spørgsmål til din brug af applikationer på 
Facebook. Når vi siger applikationer, tænker vi specifikt på de her oftest test, 
hvor man får et eller andet spørgsmål.  

 
M: Ja. 
 
I: Så først, helt overordnet.  Har du prøvet at tage en applikation på Facebook? 
 
M: Det har jeg faktisk ikke.  
 
I: Det har du ikke? 
 
M: Nej 
 
I: Nej. Hvorfor har du ikke det? 
 
M: Fordi jeg synes, det er noget vrøvl. Altså [griner]. Det er sådan lidt ligegyldigt. 

Altså, der er ikke en eller anden computer, der kan fortælle mig, hvordan jeg har 
det. Og jeg har det sådan lidt, det er jo bare en eller anden…de har jo lavet et 
eller andet program – nu er jeg jo også selv meget inde i sådan noget 
programmering og sådan noget, så jeg ved jo også godt, at hvis jeg svarer det og 
det og det, så giver det det og det. Altså, det passer jo ikke en dyt. Jeg tror 
virkelig ikke på det. Det er ikke noget, jeg vil bruge min tid på. 

 
I: Nej, det er ikke noget, hvor du tænker, at det kunne være interessant det her?  
 
M: Jeg må sige, at jeg synes mange af dem er meget langt ude. Det er sådan noget 

med, hvornår dør jeg? Og hvornår bliver jeg gift? Det er der altså ikke nogle, der 
kan regne ud. 

 
I: mm-mm [og ryster på hovedet] 
 
M: Jeg synes, det er for langt ude. Jeg synes faktisk, det er lidt irriterende, at de er 

derinde. 
 
I: Lægger du meget mærke til, at de er der? 
 
M: Jeg lægger mærke til det på den måde, at jeg kan se, at andre svarer på det.  
 
I: Ja 
 
M: Altså, på den lille side der er, når man logger på, så kan jeg se, at nu har den og 

den taget den test, og der kom det og det svar. Så det er den måde, jeg lægger 
mærke til, det er der på. Men jeg føler mig aldrig fristet til at gå ind og prøve. 

 
I: Nej, ok. Har du fået anbefalet nogle applikationer af nogle, du kender? 
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M: Nej, det synes jeg egentlig ikke, at jeg har. 
 
[Interviewere bliver enige om at gå videre til næste del] 
 
 
ANDEN DEL: CASE-EKSEMPLER 

Virksomhedsprofiler: 
[Tid: 15.25] 
 
I: Godt, så vil vi gå videre til nogle eksempler, vi gerne vil have dig til at kigge på.  
 
[Interviewer finder første eksempel frem] 
 
 Det her det er en virksomhedsside. Og du får lige lidt tid til at klikke rundt på 

siden, og når du gør det, må du meget gerne tænke højt – alt hvad der falder dig 
ind. Og hvis du falder over noget, må du meget gerne læse det højt, og hvad du 
sådan tænker om det, så vi kan følge lidt med, hvor du er henne. 

 
M: Jeg kan se, at der er en masse mennesker, der skriver herinde. Det synes jeg da, 

er ret mærkeligt, at de sådan…det ved jeg ikke. At de sådan skriver til en 
virksomhed, det ved jeg ikke…det er måske nogle lidt ligegyldige ting. 

 
 De har mange fans. Altså jeg sy….Jeg kan ikke helt se, hvad jeg sådan skulle 

bruge det til. Telmore som – altså jeg er selv Telmore kunde. Men hvis jeg vil 
noget med mit abonnement, så vil jeg hellere gå ind på en internetside, og så 
finde de informationer jeg har brug for.  

 Fordi jeg synes, det virker som om, der står mange ligegyldige ting herinde.  
 
 [tænker og ser videre] 
 
 Jeg gider heller ikke være fan sådan af for meget, fordi – jeg kan godt lide, at 

informationen sådan er afgrænset til det, jeg gerne vil vide noget om. Jeg gider 
ikke bare blive fan, fordi alle andre er fan. Det skal virkelig være noget, jeg 
holder af. Fordi det er noget skal kigge på tit. 

 
I: Så du er meget bevidst om, hvad det er…? 
 
M: Jeg er meget bevidst om, hvad det er, jeg bliver fan af. Ja, det er jeg. 
 
I: Du må gerne prøve også at klikke rundt på nogle af de forskellige undersider og 

se, hvad de forskellige… 
 
M: Tal frit.  
 Så har de information om deres abonnementer. [læser videre] 
 
I: Hvad tænker du om sådan noget information? 
 
M: Jamen altså, man kan sige, hvis man nu alligevel er fan, og ville vide noget om 

Telmore, så kunne man gå her ind og se, om der var noget, ikke. Men man kunne 
jo egentlig også lige så godt gå ind på deres hjemmeside og se, om der var noget. 
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Så, altså en hjemmeside er jo…hvis jeg skulle sammenligne det her med en 
hjemmeside, så er en hjemmeside jo et sted, hvor du kan se og søge mange flere 
informationer end du kan herinde. Det her er mere sådan et forum. Men det er jo 
også Facebook, ikke. Men øhmm…Jeg har ikke brug for Telmore som forum. 
Jeg har mere brug for dem som teleselskab, hvor jeg kan gå ind og se, hvad 
koster det at ringe, og hvad er mit abonnement og…Jeg ved ikke, hvorfor de skal 
sende mig alt muligt, som ikke er relevant. 

 
 For det er jo sådan lidt ligesom at have en database på Facebook og en på deres 

egen hjemmeside. Altså, nu kan jeg se, at der er et debatforum herinde også. Det 
kunne de ligeså godt have på deres hjemmeside, også.  

 
I: mmm [og nikker] 
 
M: Så hvis man vil ind, og man har et indlæg til Telmore, så kunne man egentlig 

lige så godt gå ind på deres debatside – eller på hjemmesiden, ikke. Og så skrive 
noget der. Men jeg ved ikke, om der er nogle, der er meget interesserede i 
Telmore, og gerne vil have dem på deres Facebook. Jeg ved ikke, om det er 
derfor. 

 
 Der er også videoer herinde, kan jeg se.  
 
I: Hvad tænker du om det? 
 
M: Jamen jeg tænker lidt; hvorfor det [grinende]. Hvordan det kan være. Det er 

nogle reklamevideoer. Men igen, jeg ville gå ind på Telmores hjemmeside, hvis 
jeg skulle vide noget om Telmore. Så jeg synes, det er sådan lidt dobbelt, at de 
skal have noget både på Facebook og så på deres hjemmeside.  

  
 Man kan jo sige, at hvis man som person har noget på Facebook – det er jo min 

hjemmeside agtigt. Det er jo derinde, at folk kan gå ind og se, hvem er hun-
agtigt. Det er jo der, man markedsfører sig selv, kan jo sige, ikke. Og der går 
man også ind specifikt på personen eller et event eller en eller anden gruppe, 
fordi man vil vide noget om det. Og så kunne man jo lige så godt også gå ind på 
Telmores hjemmeside – og gøre det. 

