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Executive summary: 

 

This master’s thesis explores the emergence of new socio-technological constructions of the 

political that become evident through politicians’ use of social network utilities on the web. 

The research raises the question of how these new political formations can be observed as 

symptomatic of a more wide-ranging transformation of political communication. To 

investigate this issue I turn to Bruno Latour’s Actor-Network-Theory (ANT) and Susan Leigh 

Star and Geoffrey C. Bowker’s theory on Classifications.  

The thesis is based on an empirical investigation of Danish politicians’ opinions on, 

and use of, the network utility Facebook. Specifically, the analysis first explores the 

politicians’ explanations of how and why they use the network utility, secondly observes how 

they use the utility, and finally, presents a specification of when and how new political forms 

can be said to emerge.  

The politicians refer in their explanations to traditional classifications for politics and 

to a line of dichotomies e.g. serious vs. unserious, and the virtual vs. the real. These 

dichotomies and explanations construct a discursive purification that suggests that new 

political forms do not emerge. However, my observations regarding politicians’ specific use 

of Facebook suggest that the multiple user-generated technologies within the utility contribute 

to the construction of three new socio-technological emerging political forms. The first form 

emerges when the politicians accept a symmetrical position in the network that does not allow 

mandatory benefits entailed by their position as designated officials. The symmetry allows 

them to informally enrol in group formations representing political controversies that are not 

initiated by partisan politics, but by NGOs or citizens. The second form emerges when 

“virtual” connections become a way to create “real” connections, which may be more real 

than the abstract concept of a politician’s “backers”. In this view certain technologies become 

boundary objects that function as a barometer for citizen initiated issue politics, for the 

politician. The third form emerges, when the politician through technology-based games and 

entertainment reveals the “person” behind the politician and when these elements of personal 

information become a part of the political issues communicated. 

The thesis concludes that the politicians are extremely flexible in their approach to 

social network utilities on the web, and that the specific combination of technologies in the 

utilities therefore is highly likely to have great influence on the specific emergence in the 

socio-technological construction of political forms. 
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1. Indledning 
 

Statsminister Anders Fogh Rasmussen har mere end 19.000 ”supporters” på Facebook, 

oppositionsleder Helle Thorning Schmidt har over 11.000 ”supporters”, og blandt deres 

kollegaer i folketingssalen er der stadigt flere, der slutter sig til for også at få ”virtuelle 

venner”. Men hvorfor beslutter politikere sig for at kommunikere med deres vælgere gennem 

en social netværksteknologi? Hvordan foregår kommunikationen i netværket? Og kan det 

tænkes, at der skabes nogle nye konstruktioner af det politiske, gennem de muligheder og 

begrænsninger som en teknologi som Facebook stiller til rådighed? Denne afhandling vil, 

med inspiration fra Bruno Latours aktør-netværksteori (ANT), og videnssociolog Susan Leigh 

Star og kommunikationsteoretiker Geoffrey C. Bowkers systematiske arbejde med 

klassifikationer, søge svar på disse spørgsmål.  

 

Facebook har på verdensplan mere end 90 millioner1 aktive brugere, og i Danmark har mere 

end en halv million personer oprettet en profil. Facebook er et sted, hvor almindelig 

kommunikation blandt andet materialiseres af de såkaldte ”applications”, som er små stykker 

brugergeneret software i form af spil, tests, quizzer etc. Applikationerne er ofte meget fjollede 

og meningsløse i deres indhold, og aktiviteterne kan derfor bedst betegnes som online ”leg”.  

Derudover bruges Facebook til at dele billeder, se YouTube videoer, læse blogs og endda til 

at invitere folk til begivenheder gennem Event applikationen. Teknologien tilbyder et 

personligt udtryk til den enkelte i form af, at man har sin egen side, hvor man kan fremstille 

sig selv, som det passer en, men udtrykket formes også af, hvilke personer man har i sit 

netværk, og hvilke grupper man har valgt at være medlem af. Det er ikke noget nyt, at 

politikerne betegner internetbaserede teknologier som effektive værktøjer til kommunikation 

med vælgerne, hvilket de officielle partihjemmesider, de mange og personlige hjemmesider 

for de enkelte politikere og den stigende blog-aktivitet indikerer.  

Under valgkampen op til folketingsvalget i november 2007 var medierne ikke 

langsomme til at erklære, at ”valgkampen udkæmpes på nettet” (eks. Politiken 24.10.07 og 

Information.dk 30.10.07), og politikernes brug af Facebook blev i denne forbindelse dækket. 

Der blevet skrevet om, hvor mange ”venner” de forskellige politikere havde, og 

medieforskere og partiernes presseansvarlige blev spurgt ind til strategierne. For eksempel 

                                                
1 Facebook.com: http://www.new.facebook.com/apps/#/press/info.php?statistics En aktiv bruger kendetegnes 
ved, at personen er vendt tilbage til sin profil indenfor en måned. 
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gav De Radikales kampagneansvarlige, Anna Ebbesen, følgende forklaring på De Radikales 

offensive brug af de nye netværksmedier: ”Det er en anden måde at føre politik på, men at 

være med i de sociale netværk er en måde at styrke den radikale identitet. På den måde kan vi 

knytte kontakt til personer, der føler sig afskrækket af et partimedlemskab.” (JP.dk 25.10.07). 

I mediernes dækning af Facebook har teknologien, og politikernes brug af den, fået en lidt 

hård medfart i form af anklager om, at netværksaktiviteterne er overfladiske, og at de virtuelle 

venner ikke er rigtige venner (eks. Politiken 04.01.08 og BT 12.05.08). Mediernes dækning af 

politikernes brug af Facebook var overordnet præget af en lidt humoristisk og ironisk distance 

til fænomenet. Ikke desto mindre er fænomenet fortsat i hastig vækst, og politikerne benytter 

de interaktive teknologier til at skabe kontakt til borgerne. 