  
I: Har du sådan været rundt på siden nu og føler, du er sådan orienteret? 
 
M: Ja. 
 
I2: Jeg tænkte på, har du lagt mærke til nogle af de ting, som folk sådan skriver? 

Nogle af de ting der er på wall’en? Hvad det er? Og hvem det er, der skriver? 
 
M: Jamen altså, umiddelbart så virker det som Telmore-kunder, der skriver. 

Øhhh…”Jeg kan ikke sende en sms, det virker ikke.”.  
 Men det ved jeg ikke. Det kan være fordi, Telmore bruger det til et eller andet. 

Hvis der nu er en hel masse, der går ind og skriver ’jeg kan ikke sende en sms’, 
så bruger de det som status, og så kan de se, at ok nu er der noget galt, hør her og 
her. Og så kan de…Det er måske en god måde for virksomheden at få en update, 
fordi der er jo så mange, der er på Facebook, som så hurtigt kan gå ind og skrive, 
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nu er der så ikke noget, der virker. Så er det måske nemmere for dem, at gå ind 
gennem Facebook og gøre det, fordi der er man alligevel inde – end at man 
skulle gå ind på hjemmesiden og gå ind under et eller andet. Så på den måde så 
kan jeg godt se, at det kan være smart for virksomheden, hvis det sådan er, at 
kunderne skal henvende sig til virksomheden på den måde.  

 
I2: Ja. Der kan man også se, for du nævner jo selv skimagasinerne, at nu er det så dit 

interesseområde – jeg ved ikke, om der er nogle, der har et teleselskab som 
interesseområde, men de har måske bilmærker eller et eller andet – men der 
synes du så, det er rart, at man ikke skal klikke sig ind på alle de forskellige 
hjemmesider, men at du har det hele samlet. Kunne man tænke sig, at det kunne 
være smart for Telmore? Altså netop at der var de tættere på – som du siger, 
brugerne er alligevel derinde? 

[22.23] 
 
M: Altså, jeg kan godt se fra Telmores side, at det her kunne være smart. Fordi jeg 

tror, der er mange flere brugere, der går ind og skriver noget herinde. Hvis der 
nu fx er noget galt, eller de fx har noget, de gerne vil ud med, så tror jeg, det er 
et smartere forum for Telmore at gøre det herinde. Så er man der alligevel, kan 
man sige ikke. Fordi folk er alligevel meget på Facebook.  

 
I2: Ja. Så det er måske i virkeligheden lidt mere smart for Telmore, end det er smart 

for dig som bruger? 
 
M: Ja. Det vil jeg sige.  
 
I: Men hvad med dig selv? Hvis nu at du havde et problem… 
 
M: Ja 
 
I: …med dit abonnement? Kunne du finde på at gå ind og skrive? 
 
M: Det ved jeg ikke. Jeg tror bare, at jeg ville vente til problemet gik over – hvis jeg 

skal være helt ærlig. Helt ærligt, nu er jeg ikke sådan en, der går ind og skriver 
alt muligt.  

 
I: Hvis du havde et problem med din telefon? Og du kunne ikke ringe, du kunne 

ikke komme igennem til kundeservice, eller du kunne ikke ringe dem op? 
 
M: [tænker] 
 Jeg tror, jeg ville prøve at komme i kontakt telefonisk med kundeservice først, 

for så får jeg en medarbejder, der kan noget. 
 Men jeg kan da godt se at…selvfølgelig, hvis de læser det her hele tiden, og man 

skriver, at man ikke kan sende sms’er, og der er flere, der gør det. Så kan det 
være, at de gør noget ved det på den måde, ikke. 

 Det er jo en nem måde at komme igennem til dem, hvis de læser det. 
 Men jeg tvivler på, at det er noget, jeg sådan ville gøre. 
 
I: mmm [nikker], ok. Hvordan vil du sådan beskrive siden? Nu har du haft lidt tid 

til at orientere dig på den. 
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M: Jamen…Når man kommer ind, så er det jo en lang væg, som man kalder det. 

Hvor folk har skrevet en masse ting. Det er mest en masse spørgsmål og…med 
telefoner, med telefonabonnement og… 

 Jeg synes egentlig ikke, at der er så meget info om virksomheden på den.  
 Når jeg klikker på information, så står der…der står faktisk bare deres 

hjemmeside. Men der kan man også sige igen, at så er det nok deres hjemmeide, 
man skal ind på, hvis man vil have den information. Det her det er mere et 
forum.  

  
I: Hvad synes du om siden? 
 
M: Altså, umiddelbart så synes jeg, den føles sådan lidt tom på en måde. Fordi det 

eneste, der er derinde, det er en væg. Der er ligesom ikke andet. Men nu er det så 
heller ikke igen en hjemmeside, jeg går ind på, men jeg har sådan lidt svært ved 
at se, hvad jeg skal bruge den til. Hvis jeg skal være ærlig. 

 
I: Ok. Hvad tror du, deres formålet med siden er? 
 
M: Det må jo være at nå ud til de brugere, som nu bruger Facebook. Altså, det er 

selvfølgelig for at markedsføre sig selv. Altså umiddelbart kan jeg ikke se, at de 
sådan selv er aktive herinde – at de sender noget ud. Det ved jeg ikke, om man 
kan se herinde? Burde man kunne se det på deres egen væg?  

 
I: Altså hvis de sender noget ud til deres fans? 
 
M: Ja, hvis de fx sendte noget ud til deres fans? Nu er der det og det? 
 
I: Ja 
 
M: Det burde man kunne se herinde? 
 
I: Altså at det kommer ud til deres fans, når de skriver noget på væggen…? 
 
M: Jamen kan man se det inde på væggen? 
 
I2: Jeg tror godt, du kan se det. Det er bare som en statusupdate. 
 
M: Ja, jeg kan godt se det. Så står der…der er en statusupdate ”Beklager problemer 

med sms og mms, det er i orden nu”.  
 Altså, man kan sige, at det er jo fint nok. Men normalt plejer de bare at sende en 

sms, så får man det der, ikke også? 
 
I: mmm [og nikker]. Så du synes, det er lidt overflødigt på en måde? 
 
M: Ja.  
 
I: I forhold til de andre veje man ligesom kan gå? 
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M: Ja. Fordi der er både…det er også et teleselskab, så ligeså snart der er noget, får 
man det også at vide på sms. Det er jo det, de har med at gøre, ikke. Så jo, jeg 
synes nok, det er lidt overflødigt. 

 
I: Er der noget, der appellerer til dig? Noget du synes, der er godt? I den måde de 

kommunikerer på? 
 
M: Neeej…[griner lidt] Det, synes jeg egentlig ikke, der er. Jeg synes ikke, de 

kommunikerer så meget. Men…det er jo mere. Jeg tror for dem, er det måske 
mere, at de gerne vil høre, hvad kunderne har at sige - end at de vil sige noget til 
kunderne.  