En undren, som ligger til grund for denne undersøgelse, er følgende: Hvis Facebook i 

første omgang er et sted, hvor der deles billeder og leges med applikationer med navne som 

Zombies, Hot Friends og Who were you in a past life hvorfor så forsøge sig med politik der? 

På partiernes hjemmesider, i medierne og på politikernes blogs handler kommunikationen om 

den politik, man fører eller ønsker at føre, og her er hovedformålet at gøre sig bemærket og 

diskutere aktuel lovgivning og relatere denne til enighed og uenighed på Christiansborg. I 

lyset af denne ”traditionelle” politiske kommunikation forekommer det lidt pudsigt, at en 

netværksteknologi som Facebook, hvor en stor del af kommunikationen foregår via fjollede 

applikationer som eksempelvis de just nævnte, pludselig er blevet relevant territorium for 

politikerne. Selvom der i medierne løbende bliver gjort lidt grin med politikernes brug af 

Facebook, så lader det til, at der er blevet skabt en mening om, at man skal være tilstede i 

denne type fora, hvis man vil være med på noderne indenfor moderne politisk 

kampagnestrategi. 

I denne undersøgelse vil jeg søge svar på, om hvorvidt en netværksteknologi som 

Facebook bidrager til forandringsprocesser i det, vi kender som politik og politisk 

kommunikation. Og hvis dette er tilfældet: Hvilke nye former for kommunikation er der så 

tale om? Og kan det tænkes, at disse nye former kan ses som symptomer på en udvikling 

indenfor politisk kommunikation?  

Problemformulering 
Med udgangspunkt i danske politikeres brug af teknologien Facebook: Hvilke emergerende 

sociotekniske konstruktioner af det politiske kommer til syne, når politikere kommunikerer via 

virtuelle netværksteknologier? Og hvorfor og hvordan kan disse nye former iagttages som 

komponenter i et bredere skift indenfor det, vi kalder politisk kommunikation? 
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2. Metode og analysestrategi i undersøgelsesprocessen 
 

Formålet med denne afhandling er, at undersøge hvorvidt politik forandres og får nogle nye 

kommunikationsformer og forståelseskategorier. Med dette formål for øje, og med en 

ambition om en høj grad af empirisk følsomhed, undersøger jeg specifikt, hvordan politisk 

kommunikation på Facebook kan iagttages som et eksempel indenfor denne udvikling, som 

jeg vil kalde socioteknisk konstruktion af det politiske. I mit specifikke projekt vil jeg se på 

socioteknisk konstruktion af det politiske via virtuelle teknologier, og helt specifikt vil jeg 

studere teknologien Facebook som værende et symptom indenfor denne udvikling. Dette 

kapitel skal kaste lys over, hvordan min undersøgelse er designet metodisk og 

analysestrategisk. Jeg vil i kapitlet beskrive:  

1. Politik. Politik overfor Det politiske i denne undersøgelse? Jeg vil her komme ind på, 

hvad betegnelserne ”politik” og ”det politiske” og deres ”emergens” har af betydning i 

mit projekt.  

2. Case. Hvorfor og hvordan jeg har identificeret Facebook som min case?  

3. Empiri. Hvilken empiri inddrages i undersøgelsen? Herunder en forklaring på 

hvordan den udvælges, samt hvilke kvalificeringer empirien bringer med sig.  

4. Virtuel etnografi. En introduktion til hvordan det virtuelle metodisk kan gribes an i 

undersøgelsen. 

5. Analysestrategi: ANT og klassifikationer. En introduktion til analysestrategien for 

undersøgelse af forandringsprocesserne i det politiske. Teorierne vil blive gennemgået 

grundigt i næste kapitel.  

6. Disposition. Et oprids af hvordan afhandlingen i sin helhed er bygget op. 

 

Gennem alle disse punkter introduceres der løbende til elementer af Bruno Latours aktør-

netværks-teori (ANT), som danner grundlag for analysestrategien, og som der i næste kapitel 

gives en grundig introduktion til. 

Politik 
Til en start mener jeg, at det er på sin plads, at udrede hvordan det politiske og politik bliver 

opfattet og operationaliseret som begreber i denne undersøgelse. Jeg vil derfor nu beskrive, 

hvordan begreberne bliver identificeret og behandlet i undersøgelsen, både gennem den teori 

jeg inddrager, men også via observationer. Disse observationer er både knyttet til traditionel 

politisk teori og til empiriske observationer. Derudover vil der i teorikapitlet og i analysen 
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blive inddraget nogle perspektiver på politik indenfor ANT (Latour 2005, Andrew Barry 2001 

og 2002 og Richard Rogers 2004).  

 

Når jeg ønsker at undersøge, hvordan det vi kalder politik emergerer og tager nye former via 

bl.a. teknologier og kommunikation, så er det naturligvis en god idé, at gøre sig klart, hvad 

det omformer sig fra. Bruno Latours ANT, som er denne afhandlings primære teoretiske 

inspirationskilde, godtager ikke forudbestemte antagelser, men insisterer på, at alt må 

undersøges empirisk (Latour 1986, 2005, 2006). Derfor burde denne undersøgelse i princippet 

starte med en ANT-analyse af det politiskes nuværende stabilisering, eller dets black box2, 

som Latour kalder ”rammen” om fænomener, vi ikke længere stiller spørgsmålstegn ved. 

Overordnet set vil det sige, at man som ANT-undersøger i princippet ikke aner, hvad det 

politiske er, - men at man i praksis kan undersøge det3 (Latour 1986: 271-273). 

Latour trækker en hel del på empiriske observationer som udgangspunkt for hans 

undersøgelser. I en politisk sammenhæng er Latours artikel From Realpolitik to Dingpolitik - 

An Introduction to Making Things Public et godt eksempel. I denne artikel argumenterer han 

for en udvikling imod det han - med et lidt spøjst begreb - kalder dingpolitik, som er en 

politik, der ikke længere er begrænset til mennesker, men som også involverer ting (det vil 

senere blive klart, at alt hvad Latour beskæftiger sig med involverer de non-humane aktører). 

Artiklen præsenterer mange billeder og eksempler på, at der gennem tiden ikke kun har 

eksisteret én type politisk forsamling, men flere forskellige politiske forsamlingsformer, der 

alle har netværkskarakter, og hvorigennem ting har indflydelse på offentliggørelse af og 

meningsdannelse omkring politiske budskaber (Latour, 2004: 31). I samme stil vil denne 

undersøgelse trække på observationer af traditionelle former for politisk kommunikation, 

samt det opfattelser om politik som politisk filosofi og politologien giver os.4 En kombination 

                                                
2 ”A black box contains that which no longer needs to be reconsidered, those things whose contents have become 
a matter of indifference. The more elements one can place in black boxes - modes of thoughts, habits, forces and 
objects - the broader the construction one can raise.” (Latour og Callon, 1981: 285) 
3 Ostensive definition vs. Performative definition: Den traditionelle sociologi antager på forhånd en række 
bestemte sociale egenskaber, som kan være svære at finde i virkeligheden (Ostensiv), men med ANT ved man i 
princippet ikke ved noget på forhånd, men i praksis har mulighed for at undersøge disse egenskaber 
(Performativ). (Latour 1986: 272-273). 
4 Politisk filosofi og politologien har historisk konstrueret studiet af stat og politik som en afgrænset empirisk 
felt. Allerede i 1600-tallet, da Thomas Hobbes udviklede kontraktteorien om forholdet mellem stat og 
statsborger, og da John Locke kort efter skrev sin teori om statens rolle som beskytter af menneskets frihed, blev 
politik gjort til et filosofisk og videnskabeligt anliggende. Senere blev filosofi om stat og samfund, med Auguste 
Comte (1798-1867) og den positivistiske tradition, fastholdt som et afgrænset empirisk felt, hvor validiteten først 
og fremmest blev fundet i den kvantitative metode, inspireret af naturvidenskaberne. Omkring 1870’erne blev de 
første kurser i ’political science’ udbudt på universiteter. Fokus i studiet blev at forudsige ’behaviour’ 
(behaviouralism) i økonomien og hos borgerne. Fastholdelsen af den positivistiske metode blev cementeret i 
politologien med analytikere som David Easton (hvis model over det politiske system alle 
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af disse observationer vil danne grundlag for, hvad politik forandrer sig fra. Latour refererer i 

samme artikel til Lippmann-Dewey diskussionen om demokrati og repræsentation som 

udspillede sig i 1927 blandt disse to amerikanske pragmatister. Denne debat har Noortje 

Marres beskæftiget sig med, og pointer herfra vil blive inddraget sidst i analysen (Noortje 

Marres 2007).  

Latour fremsætter derfor et nyt greb om ”det politiske”, som skal tilbyde en 

netværksteoretisk tilgang til studiet fritaget for forudindtagede antagelser om, at politik er 

afgrænset til bestemte bygninger (folketinget), personer (politikeren), diskurser (politiske 

debatindlæg i trykte medier) eller teorier om ideologi, sådan som traditionel politisk teori ofte 

foreskriver det (Latour 2004: 28). I min undersøgelse vil jeg være inspireret af Latours 

netværksteoretiske syn på politik, da ANT netop giver mulighed for, at se på det politiske som 

noget flydende og dermed et uafgrænset og ustabiliseret begreb. I mit studie af 

forandringsprocesser og emergens i det vi kalder politik, vil jeg – tilegnet et praktisk hensyn i 

undersøgelsesprocessen - operere med følgende skelnen mellem begreberne Politik og Det 

politiske:  

 

1. Politik: Den officielle diskursive definition, som afgrænser politik til f.eks. politiske 

debatter; Folketinget som et sted hvor der foregår politik; politikere, ministre, ministerier, 

lovforslag, debatindlæg, politiske partier, magtens tredeling osv., som diskursivt (og 

politologisk) er udnævnt til at være politisk. 

2. Det politiske: En definition af politik, som ikke er afgrænset. Her er det tilladt at inddrage 

hvad som helst, som tilsyneladende ikke er politisk, men som via forbindelser og 

kontroverser bliver det. Eksempelvis teknologien Facebook, som officielt ikke har noget med 

dansk politik at gøre, men som får det, når danske folketingsmedlemmer opretter profiler og 

bruger det til at kommunikere med deres vælgere igennem. Det er klart, at denne opfattelse af 

politik medfører, at alt i princippet kan blive politisk via forskellige 

forbindelseskonstellationer. Men hvis ikke disse konstellationer ”gør” noget, eller hvis ikke 

                                                                                                                                                   
samfundsvidenskabsstuderende møder før eller siden). Filosofi om og studier af demokratiformer og ideologier, 
har også oftest været under stor indflydelse fra økonomiske behavioralistiske opfattelser (f.eks. kapitalisme, 
marxisme, liberalisme etc.). Frankfurterskolen (etableret 1923) introducerede gradvist en mere holistisk tilgang 
til samfundsvidenskaberne, som også inddrog andre sociale praksis end statens og økonomiens. Senere i sidste 
halvdel af det 20. århundrede udviklede de postmoderne strømninger samfundsteorier, som ikke godtog den 
’universelle’ kvantitative sandhed, som politologien tilbød. (Heywood, 2002). De postmoderne teorier tilbyder 
eksempelvis et diskursivt/konstruktivistisk analytisk perspektiv, hvori retorik, semantik og magt spiller en rolle. 
Bruno Latours ANT bliver ofte (sikkert mod hans vilje) karakteriseret som en ’postmoderne’ eller 
’poststrukturalistisk’ teori, men modsat mange af de andre teorier i disse kategorier, så afviser Latour det rent 
diskursive argument, og inddrager til forskel også de materielle fysiske ting i sin netværksteori. 
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de har ”indflydelse” på noget, så vil de i princippet heller ikke være interessante at studere. 