 Sådan virker deres hjemmeside [henviser til Facebooksiden], fordi der er så 
mange…der er så mange ting skrevet inde på væggen fra kunder.  

 
I: Kunne du finde på at tilmelde dig denne her Facebookside? 
 
M: Nej, det kunne jeg ikke. Det interesserer mig ikke. Også selvom jeg er kunde. 

Jeg kan ikke lige se, hvad jeg sådan skulle bruge den til. Og jeg vil heller ikke 
have for meget overflødigt.  

 
I: Så det er heller ikke en side, du ville anbefale til dine venner? 
 
M: Nej. Det er det ikke. 
 
I: Hvad, tænker du, kunne gøre denne her side bedre? Som kunne appellerer mere 

til dig? 
 
M: [tænker] 
 Uha. Hvad der kunne gøre den bedre? [tænker videre] 
 Jeg ved ikke, om de kunne have en lille konkurrence eller sådan noget derinde, 

man kunne tilmelde sig? Til noget…Det kan man da godt blive fanget af en gang 
i mellem. At der er noget – nu kan du vinde det. Det kunne de da godt gøre. At 
man kunne vinde et abonnement eller sådan noget.  

 Men eller så har jeg….For mig ligner det mere sådan et debatforum, som man 
selv søger, hvis man har noget, man vil give til det – og ikke noget hvor man 
skal…Altså, de skal jo heller ikke lave hele deres hjemmeside herinde, så de skal 
ikke lægge alt info op, synes jeg. Det er et debatforum.  

 
I: Er der noget, du vil tilføje til siden her ellers? – inden vi går videre til den næste. 
 
M: Nej, det synes jeg ikke. 
 
I: Nej, godt. Så finder vi lige den næste 

 
[Tid: 29.29] 
[Interviewer finder næste eksempel frem] 
 

Carlsberg Pingvin: 
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I: Sådan der. Det er også en virksomhedsside, og på samme måde som før, får du 
lov til at klikke rundt på den. Og tænke højt, hvad du synes om siden, og hvad 
der ellers falder dig ind. 

 
M: Ja…Første indtryk, så ser jeg en pingvin. Og jeg kan kende den fra reklamerne, 

men jeg kan ikke huske, hvad det er en reklame for. 
 Men jeg kan så se her, at det er Carlsberg. Og det synes jeg da…altså, det er en 

sjov reklame de har lavet, så det, synes jeg da, er en sjov måde at gøre det på. At 
der er denne her pingvin. Den hedder simpelthen ”Pingvin”. 

 
I: Hvad kigger du på nu? 
 
M: Jamen jeg kigger på, der er en del statusopdateringer, som Pingvin har skrevet 

[griner lidt]. Og jeg synes da, det er…jeg synes faktisk, det er en sjov måde at 
gøre det på. Og så ligger der nogle videoer herinde af denne her pingvin.  

 Hvis man alligevel har en sjov reklame, så synes jeg da sagtens, at man kan 
bygge videre på den ide inde på Facebook. For så kan dem, der synes, det er 
sjovt jo gå ind og klikke videre på det. 

 
I: Jo. Hvad synes du om dens opdateringer? 
 
M: Jeg synes, der er mange. Sådan lige hvad jeg kan se. 
 Men det er nok også fordi, der ikke er så mange andre, der skriver derinde. 
 April, april og maj. 
 Altså…der er….det er da fint nok, at de laver en opdatering om, at nu er der 

kommet nogle nye videoer, at det kan man gå ind og se. Så skriver de, at det kan 
man gå ind og se. Men så er der et eller andet spil, hvor der står en highscore – 
og det kan man sige, det er sådan lidt mere ligegyldigt.  

 Det er noget med, at man spiller det her spil – jeg ved ikke, hvad det er.  
  
 Jeg synes, det virker som om, der er mange opdateringer. Om ting man forstår, 

hvis man har set nogle af de her videoer, tror jeg. Eller har prøvet det her spil. 
Der er også rigtig mange, der kommenterer på opdateringerne, kan jeg se. Der er 
mange, der synes godt om det, som man kan vinde. Det er der mange, der godt 
kan lide.  

 
I: mmmm [og nikker] 
 
M: Altså, hvis det nu var en sjov reklamer…fx den reklame der kører på TV3 med 

de der to havenisser. Hvor de står ude i haven, og så er der sådan en masse sjove 
kommentarer. Sådan en kunne jeg godt finde på…hvis de nu kom ind på 
Facebook de to nisser, så kunne jeg da godt finde på at blive fan af det – bare for 
at få noget mere underholdning, ikke. Og så kunne jeg se dem, og så kunne jeg 
altid melde mig fra, hvis det blev for meget – hvis der kom for mange 
opdateringer eller noget. Men jeg synes da, det er en sjov måde at gøre det på. 

 
[ser rundt på siden] 

 
I: Har du været sådan rundt på de forskellige? 
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M: Nej, det har jeg ikke rigtigt.  
 
I: Hvad er det du ser? 
 
M: Jeg ser information. Og så kan jeg se, at det er virkelig PingvinEN, der er i 

fokus. Det er Carlsberg, der har lavet det, men det jo næsten som om, Pingvinen 
er pingvinen har en profil – har sin egen person derinde, ikke [grinende], selvom 
det er en gruppe.  

 
I: Hvad synes du om det? 
 
M: Jeg synes da, det er en sjov måde at gøre det på. Jeg synes, at hvis man kan lide 

reklamen, så..hvorfor ikke? 
 Og hvis de har nok stof til sådan at bygge videre på det og lave updates, så synes 

jeg, det er fint, som det er. Altså, der er en god historie i det.  
 Så er der nogle billeder herinde [griner] – af Pingvinens ekskærester [griner]. I 

har nok også været rundt på det her, men – der er både en sæl og løve. Det er 
meget sjovt.  

 
 Jeg kan godt lide den måde, de sådan gør det sjovt. Selvom det er en 

virksomhedsside, om man så kan sige. Og så kan man også sige, det er jo ikke 
fordi, de sælger noget. De markedsfører ikke et produkt direkte, men gør det nok 
indirekte, ikke? Fordi man ved – man er nysgerrig efter at finde ud af, hvor den 
er fra denne her Pingvin. Den kommer fra Carlsberg, og den drikker Carlsberg 
Sport, og derfor er der så meget gang i den eller et eller andet. Men mere end det 
behøver man sådan set ikke vide. Hvis nu man synes, Pingvinen er 
underholdende, så kan man associere med det, også er man ligesom fanget af 
Carlsberg. Så de har tænkt lidt over det.  

 
 Der er en del sjove billeder herinde. 
 
I: Ja 
 
M: [ser videre og tænker] 
  
I: Hvor er du henne nu? 
 
M: Jeg har været inde på alle de der sider med videoer og debatter. Der var egentlig 

ikke så meget. Nu er jeg tilbage på væggen. Det virker ikke som om, at folk 
skriver på væggen. Altså, de går ikke ind og kommenterer noget. De 
kommenterer kun noget, hvis der har været en statusupdatering fra pingvinen – 
så går de ind og kommenterer det, fordi de synes, det var underholdende.  