Denne opfattelse af det politiske anvendes både af Bruno Latour og af Susan Leigh Star, hvis 

teorier vil blive introduceret i næste kapitel. Det politiske som definition åbner således op for 

en meget mere rummelig analytisk tilgang til politisk kommunikation, som giver mulighed for 

at følge forbindelser, netværk og associationer, og deres indflydelse på forandringsprocesser i 

det vi i dag kender og karakteriserer som politik. 

 

For at komme tilbage til hvad det politiske forandrer sig fra, så vil jeg – på linie med Latour 

og Star – inddrage observationer af, hvordan politik traditionelt iagttages. Dette vil både være 

i form af eksempler fra traditionel politisk teori, men også empirisk i form af billeder og andre 

eksempler på situationer og måder hvorpå det politiske oftest stabiliseres. Dette kan 

eksempelvis være igennem en formaliseret pressemeddelelse, et partis hjemmeside, et 

udvalgsmøde i Folketinget, eller et foredrag på et gymnasium. Via identifikation af denne 

type traditionel aktivitet vil jeg studere, hvordan det går til, at traditionelle politiske 

kommunikations- og offentliggørelsesformer forbindes med nye kommunikationsformer og 

aktiviteter, som  skaber forandring i det, vi kalder politik. I denne undersøgelse vil disse andre 

kommunikationsformer f.eks. være leg og tilsyneladende useriøse udtryksformer og 

aktiviteter i et forum som Facebook. 

Identifikation af case 
Hvorfor har jeg lige valgt Facebook som case i mit studie af onlineteknologier og 

emergerende politiske former? De mange nye interaktive online teknologier udvider 

mulighederne for politisk kommunikation konstant, og på et eller andet tidspunkt bliver 

Facebook overtaget af en ny og anderledes teknologi, - og sådan vil det sandsynligvis blive 

ved. Men politikernes nuværende brug af Facebook er interessant at observere pga.,at 

teknologien på mange forskellige måder provokerer til forandring i det politiskes form, og 

fordi teknologien skaber nogle mulighedsbetingelser for online-kommunikation, som danske 

politikere ikke før har benyttet sig af. Det er vigtigt at slå fast, at Facebook i denne afhandling 

skal anskues som et symptom eller et eksempel på, hvad teknologier kan skabe af 

forandringsprocesser, indenfor det vi betegner som politik.  

 

Siden foråret 2007 og frem har Facebook nået et ekstremt niveau af popularitet i Danmark, og 

under valgkampen i november 2007 lod politikerne sig rive med, da de øjnede muligheden for 

at gøre sig synlige herigennem. Jeg har selv været bruger af Facebook siden august 2007, og 
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har i hele dette forløb interesseret mig meget for politisk kommunikation i netværket. Mine 

observationer har både knyttet sig til dansk, men også udenlandsk politik, samt 

græsrodspolitisk kommunikation. Eksempler på dette er grupper og netværk, der kæmper for 

miljø og menneskerettigheder, eller det kan være Barack Obamas profil, som har mere en 1 

million supportere. Forummet Facebook har revet flere med sig end mange andre 

netværkssider, og det er svært at sige hvorfor netop dette netværk har fået denne popularitet. 

Men måske har teknologiens indflydelse på det sociale liv IRL (in real life) noget at skulle 

have sagt.5  

 De danske medier har, i perioden siden sommeren 2007, interesseret sig en hel del for 

Facebook og politikernes brug af den. Dækningen af Facebook har ført til mange spådomme 

om netværkets fremtid eller mangel på samme. Centralt for min undersøgelse er, at medierne i 

det hele taget har interesseret sig for denne nye aktivitet og har knyttet an til aktiviteten. Og 

noget som jeg finder yderligere interessant, og som særligt har vakt min lyst til at undersøge 

fænomenet til bunds, har været mediernes ofte usikre, ironiske, kritiske og sarkastiske tilgang 

til og fremstilling af politisk aktivitet på Facebook. Et eksempel er en meget morsom artikel 

”Statuspolitiet” i weekend-avisen (18.07.08), som gør sig morsom på bekostning af en række 

politikeres jævnlige opdateringer af deres Facebook-status.6 Her gøres der f.eks. grin med, at 

Søren Pinds status ændrer sig fra ”Søren Pind skal tage sig sammen og se at komme ud og 

løbe” til ”Søren Pind fik løbet!:-)” med kun 15 minutters mellemrum. Denne artikel, og andre 

lignende, tager ofte temaet op om sammenblandingen af politikernes privatliv og deres 

politiske liv. 

 Facebook repræsenterer overordnet set en tendens indenfor netværks-teknologi, og i 

en dansk politisk sammenhæng er den interessant at undersøge pga., at den har vundet så stort 

et indpas blandt danske MF’ere, som den har. 

Empiri 
Empirien i denne undersøgelse er tilstræbt indsamlet efter ANT-idealet, hvor alle empiriske 

forbindelser så vidt muligt skal spores og følges, og hvor empirien principielt skal løse dine 

problemer – modsat at teorien skulle gøre det. Aktørernes forbindelser til hinanden skal 

                                                
5 Critical mass argumentet kan måske hjælpe til at forklare eskalering og selvopretholdelse af et fænomen. ’The 
critical mass’ refererer til det antal af personer som skal til for at udgøre et vendepunkt for massetilstrømning til 
et givent fænomenet. Eks. hvor mange skal stoppe op og kigge op i himlen før alle andre på gaden gør det? Og 
hvor skal købe en telefon før alle køber en telefon. Begrebet er lånt fra atomfysik, hvor critical mass (kritisk 
masse) angiver den mindste mængde fissile grundstoffer, som kan holde liv i en kædereaktion.  
6 En profils status på Facebook, er en lille tekst man skriver og som angiver ”hvad man laver lige nu”. Teksten 
viser sig lige efter ens navn øverst i en profil. Et eksempel kan være ”Yildiz Akdogan sidder i salen... vi mangler 
3. Behandling”.  
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studeres, og deres egne forklaringer på sammenhænge og relationer skal tages for gode varer. 

Følgende empiri er inddraget i undersøgelsesprocessen: 7 

 

• 21 udfyldte spørgeskemaer fra MF’ere på Facebook (Bilag A) 

• Interview med en presserådgiver hos Dansk Folkeparti, Nina Lusty (vedlagt på 

cd) 

• Interview med formanden fra Yngresagen, Steffen Møller (vedlagt på cd) 

• Ca. 600 siders artikler om Facebook fra august 2007 og frem (vedlagt på cd) 

• En omfattende samling billeder fra medier og screenshots (vedlagt på cd) 

• Observation og research af brugeres kontakt med politikerne  

• Web-kilder (vedlagt på cd) 

• 14 stikprøve interviews med ”venner” til politikere. (Bilag B) 

 

Der blev i alt sendt 57 spørgeskemaer til folketingsmedlemmerne i løbet af april og maj 2008, 

da dette var antallet, som på daværende tidspunkt havde Facebook-profiler. Tallet er steget 

med nogle stykker siden. Ud af de politiker-profiler der findes, er ca. 18 af dem lukkede. Det 

vil sige, at man skal være ”ven” med dem for at se deres profil. Et par af dem med lukkede 

profiler har svaret på spørgeskemaet. Jeg vil i analysen komme tilbage til en diskussion af, 

hvorfor nogle vælger at have deres profil lukket. 

Spørgeskemaerne blev sendt via Facebooks interne beskedsystem med en opfordring 

til, at svare så frit og bredt på spørgsmålene som det passede dem. Dette har medført nogle 

meget uddybende besvarelser og nogle meget kortfattede. 21 folketingsmedlemmer valgte at 

svare på spørgsmålene, hvilket giver en svarprocent på omkring 37. Kombineret med en fin 

repræsentation af partierne anser jeg dette som udmærket. Nogle svarede, at der var for mange 

spørgsmål, og at de ikke havde tid, mens mange aldrig svarede mig. Manglende svar fortæller 

måske også noget om, at de ikke tjekker deres Facebook-mailboks. Det var helt bevist, at jeg 

valgte at kommunikere gennem Facebook, da jeg ønskede at blive i det forum, jeg 

undersøger. Spørgsmålene der blev stillet kan ses først i Bilag A. 

 En vigtig ting at have for øje er, at et ukendt antal af politikernes Facebook-profiler 

bliver helt eller delvist administreret af en student eller en sekretær, på samme måde som et 

ukendt antal af deres læserbreve ikke skrives af dem selv. Det er derfor ikke 100 procent 

sikkert, at det rent faktisk er MF’eren, der har svaret på mit spørgeskema. Jeg vælger dog ikke 

                                                
7 Skemainterviews er vedlagt som bilag, og al øvrig empiri er vedlagt på CD. 
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at se dette som et problem, men nærmere som en ukendt kvalificering, som empirien bringer 

med sig. John Law har skrevet en ofte citeret tekst, The Manager and his Powers, som 

handler om, hvordan en leders magt er konstitueret i det netværk af ting og personer, som han 

eller hun har omkring sig, og at hvis man dekonstruerer netværket og fjerner tingene (e-mail, 

telefon, flybilletter, sekretær, etc.), så vil lederen stå nøgen tilbage uden magt (Law, 1997). 

Inspireret af denne tekst observerer jeg netop MF-kontoret som et lille netværk, der udadtil 

repræsenteres af folketingsmedlemmet. Hvis en student har svaret på spørgsmålene, må jeg gå 

ud fra, at de er godkendt af MF’eren, og at studenten i fællesskab med denne har diskuteret 

kontorets holdning til og strategi for brugen af Facebook.  

 De to interviews som er gennemført kan karakteriseres som semi-strukturerede. 

Formen på interviewene er uformel, således at den interviewede har været med til at 

bestemme indholdet. Det overordnede formål var, at høre deres meninger om Facebook og 

politikeres brug af netværket. Årsagen til, at jeg valgte at interviewe DF’s presserådgiver, 

Nina Lusty, om deres strategi (eller ”ikke-strategi”) var, at DF har oplevet chikane på 

Facebook i form af hadegrupper, samt at ingen af partiets ældre frontfigurer har profiler i 

netværket. Det er kun nogle stykker af de unge DF-politikere, som har profiler. 

Presserådgiveren giver i interviewet et billede af partiets holdning til Facebook i forhold til 

andre medier. Hun forklarer også en del om, hvorfor Facebook ikke er interessant for Dansk 

Folkeparti. Steffen Møller er formand for Yngresagen, som er en kun lidt over et år gammel 

organisation, der arbejder for at fremme unges indflydelse i den offentlige debat, da 

organisationen mener, at den brede ungdom skal inddrages, høres og tages med på råd - i 

spørgsmål der vedrører ”vores fælles fremtid”. Talsmænd fra organisationen har været ude og 

advokere for mere kommunikation med de unge ”der hvor de er”, og her nævnes Facebook 

som eksempel. I interviewet fortæller Steffen Møller om, hvor vigtigt det er, at politikere via 

netværk som Facebook lytter til og lader sig inspirere af de unge. 