 Så det virker ikke som noget, folk sådan søger selv og går ind og har noget, de 
gerne vil ud med. Men det er mere sådan noget med…De ser det måske mere 
som en eller anden underholdende side – at nu kommer der noget nyt derfra igen, 
lad mig se det. Altså, underhold mig. I stedet for et eller andet med ’jeg kan ikke 
åbne min øl’ – ligesom jeg kan ikke sende en sms, ikke? Så det er mere sådan en 
underholdningsside. 

 
I: Hvad synes du om siden? Helt personligt? 
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M: Jeg synes nu, den er meget sjov. Altså, de har sikkert haft det sjovt, dem der har 

lavet den. [griner] 
 Og som sagt, jeg kunne da godt finde på – jeg kan se Sine Madsen er fan, så jeg 

kunne da godt finde på, hvis jeg synes, det var en sjov reklame. Jeg synes, det er 
en god måde at gøre det på faktisk. 

 
I: Kunne du finde på selv at blive fan af denne her? Og kunne du finde på at 

anbefale siden til dine venner? 
 
M: Jeg kan se, at det er lang tid siden, at der har været nogle updates, men…Ja 

jo…det kunne jeg måske godt. Men jeg er tit så kritisk med, hvad jeg bliver fan 
af, fordi jeg ikke gider at have for meget…Men nu, hvis jeg – jeg kunne godt 
finde på at blive fan af den med nisser fx. Fordi den er aktuel nu, og jeg synes 
faktisk, den er ret underholdende. Sådan noget kunne jeg godt tænke mig.  

 
I: Ok. Hvad appellerer til dig på denne her side, og hvad appellerer ikke? 
 
M: Det, der appellerer til mig, er nok sådan det sjove i det. Det der med at der ligger 

nogle billeder derinde, hvor der er nogle sjove kommentarer til og sådan noget, 
det, synes jeg faktisk, er ret underholdende.  

 Det der ikke appellerer til mig, er de der highscores på det der spil, som er 
derinde. Mest fordi jeg ikke sådan har lyst til – altså, det fanger mig ikke at 
skulle spille et eller andet spil herinde.  

  
I: Nej, ok. 
 
M: Videoerne er sikkert også meget underholdende. Og man kan sige, hvis…nu 

kender jeg jo ikke så meget til den, men hvis der tit kom nogle sjove 
kommentarer, og hvis man sådan havde en fornemmelse af, at det var nogle 
sjove mennesker, der sad og lavede det her, og tit kom med nogle sjove ideer, så 
kunne jo faktisk være sjovt at være fan. Ja, for at blive underholdt. 

 
I: mmm. Kunne du selv finde på at være aktiv på denne her side og svare på nogle 

af de her updates, Pingvinen kom med? Hvis der var et eller andet sjovt, og så 
komme med din kommentar til? 

 
M: Det tror jeg faktisk ikke.  
 
I: Nej, hvorfor ikke? 
 
M: Det ved jeg ikke. Jeg kommenterer ikke sådan rigtigt på…jeg er nok lidt mere 

nysgerrig [griner] og vil gerne vide noget. Jeg behøver ikke være aktiv i det. 
 Af sådan en side her, vil jeg nok bare gerne underholdes. Det er ikke fordi, jeg 

ville gå ind og læse, hvad folk skriver til den kommentar, der nu er kommet ud. 
Jeg vil hellere se det, Pingvinen nu skriver, end jeg vil se alt det, som folk har 
kommenteret til det. Der kan komme lidt for mange kommentarer en gang i 
mellem. 

 Hvis der er noget, jeg sådan synes er for meget, eller hvis det er overflødigt, så 
kommenterer jeg ikke på det. Det skal være relevant, eller hvad man skal sige. 
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I: Hvad med tonen? Sproget der bliver brugt her på siden? Hvad tænker du om det? 
 
M: Jeg synes, det er underholdende. Jeg synes, det gør det mere gennemført...det er 

virkelig Pingvinen, der er herinde. Og skal man lave sådan en side, kan man 
ligeså godt gøre det på den måde for at få det – ja, for at gøre det gennemført og 
for at få noget sjovt ud af det. 

 Men det er jo noget indirekte markedsføring, de sådan har gang i her. Hvis man 
kan lide denne her Pingvin, så kan man nok også lide nogle af deres produkter.  

 
I: Er der noget du savner på siden? 
 
M: Neej…det ved jeg ikke, hvad det skulle være. Altså nu er det ikke en side, hvor 

man går ind og henter informationer og sådan. Det er mere for at se, hvad de kan 
lave af sjove ting. Hvis de nu kan finde på noget andet sjovt derinde, så vil jeg da 
gerne se det. Men det er ikke sådan en informationsside, hvor jeg mangler noget. 

 
I: Var det her en side, du kunne finde på, at gå ind på igen? Hvis du var fan af den, 

og fik de her updates fra den – kunne du finde på at gå ind på siden igen? 
 
M: Ja, altså hvis der kom nogle sjove billeder og nogle sjove videoer eller noget, så 

kunne jeg godt finde på det. 
 
I: Er der ellers noget, du sådan vil tilføje i forhold til den side her? 
 
M: Hvis jeg skulle sammenligne med den, der var inden, så synes jeg, denne her er 

klart sjovere. Det kan jeg mere…det kan godt være, det lyder mærkeligt, men jeg 
ville meget hellere være fan af denne her end den anden. Sådan mere for 
underholdningens skyld.  

 
I: Det passer måske bedre ind i hele Facewbook universet? 
 
M: Ja, det tror jeg. Det er også sådan, at når jeg logger mig ind på Facebook, så 

logger jeg mig ind for at se, hvad der sådan er sket. Man kommer måske hjem 
fra en lang dag, og så har man bare brug for at slappe af, og så er det sjovt, hvis 
der er nogle, der har noget sjovt at dele med sig af. Og så vil jeg hellere ind og 
høre om en Pingvin end jeg vil læse, at folk ikke kan sende en sms, fordi det kan 
jeg gå ind på deres hjemmeside og se. Så jeg synes, det her er en bedre måde 

 
I: Jeg skal lige høre dig her til sidst, hvordan du synes siden understøtter tv-

reklamen? 
 
M: hmm…Nu har jeg ikke set nogen af de videoer eller noget, der ligger herinde. 

Men det er vist noget med en Pingvin, der kan slå en masse bolde hurtigt, fordi 
den drikker det her Carlsberg Sport. Men der er…jeg tror ikke, jeg er nok inde i 
reklamen til at forstå det hele, for der er en eller anden person, der hedder noget 
med Michael Maze. Som jeg faktisk ikke ved, hvem er, men det er nok fordi, 
 jeg ikke har set reklamen før. Så hvis jeg nu…jeg tror, at hvis jeg sad for mig 
selv, så ville jeg kigge på videoen, og så ville jeg lige sådan…lige blive frisket 
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op på, hvad det er det handler om. Så jeg tror, det har meget med reklamen at 
gøre.  