 De mange avis og web-artikler om Facebook har givet mig et overblik over mediernes 

dækning af udviklingen i brugen af Facebook og til de mange historier og begivenheder, som 

er knyttet til aktivitet i forummet. Jeg er startet med omkring 1500 siders artikler fra 

Infomedia søgningerne for perioden (august 2007 - juli 2008), som jeg har sorteret 

efterfølgende. Kriterierne kan groft skitseres som følgende: 1. artiklen omhandler Facebook i 

forbindelse med danske partier og politikere. 2. artiklen har en politisk vinkel generelt. 3. 

artiklen præsenterer information om Facebook som teknologi og udviklingen af den. 4. 

artiklen præsenterer relevant historisk information om Facebook. 5. artiklen er en beretning 

om, hvordan man bruger Facebook eller holdninger til fænomenet. 6. artiklen foretager en 
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karakteristik eller kategorisering af Facebook som teknologi. Artiklerne har haft funktion som 

kilde til baggrundsviden, men citater, pointer, historier, dækning af politikernes brug osv. vil 

sporadisk indgå i analysen.  

 De mange billeder og web-kilder, som dokumenterer en lang række observationer 

vedrørende politikernes brug af Facebook og kommunikation via netværket samt billeder af 

politiker-borger-kommunikation, repræsenterer en del af den online-research, som jeg har 

foretaget, og nogle af dem vil ligeledes blive inddraget i analysen. 

 

Stikprøve interviewene med ”politiker-vennerne”, som består af tre spørgsmål vedrørende 

Facebook-venskaber med en politiker, er blevet stillet til 24 ”politiker-venner” og 14 har 

svaret. Disse respondenter forbliver anonyme, men det vil fremgå hvem de er ven med. 

Interviewene vil blive inddraget nogle gange i analysen, men vil ikke have en central 

placering i undersøgelsen. 

Virtuel etnografi  
Hvordan er det overhovedet metodisk muligt at undersøge online-aktivitet? Det har forskeren 

Christine Hine givet et bud på i hendes bog Virtual Ethnography fra 2000, og siden i bogen 

Virtual Methods fra 2005, som hun har redigeret, hvor en lang række forskere giver deres bud 

på forskellige tilgange til online-studier. Metoder og principper indenfor virtuel etnografi 

fungerer i denne undersøgelse som et rådgivende værktøj i håndteringen af politikernes 

aktiviteter på Facebook og de hertil knyttede online-fora. I dette afsnit gives derfor en 

overordnet gennemgang af Christine Hines tilgang til det virtuelle, samt en introduktion til 

Casper Bruun Jensens brug af begrebet partially existing objects. Der introduceres ikke 

yderligere til virtuel etnografi i teorikapitlet, da dette er forbeholdt ANT og klassifikationer. I 

stedet vil dette afsnit redegøre for de værktøjer, som virtuel etnografi tilbyder 

empiribehandlingen i undersøgelsen. 

 

Christine Hine overfører en etnografisk tilgang til studiet af teknologier, da hun argumenterer 

for, at forskellige opfattelser af brugen af Internettet kan have konsekvenser for, hvordan vi 

relaterer til en teknologi - og ikke mindst til hinanden gennem den. Helt konkret i denne 

forbindelse har hun designet en række undersøgelsesspørgsmål for en virtuel etnografisk 

tilgang: 1. I hvilken grad forstår brugerne mulighederne i de teknologier Internettet tilbyder? 

2. Hvordan påvirker Internettet organiseringen af sociale forhold? Og i denne forbindelse - 

hvordan adskiller denne organisering sig fra ”det virkelige liv” og hvordan forsoner brugerne 
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de to verdener? 3. Hvad sker der med autoritet og autencitet på Internettet? Herunder: 

hvordan fremstilles og opfattes identiteter? 4. Er ”det virtuelle” radikalt anderledes fra og 

adskilt fra ”det virkelige”? Og er der en grænse mellem online og offline? (Hine, 2000: 8). 

Mange af disse spørgsmål er interessante af stille i forbindelse med denne undersøgelse. I 

analysen, og senere i diskussionen, vil spørgsmål af ovenstående type blive stillet i 

behandlingen af empirien, og spørgsmålene har ligeledes givet inspiration til spørgeskemaet. 

 Hine fremstiller også 10 principper for virtuel etnografi som en slags arbejdsregler for 

en studiet af empirien (Hine, 2000: 63-65). Disse opfordrer bl.a. til, at man ikke skal opfatte 

cyberspace som ”afkoblet” fra det virkelige liv og face-to-face interaktion, men respektere de 

mange muligheder for interaktion, som det tilbyder, samt den høje grad af fleksibilitet som 

findes i fortolkningen af, hvordan teknologier forstås og anvendes. Derudover man have blik 

for, at feltet som undersøges ikke er lokalt situeret men mobilt. Mobiliteten gør, at studiet af 

objektet skal koncentreres om flow og connectivity i stedet for områder og organiserede 

afgrænsninger, og netop afgrænsninger må ikke godtages a priori. Udfordringen for virtuel 

etnografi ligger i at udforske tilblivelsen af grænser og produktionen af forbindelser, særligt 

mellem det ”virtuelle” og det ”virkelige”. Hine gør opmærksom på, at virtuel etnografi vil 

altid kun kunne give et delvist billede af det studerede, da en holistisk beskrivelse er umulig, 

pga. at opfattelsen af det isolerede og klart definerede ikke godtages. Af samme grund, er det 