 
I: Men du genkendte den, da du kom ind? 
 
M: Ja ja. Jeg genkendte Pingvinen. Men jeg kunne ikke lige umiddelbart huske, 

hvad det var for – altså hvilket firma. Så kan jeg så se, det var Carlsberg, og så 
kunne jeg så huske, at det er det der Carlsberg Sport.  

 
I: Ja, godt. Så kan jeg lige finde den næste. 
 
[Interviewer finder næste eksempel frem] 
[Tid: 43.56] 
 
 
I do 30 

 
I: Og så på samme måde som før, får du lidt tid til at klikke rundt på siden. Du må 

gerne sige højt, hvor du er, og hvad du tænker. 
 
M: Jeg starter på væggen…det må være noget med noget vaskepulver eller et eller 

andet. 
 
I: Hvorfor tænker du det? 
  
M: Fordi der er et billede af en vaskemaskine. Så står der I do 30, og så er 60 streget 

over. Så det må være noget med, at man skal vaske ved 30 grader. Det vil jeg 
umiddelbart lige sige – nu har jeg ikke set mere af den. 

 Jeg vil tro, det er noget…altså, en kampagne de har lavet for at få folk til at til at 
vaske på 30 grader i stedet for 60 pga. miljøet.  

 Men det er også sådan…så kan jeg se, deres nyeste updates, så står der noget 
med, at de gerne vil have historier om vasketøj. Og det vil jeg sige, det har jeg 
altså ikke brug for at læse noget om.  

 Så er der ni kommentarer eller sådan noget, hvor folk de har skrevet noget – om 
deres vasketøj. Og det, synes jeg faktisk, er ret urelevant. 

 
I: Du siger ”de”. Hvem tror du ”De” er? 
 
M: Det er…det må være fans. Det må være nogle, der godt vil fortælle om vasketøj. 
 
I: Nåehmm, jeg tænker, når du siger ”de”, hvem er så afsender af denne her? 
 
M: Jeg ved ikke, om det er et firma eller en kampagne, men det kunne godt være en 

kampagne for et eller andet firma. Det er det også; Novozymes. 
 Så ved jeg ikke…så må Novozymes jo synes - måske er det at aktivere nogle af 

deres fans, at de skriver, at de gerne vil have sjove historier om deres vasketøj. 
For ligesom at minde dem om, at de er der. 

 Så ønsker de dem en god weekend og… 
 
I:  [mumler noget grinende] 
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M: Ja [grinende]. Jeg synes egentlig, det er lidt noget mærkeligt noget. Jeg synes, 

kampagnen i sig selv er god nok. Altså det er jo rigtig nok. Man skal passe på sig 
selv, og man skal passe på miljøet, og det er bedre at vaske på 30 end på 60. 

 Men jeg har ikke brug for sådan nogle updates. De kan godt være sådan lidt 
ligegyldige.  

 [ser videre rundt] 
 
I: Hvor er du henne nu? 
 
M: Nu er jeg inde på informationen for at finde ud af, hvad det egentlig er, de er.  

På en måde kunne jeg godt finde på at være fan af sådan en side - fordi jeg gerne 
vil støtte miljøet. Og det er da også godt at blive mindet om det. Men jeg er ikke 
vild med, at de laver alle de updates, for jeg gider ikke læse alt det om vasketøj, 
der vil komme updates om. Så vil jeg hellere være fan af den bare for at vise at 
jeg støtter deres initiativ, ikke? Men jeg synes, der er lidt for mange updates. 
Men på den anden side, hvis jeg bare var fan af den for at få updates, for at støtte 
det budskab de har, så ville jeg nok aldrig gå ind og tjekke, hvad står der nu-
agtig. Så ville jeg nok bare være fan af det for at vise, at jeg støtter det. 
 
Der er også en masse billeder herinde af folk – med t-shirts, hvor der står I do 
30.  
 
Jeg har lidt svært at gå op i sådan noget, vil jeg sige. Det er sådan lidt…jeg 
synes, det er lidt for meget. 

 
I: For meget? Hvordan mener du, at det sådan er for meget? Er det deres sag inde 

på Facebook, og at man bruger Facebook til at promovere sin sag? 
 
M: Jamen jeg synes…det er jo en god, sag de promoverer. Så skal det ikke være 

sådan noget ligegyldigt noget, de skriver. Det skal være et eller andet med…det 
ved jeg ikke – at nu havde de en kampagne i København i dag, kom og støt os. 
Det skulle virkelig være, hvis der skete noget, der sådan var relevant, i stedet for 
at det skal være sådan noget med, at jeg skal fortælle en vasketøjshistorie. Jeg 
synes, det skal være lidt mere reelt, end det skal være spas og løjer. Fordi man 
kan sige, at hvis man sammenligner med pingvinen, så er det jo noget helt andet. 
Det er jo…så går man jo derind, fordi man synes, det er underholdende. At det 
så samtidig har noget med Carlsberg at gøre, det er noget andet, ikke? Så det, 
synes jeg, passer bedre på Facebook. Det er her er sådan lidt – jo, det er en 
kampagne, men jeg synes, det skal være relevant, det der står derinde. Det er lidt 
svært at lave sjov med sådan en kampagne her, fordi der står, at man skal vaske 
ved 30 grader.  

 
I: Hvad synes du, du får ud af sådan at klikke rundt på siden? 
 
M: Jeg synes da, det er dejligt at se, så mange der støtter det. For det er jo et godt 

formål. Men jeg kan ikke se, hvad jeg skal bruge det til. 
 
I: Kunne du finde på at blive fan af den side her? 
 



 19 

M: Nej, det kunne jeg ikke. Så ville jeg få for mange ting på min nyhedsside, som 
jeg ikke var interesseret i.  

 
I: Hvad tænker du om, at det er Novozymes, der afsender af kampagnen? 
 
M: Jeg havde hellere set som en kampagne, hvor det ikke var for noget firma. Fordi 

så ved jeg, at der ikke lægger sådan en kæmpe markedsføring bag det. Men jeg 
ved så heller ikke, om det er…de sælger ikke noget produkt, kan man sige. Så 
måske har de bare gjort det, fordi folk skal tænke på miljøet, og ikke fordi de 
skal købe noget, som gør at de støtter miljøet. 

 
I: Hvad ville du synes om, hvis de så havde en del af siden med nogle produkter? 

Hvordan ville du så…? 
 
M: Der ville jeg nok…altså der havde noget relevans i forhold til kampagnen? 
 
I: Ja 
 
M: Det ville, jeg nok synes blev for meget. Fordi så…jeg ved ikke, om man sådan – 

det er jo mere sådan en fanside. Jeg vil gerne støtte det der med, at jeg hellere vil 
vaske ved 30 end ved 60. Men jeg behøver ikke føle, at jeg sådan skulle købe 
deres produkter for det. Så ville jeg måske føle, at de så udnytter det her budskab 
med at man skal skåne miljøet for at sælge nogle produkter, som de har. Det tror 
jeg, at jeg vil føle. 