nødvendigt med et intensivt engagement i interaktion, Dette betyder også, at etnografens 

involvering i mediet er nødvendigt, da denne er en værdifuld kilde til indsigt i et medium, og 

derfor vil fungere som informant. I denne forbindelse understreger Hine, at nye former for 

teknologi gør det muligt for brugere/informanter at være fraværende, men stadig have en 

plads i etnografien. På samme måde er etnografen både til stede og fraværende på samme tid, 

og alle de forskellige former for interaktion godtages, også selvom det ikke foregår face-to-

face. Som følge af disse principper, forklarer Hine, at virtuel etnografi som metode ikke er 

forudbestemt, men er en adaptiv etnografi, som lader sig forme af de betingelser som 

empirien medbringer. Som det vil blive klart i teorikapitlet, så har virtuel etnografi mange 

fællestræk med ANT, særligt hvad angår fokus på interaktion, forbindelser samt den adaptive 

tilgang til empirien. 

 

Partially existing objects er et begreb, som Casper Bruun Jensen har benyttet i forbindelse 

med studier af onlineteknologien ICT4DEV (information and communication technology for 

development), hvor han også har ladet sig inspirere af Christine Hines virtuelle etnografi 

(Jensen, 2006). Begrebet - som også er udviklet med inspiration fra Bruno Latours studier af 
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objekter8 (Latour, 1999: 156-9) - udfordrer dog Hines tilgang pga., at begrebet ikke er 

uproblematisk kompatibelt med den epistemologi, som den virtuelle etnografi lægger op til 

(jvf. ovenstående gennemgang). Partially existing objects er ikke objekter, der ikke eksisterer 

materielt, og det er heller ikke en betegnelse for en ny type moderne objekt (Jensen, 2006: 13-

14). Derimod kan begrebet partially existing objects bruges til at beskrive online objekter 

eller web objects, som defineres, opfattes og forstås vidt forskelligt afhængigt af, hvilke 

brugere man spørger, og at det netop er disse brugere, som med hver deres forskellige konti i 

brugen er med til at definere objektet (Jensen, 2006: 6). I denne sammenhæng finder jeg det 

interessant at se på, om begrebet partially existing objects rummer en forklaringskraft 

vedrørende Facebook eller nogle af de mange stykker brugergenereret software og disse 

teknologiers relationer til politisk kommunikation og emergens.  

Analysestrategi: ANT og klassifikationer 
Jeg vil her give et oprids af analysestrategien for undersøgelse af socioteknisk konstruktion af 

det politiske via politikeres brug af Facebook. En grundig introduktion til Bruno Latours ANT 

og Susan Leigh Star og Geoffrey C. Bowkers teori om klassifikationer vil blive præsenteret i 

næste kapitel.  

 Latours stræben efter ekstrem empirisk følsomhed samt teoriens inddragelse af det 

materielle udgør hovedårsagen til, at jeg har valgt ANT som udgangspunkt for mit studie af 

politisk emergens via sociale netværksteknologier. Blikket for det materielles indflydelse er 

interessant i studiet af en teknologi som Facebook, da teknologiens design, funktion, 

begrænsninger etc. skaber muligheder og begrænsninger for politikernes kommunikation i 

netværket. Også i studiet af traditionelle politiske kommunikations- og interaktionsformer 

spiller ’tingene’ en rolle - f.eks. en kampagnebus, en rose, en ballon osv.   

I det følgende vil jeg give et kort oprids af, hvordan selve analysen er bygget op i 

forhold til problemformuleringen: Med udgangspunkt i danske politikeres brug af teknologien 

Facebook: Hvilke emergerende sociotekniske konstruktioner af det politiske kommer til syne, 

når politikere kommunikerer via virtuelle netværksteknologier? Og hvorfor og hvordan kan 

disse nye former iagttages som komponenter i et bredere skift indenfor det, vi kalder politisk 

kommunikation? 

Analysestrukturen vil overordnet været inddelt i tre dele: 

 

1. Fortælling om purifikation 
                                                
8 Latour bruger begrebet relative existence i Padora’s Hope (1999) 
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Kort sagt vil denne analysedel fokusere på det politikerne siger. Analysedelen vil tage sit 

udgangspunkt i folketingsmedlemmernes besvarelser af spørgeskemaerne samt interviewet 

med Nina Lusty. Enkelte besvarelser fra politiker-vennerne vil blive inddraget Opgaven vil 

være at skitsere de netværk af associationer, som politikerne beskriver i forbindelse med deres 

holdning til og brug af Facebook. Konstrueres der nogle diskursive purifikationer og 

klassifikationer i forhold til den enkeltes opfattelse af og brug af Facebook som 

kommunikationsmedie? Og reproduceres der nogle traditionelle politiske klassifikationer? Og 

i så fald hvilke? 

2. Følg translationerne  

Denne analysedel vil fokusere på det, politikerne gør. Analysedelen vil tage sit udgangspunkt 

i politikernes aktivitet på Facebook og herunder deres kommunikation med andre brugere. 

Det empiriske udgangspunktet vil være observation af politikernes handlinger på Facebook 

(screenshots og beskrivelser) i forhold til deres handlinger ”i virkeligheden” (billeder fra 

diverse medier). Nogle af besvarelserne fra politiker-vennerne vil blive inddraget, samt 

interviewet med Yngresagens formand, Steffen Møller. I praksis - hvordan kommunikeres de 

politiske budskaber gennem Facebook? Stemmer politikernes handlinger overens med deres 

beskrivelser af deres handlinger?  

3. ’Nye’ kategorier i forhold til translationer, netværk og emergens? 