 
I: Er der ellers noget, du sådan savner på siden? I forhold til noget der vil gøre den 

bedre i forhold til dig? 
 
M: Jeg synes, der er for mange updates her. Det kan jo også være noget. 
 
I: Ja. 
 
M: Der er for mange ligegyldige updates. Så man bliver hurtigt sådan – eller jeg 

bliver hurtigt sådan…jeg ved ikke, hvad der er relevant herinde at skulle læse 
om. Fordi nogle steder står der også, at de har et eller andet klimamøde eller 
sådan noget, et eller andet sted man så kunne møde op til. Hvis man så var 
interesseret i denne her kampagne, ikke. Andre steder står der sådan nogle lidt 
mere latterlige historier, vil jeg sige. Så det er sådan. Jeg vil hellere have de 
holder sig til noget, der sådan er mere relevant for kampagnen, end at der er 
sådan lidt bullshit derinde. 

 
I: Ja. Jamen så lad os gå videre. 
 
[Tid: 53.32] 
[Interviewer finder næste eksempel frem] 
 
Applikationer 
 
I: Nu skal vi faktisk have dig til at tage en applikation. Men inden vi gør det, så 

skal vi lige høre, når man installerer en applikation, så siger man jo ja, til at give 
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nogle rettigheder til sine informationer. Er det i orden at gøre det på din profil? 
Ellers kan vi bare logge ud og gøre det. 

 
M: Ja, det er fint nok. 
 
I: Ok. Godt. Så får vi lov til at tage denne her test – og ligesom før tænker højt 
 
M: Ja. Det handler om at gå i byen, tror jeg. En aften i byen testen. 
 Skal jeg bare læse spørgsmålene højt? 
 
I: Ja. 
 
M: Ok. ”Har du nogensinde drukket så meget, at du har haft svært ved at huske, 

hvad der skete aftenen før?” Og det ville jeg så svare ja til [griner lidt], fordi det 
har jeg.  

 Det går sikkert ud på, hvor fuld man bliver – denne her test. 
 ”Har du nogensinde kastet op pga. alkohol og overladt det til andre at tørre op 

efter dig?” [griner] Ja, det kan godt være, at jeg også har det. Altså, jeg vil sige, 
det kan godt være en underholdende test, men jeg har ikke brug for at hele min 
vennekreds, skal sådan vide det – agtigt.  

 
 ”Har du nogensinde været så fuld, at du gjorde noget, du fortrød bagefter?” Eeej.  
 ”Har du nogensinde drukket så meget, at du er faldet i søvn på et toilet, en 

offentlig bænk eller lignende?” Ja, det kunne godt være. 
 ”Har du nogensinde drukket så meget, at du har mistet balanceevnen og haft 

svært ved at gå lige?” Ja, det er der nok mange, der har.  
  
 Det er også meget sjovt, at der kun er fem spørgsmål. Ehmmm..fordi, nu tror jeg, 

at jeg skal… [viser computeren] 
 
I: Du skal lige invitere nogle venner. Du skal invitere tre venner. 
 
M: Nå. Skal man det? 
 
I: Det skal du ikke normalt, men der har været en fejl i den. Det er ikke… 
 
M: Det er ikke… 
 
I: Ja. 
 
M: Sådan. Nåehhh….Stop før fem genstande. Den har jeg set reklamer for før. Men 

normalt skal man ikke sende den til nogen venner, eller hvad? Det kan man 
vælge ikke at gøre? 

 
I: Nej.  
 
M: Har mistet 59 venner. Nå, den har jeg godt set, at der er en anden, der har taget. 

Og hvad så? Fordi man har været fuld, så har man mistet 59 venner eller hvad?  
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”Tågehornet ses ofte til fester siddende helt alene, mens han/hun hamrer ølkruset 
i bordet og skråler med på Irsk folkemusik. Bryder gerne ud i et højlydt "HVA 
SÅÅÅÅÅÅ!" mindst én gang i minuttet, uden nogen anledning. Tror ofte at helt 
fremmede er hans/hendes bedste venner”. Altså, jeg synes, det er noget 
mærkeligt noget. 
 
For det første så er der fem spørgsmål. Og det vil sige, at på fem spørgsmål, ja, 
hvad kan man afgøre på det? Ikke særligt meget, og det her er sådan en 
standardtekst, der står, når jeg har svaret. Har du krydset ja på fire og en på nej, 
så kommer det her op. Så er vi alle sammen flyttet ind i den her boks – at sådan 
er vi, når vi er i byen. Det kan jeg simpelthen ikke…det, synes jeg, er noget 
mærkelig noget. 

 
I: Ville du synes, det var bedre, hvis der var mange flere spørgsmål? Der ville være 

mere specifikt, ville du så tage den? 
 
M: På den anden måde så vil det også tage mere tid. Så der er måske også nogle, der 

vælger det fra fordi, der er så mange spørgsmål. Nu er det jo nok også fordi, jeg 
så matematisk, eller hvad man skal sige, som jeg er. Du kan jo ikke afgøre noget 
på fem spørgsmål-agtigt. Det er ikke rigtig noget, jeg gider bruge min tid på, 
selvom der var mange. Det er mere sådan set fra et matematisk synspunkt, tror 
jeg. Der er jo færre bokse – så det gør den mindre personlig, hvis man 
overhovedet kan kalde noget af det her personligt.  

 
I: Hvad med det her med, at man ligesom mister venner? Og ligesom vender det 

lidt på hovedet? 
 
M: Det, synes jeg, egentlig også er noget mærkeligt noget. Men man kan også sige, 

at det er en…når jeg kan se, hvad kampagnen hedder – det der Stop før 5 
genstande, så er det jo en kampagne, hvor de vil have, at man skal lade være med 
at drikke. Så de vil jo nok skræmme en lidt. Ok, du drikker for meget, så det 
mister du venner på. Så på den måde kan jeg godt se ideen i kampagnen. Også 
det der med, at det ikke er en reklame for et produkt. Det jo sundt nok. Man skal 
jo heller ikke drikke for meget, kan man sige. Så jeg kan godt – jeg har ikke 
noget imod, at der står, at jeg har mistet 59 venner, for det jo rigtig nok, du skal 
jo kun drikke det, du kan tåle, ikke? 

 
I: Sætter den nogen tanker i gang hos dig? 
 
M: Altså, det der der står. Tågehornet og at man står og råber og skriger – det er da 

ikke så sjovt at læse, men det er heller ikke noget…altså, jeg bliver ikke sådan 
fanget af – Jeg bliver ikke stødt af det på nogen måde, for jeg ved jo bare, at det 
er en eller anden standardtekst, og når jeg har svaret ja til så mange, som jeg har, 
så kommer det op. Jeg ved jo godt, hvordan jeg selv er, når jeg er i byen, og når 
jeg er fuld. Så det er ikke noget jeg sådan – det er ikke noget, der skræmmer mig 
sådan, fordi det bare er en standardtest. 

 
I: Er der noget i denne her, der appellerer og ikke appellerer til dig i denne her test? 
 
M: Ehmmm… 
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I: I forhold til sprog, i forhold til opbygning? 
 
M: Det, der sådan appellerer til mig, er, at det er en kampagne for noget man 

egentlig burde være meget opmærksom på. Det er en god kampagne. Det er ikke 
bare sådan en – det er ikke noget, der er ligegyldigt. Så det, synes jeg egentlig, er 
meget godt.  

 Sproget, synes jeg også, er fint nok. Altså, de har jo lavet det på de fleste 
Facebookbrugeres niveau. Det er sådan meget…det er mere sådan, hvad hedder 
sådan noget? Talesprog. Det er mere talesprog, end det er en eller anden lang 
info-tekst om, hvad det er. Så på den måde har de nok prøvet sådan at integrere 
det i, hvordan man bruger Facebook.  

 Og i og med at det er den kampagne, som det er – det er den eneste måde, at det 
skulle kunne appellere til mig. Jeg vil aldrig tage den, hvis det var sådan noget 
med ’se hvor fuld du kan blive, når du er i byen’, eller sådan noget. 

 
I: Så kunne du finde på at tage testen her, hvis du så, at der var mange af dine 

venner, der havde taget den? 
 
M: Jeg har altid holdt mig meget fra de der tests. Så nej, det tror jeg faktisk ikke, at 

jeg kunne, 
 
I: Nej. Er det tydeligt, hvem der er afsender? 
 
M: Nu var det ikke lige mig, der klikkede ind på den, men da jeg var færdig med 

den, så kan jeg så se, at det er tydeligt. Så det tror jeg egentlig også selv, jeg 
kunne se, hvis jeg klikkede ind på den, så det synes jeg også er tydeligt. Kunne 
jeg ikke det? 

 
I2: Nej, resultatet kommer først til sidst. Det er fordi, testen hedder bare ”en aften i 

byen”, og til sidst kan du så se, at det er… 
 
M: at det er Stop før 5. 
 
I2: at det er Stop før 5, der har lavet den. 
 
M: Jeg tror aldrig, at jeg ville tage den alligevel – selvom jeg vidste det. Men det er 

måske også en meget god måde at gøre det på. At man først tror, at det handler 
om en aften i byen, og så tænker man, det har jeg da prøvet, det har jeg da 
prøvet, og så bliver man sådan…så får man den der hånd op i hovedet, der siger 
Stop før 5, og så tænker man sådan lidt mere over, hvad det egentlig er, man har 
svaret. At man måske skal passe lidt mere på.  

 Så på den måde kan jeg godt se den måde, de har prøvet på at bygge det op, at 
det kunne være smart. Fordi…der er jo nogle, der tager mange tests herinde. Det 
er jo tit sådan de samme, at nu kan man se, at vedkommende har taget den og 
den test. Og det er sikkert også en test, de kunne finde på at tage. Og så går det 
først op for dem til sidst, at det er det her Stop før 5. Og det er måske egentlig 
meget smart. Så har de sådan lidt noget at tænke over. Nå ok, det var sådan set – 
det var ikke bare sådan en ligegyldig test. Man skal være lidt opmærksom på, 
hvad man egentlig drikker og så noget. 



 23 

 
I: Ja. Har du set reklamen i tv? 
 
M: Ja, det har jeg. 
 
I: Forbandt du, da du kom ind på siden der? 
 
M: Nej, det gjorde jeg egentlig ikke. Først her til sidst, der kan jeg se, at der er et 

billede fra reklamen. Men ellers synes jeg ikke, at jeg gør. 
 
I: Ok, det var ikke noget, du sådan tænkte over da du kom ind og begyndte at svare 

på spørgsmål? 
 
M: Nej. Nej, det var det ikke. 
 
I:  ok. 
 
M: Det var først til allersidst – efter alle spørgsmål at jeg sådan fandt ud af, at det 

var det der Stop før 5.  
 
I: Ok, synes du, det er godt eller dårligt? Ville det have været en fordel, hvis du 

tidligere sådan havde set sammenhængen? 
 
M: neeej. Jeg synes egentlig, det er smart nok, for så tror folk, at når de så svarer på 

de fem spørgsmål, så svarer de sådan mere reelt på, hvordan de plejer at gøre, 
når de er i byen. Og så tænker de mere over det bagefter, når de sådan får det 
hele med – at man faktisk skal passe på, ikke. Så tænker man mere over det 
bagefter.  

 Så jeg kan godt se…jeg synes, det er en smart måde at gøre det på. Men jeg 
kunne nok aldrig finde på at tage den alligevel. 

 
I: Ok. Godt. Så må du egentlig gerne lukke computeren sammen. Den skal vi ikke 

bruge mere. 
 

Afsluttende refleksioner 
 
[Tid: 01.04.38] 
 
I: Så har vi lige nogle spørgsmål her til sidst. Sådan nogle lidt generelle. Først, 

hvad synes du om, at virksomheder bruger Facebook til at skabe kontakt til 
kunder?  

 
M: Det har jeg ikke noget imod, så længe at man selv kan vælge, at man vil være fan 

af dem. Altså, man skal kunne vælge, sortere dem fra…altså, vælge dem til, der 
interesserer en. Så synes jeg faktisk, at det er helt fint.  

 
I: Mmm [og nikker.] Hvordan vil du så helst have, at en virksomhed 

kommunikerer med dig på Facebook? Hvordan foretrækker du, at de gør det? 
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M: På Facebook? Jamen så skulle det kun være, hvis det er en virksomhed, jeg 
sådan har interesse i. Så vil jeg gerne have deres updates. Hvis der er sket noget 
inden for medicoteknik, som jeg interesserer mig for, eller inden for 
skiverdenen, så har jeg meldt mig til deres side, fordi det interesserer mig, så vil 
jeg gerne have noget viden om det. Så vil jeg gerne have updates. Men så vælger 
jeg så også kun det, jeg synes, er relevant for mig selv.  
Det er jo en smart måde for virksomheder at gøre det på, også fordi at…hvad 
skal man sige, de skal ikke finde målgruppen. Målgruppen finder dem. Altså, 
man søger jo selv dem, man gerne vil være fan af – eller ser. De kommer jo til en 
på en eller anden måde. Det er jo meget smart, at man kan se, at ens venner er 
fans. Så kan man sige, nå ok alle mine studievenner er fan af det her, og mine 
skivenner er fan af det her. Og så får man nogle ideer og inputs til, hvilke 
virksomheder man kan være fan af. Og så ved man så, at det kunne interesse mig 
også. Det er en smart måde for virksomheden at gøre det på, også fordi de fanger 
den gruppe, der interesserer sig for virksomheden. 

 
I: Mmmm [og nikker]. Nu har du været sådan ret skeptisk over for applikationer. 

Hvad nu hvis det var en applikation, der havde sådan ski, som 
omdrejningspunkt? Du kunne sammenligne dig med en eller anden god… 

 
M: jaehh ja [smilende] 
 
I: Ville det så være noget, der så gjorde, at du synes, det kunne være interessant at 

tage denne her applikation? Og hvis det ikke bare var…hvis der var lidt mere i 
den? 

 
M: Ja. Ja, det ville jeg. Det, tror jeg, jeg ville. Også fordi så tror jeg, at mange af 

dem, jeg kender, også ville gøre det, og så kunne man grine lidt af det.  
 
I: …at nu var man blevet det og… 
 
M: Ja, og sådan noget… 
 
I: …eller rating eller… 
 
M: Jaja. Fordi det er relevant for mig, så ville jeg kunne gøre det. Men mange af de 

applikationer der er derinde, dem synes jeg bare er meget…de er ikke så 
relevante for det, jeg interesserer mig for. 

 
I: Ok. Hvad skal der til for, at du vil anbefale sådan en virksomhedsside eller 

applikation til en af dine venner? 
 
M: Hmmm…Den skal fange mig og interessere mig, og så ville jeg jo anbefale den 

til dem, jeg ved har samme interesse. Nu har jeg to rigtigt gode veninder, som 
jeg står meget på ski med, og vi deler meget. Hvis jeg kan se, at de er blevet 
venner af noget, så tænker jeg, ok det lyder spændende, det vil jeg også gerne 
vide noget om. Så vi deler meget af det samme. Så det er primært af interesse, og 
så at de ikke sender for meget spam ud.  
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I: Ja, ok. Synes du, det virker troværdigt, at virksomhederne kommunikerer på 
Facebook? 

 
M: Ja. Det…I hvert fald de virksomheder, som jeg har, det, synes jeg, virker 

troværdigt. Bare der ikke er for meget sådan ligegyldigt. Ligegyldigt updates – 
dem bryder jeg mig ikke om. 

 
I2: Hvor går grænsen så for, hvad der er ligegyldigt, og hvad der er relevant? 
 
M: Men det kommer jo an på, hvad der interesserer en [smilende] 
 
I2: Ja.  
 
M: Nu er der jo mange skisider, og der synes jeg, meget af det er relevant, fordi jeg 

gerne vil følge med i det. Og det kan da godt være, at der er nogle, der synes, 
det, Novozymes skriver, er relevant. Det, synes jeg egentlig, er svært at sige, for 
det kommer meget an…Jeg synes egentlig ikke, at nogle de sider, jeg er fan af – 
jeg synes, det er meget sjældent, at de skriver noget, der ikke er relevant. 

 
I2: Tror du så eksempelvis, at…De andre folk der også er fan af de her skisider, tror 

du også, at de opfatter de her statusupdates som relevante? Eller er det bare 
fordi, du er så fokuseret på, og er så meget inde i skiverdenen, at… 

 
M: …at jeg synes, det er relevant? 
 
I2: Ja 
 
M: Jeg tror…der er jo tit i hvert fald 5000, som er fan af sådan en virksomhedsside. 

Og jeg tror da, at der er nogle af dem, der tænker, det der var da ligegyldigt. Det 
tror jeg, der er nogle, der gør. 

 Og så…det ved jeg ikke, men så er det måske deres valg, om de så vil melde sig 
fra den gruppe eller ej, eller om de alligevel vil følge lidt med. Man behøver ikke 
læse alt, de skriver. 

 
I2: Nej 
 
M: Risikoen er, hvis virksomheden skriver for meget, og det er sådan en meget svær 

grænse, og jeg har meget svært ved at definere den. Hvis de skriver for meget, så 
ender det jo med, at folk ender med at melde sig fra igen. Så det er en meget fin 
balance, man skal finde, og man kan selvfølgelig heller ikke…for mig kan noget 
være lidt, mens det for andre kan være meget, ikke. Så den er svær 

 
I2: Jo. Hvor tit laver de de her statusupdates? Er det en gang om dagen? Flere gange 

om dagen? En gang om ugen?  
 
M: Hmmmm…En gang hver anden dag, vil jeg sige – fra nogle af dem. Det vil jeg 

sige. Og det synes jeg egentlig ikke er for meget, og hvis…Man kan altid hurtigt 
springe det over. Men nu har jeg ikke…der var måske otte sider eller sådan 
noget, jeg var fan af, og det er sådan tilpas. Hvis man nu havde 50 sider eller 
sådan noget, så ville der jo komme meget. Så jeg vælger det med omhu. Det jeg 
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gerne vil vide noget om, det vælger jeg. Jeg tænker meget over, hvis der er 
nogle, der sender – man får tit sådan en invitation til tingene. Der er mange ting 
jeg ignorerer, fordi jeg synes, det er irrelevant. 

 
I: Hvad skal der til, for at du vil være aktiv i sådan en relation med en virksomhed? 
 
M: Interesse. Helt klart. Det skal det. Interesse eller underholdning. Den der Pingvin 

det, synes jeg faktisk, var sjovt.  
 Så det kunne også sagtens være for underholdningens skyld. Altså, jeg bruger 

ikke kun Facebook som noget, hvor jeg skal have en masse viden. Jeg går da 
også derind en gang imellem, når man har haft en lang dag, og man kommer 
hjem, og man har brug for noget, der er underholdende og ligegyldigt, ikke. Så 
underholdning kunne jeg også godt se det som. 

 
I: Ok. Jeg har lige – plejer du selv at lave statusopdateringer? Hvad du selv går og 

laver? Er det noget, du gør? 
 
M: Nej, det gør jeg ikke så tit. Hvis jeg er ude og rejse, så kan jeg godt finde på det. 

Hvis man lige hurtigt kommer til en computer. Altså, man vil jo gerne dele med 
sig af, hvad man går og oplever, ikke? 

 
I: mmmm [og nikker] 
 
M: Men så skal det også være, hvis jeg virkelig synes, jeg oplever noget, jeg synes 

er sjovt og fedt. Så gør jeg det. Men det er aldrig sådan noget med ’jeg har lavet 
pandekager, mmmm de smager godt’. Det, synes jeg, bliver for meget. Det skal 
være, hvis der virkelig er sket noget, som, jeg synes, er sjovt. 

 
I: Hvad er det så i gennemsnit? Er det en gang om ugen? En gang om måneden? 

Eller? 
 
M: Det er en gang hver anden måned måske. Det er ikke særlig tit, jeg gør det. 
 
I: Svarer du på andres statusopdateringer? 
 
M: Ja, det kan jeg godt finde på. Og kommentere. 
 
I: Ja, ok. 
 
M: Det der med, at der er nogle, der har lavet pandekager eller har ryddet op på 

deres værelse, det, synes jeg…det ved jeg ikke. Det skriver jeg ikke. Jeg synes, 
det bliver for meget. Men det er mig. Det kan være, der er andre, der synes 
anderledes.  

 
I: Mmm [og nikker]. Jamen, det var det. Tak for det. 
 