I lyset af de translationer og netværk der skabes via politikernes brug af Facebook, kan man 

så tale om nye emergerende politiske former? I så fald, kan disse sociotekniske konstruktioner 

af det politiske iagttages som komponenter i et bredere skift indenfor det, vi kalder politisk 

kommunikation? Og kan der være tale om, at politik emergerer men bliver italesat som om, 

det ikke emergerer under henvisning til traditionelle politiske klassifikationer? 

Afhandlingens disposition 
Afhandlingen er disponeret som følger: Kapitel 3 er en introduktion til ANT og 

klassifikationer. Her gennemgås hovedpointerne i ANT, Latours moderne forfatning samt 

Susan Leigh Star og Geoffrey C. Bowkers teori om klassifikationer og deres konsekvenser. 

Til slut i teorikapitlet vil der også blive introduceret en række ANT-forskere, som har 

beskæftiget sig med det politiske. Kapitel 4 er en kort introduktion til Facebook, og kapitel 5 

er selve analysen. Den opsamlende og delvist perspektiverende konklusion findes i kapitel 6. 
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3. Socioteknisk innovation: Aktør-Netværksteori og 
Klassifikationer  
 

Dette kapitel tjener som introduktion til Bruno Latours aktør-netværksteori (ANT) og til 

videnssociolog Susan Leigh Star og kommunikationsteoretiker Geoffrey C. Bowkers 

systematiske arbejde med klassifikationer og disses moralske og sociale indflydelse via nye 

teknologiske og elektroniske infrastrukturer (Star og Bowker, 1999). Derudover inddrages 

noget af Stars tidligere arbejde med begrebet boundary objects, som er betegnelsen for 

objekter, der kan operere i og være tilknyttet flere sociale fællesskaber på én gang (Star og 

Griesemer, 1989). Sidst i kapitlet vil jeg inddrage en samling specifik litteratur, der forbinder 

spørgsmål om politik og magt med introduktionen af nye teknologier (Latour 2005, Andrew 

Barry 2001 og 2002 og Richard Rogers 2004). Introduktionen til de teoretiske rammer for 

undersøgelsen vil i bedste Latour-ånd ikke fortælle os noget om, hvordan verden ser ud, men i 

stedet noget om, hvordan vi skal lade aktørerne, kontroverserne, teknologierne og 

klassificeringerne lede vejen for os. Første afsnit introducerer til Bruno Latours aktør-

netværksteori, andet afsnit introducerer til Star, Bowker og Griesemers definitioner på 

classifications og boundary objects, og sidste afsnit introducerer til netværksteoretiske 

opfattelser af politik og magt. 

 

Bruno Latours aktør-netværksteori: Association og socio-teknisk 
innovation 
Follow the actors themselves! Sådan lyder parolen ifølge aktør-netværksteoretikeren Bruno 

Latour (Latour 2005: 179). Videnskabelig viden er ikke et socialt produkt, eller noget der 

alene fortaber sig i sprog og mening. Videnskabelig viden er et produkt af virkelige 

komplekse netværk, hvor sociale og subjektive elementer indgår men i høj grad også 

materielle og naturlige elementer (Latour 2006: 9). Latours pointe er, at der ikke eksisterer 

fænomener, som er rent sociale og slet ingen årsager, som er rent sociale. Der eksisterer 

netværk. Og netværkene finder vi ved at væbne os med tålmodighed og sætte os for at følge 

aktører og forbindelser og samle ind og samle ind som flittige små myrer.9 

                                                
9 Bruno Latour er ikke tilfreds med ANT-betegnelsen, og foretrækker i stedet betegnelsen Sociology of 
Associations (Latour 2005: 9). Men når han i en dialog med titlen ’On the Difficulty of Being an ANT’ fra hans 
bog Reassembling the Social  leger med akronymet ANT, skyldes det, at han med tiden er blevet mere og mere 
irriteret på ANT-betegnelsen (som han mener er unødigt forvirrende og meningsløs), indtil en tilfældig person 
gjorde ham opmærksom på, at den var navnesøster med ”a blind, myopic, workaholic, trail-sniffing, and 
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ANT er særligt brugbar, hvis man ønsker at undersøge flydende fænomener og 

kontroverser, men også hvis man ønsker at forstå en given stabilisering, som der ikke stilles 

spørgsmålstegn ved.10 Min undersøgelse har begge dele for øje: For det første ønsker jeg at 

undersøge, hvad der sker med det politiske og med politisk kommunikation, når det kommer i 

kontakt med en teknologi som Facebook. Men for at forstå dette, er det også uundgåeligt ikke 

at forsøge at forstå, hvilke stabiliserede associationer vi har til ’politik’, men det sidste vil jeg 

vende tilbage til i opsamlingen. Først noget om hvad ANT i sin helhed går ud på. 

Humane aktører og non-humane aktører 
Aktør-netværkteorien ønsker at genindføre tingene i vores forståelse af det sociale gennem en 

irreduktionistisk og relationistisk ontologi (Latour 2006: 211). Denne ontologi kræver, at man 

overvinder to kontraintuitive barrierer: For det første ligestiller teorien alle aktører og disse 

inddeles i humane og non-humane. Det betyder, at ANT hverken tildeler mennesker eller ting 

forrang, men undersøger dem alle efter nøjagtigt samme præmis (Latour 2006: 209); Og for 

det andet, hvilket er det ubestridt mest kontraintuitive og omdiskuterede element i ANT, så 

medfører dette, at også tingene - eller de non-humane aktører - præcis ligesom mennesker, 

handler.11 Det anses derfor som kunstigt at opdele verden i mennesker, der handler, og ting 

der ikke handler. I praksis væves de humane og de non-humane aktører sammen i netværk, 

således at handling ikke bare er menneske-menneske eller objekt-objekt interaktion, men en 

zigzag bevægelse fra den ene til den anden (Latour 2005: 71-72 og 74-75).  

Teorien skiller sig derfor ud ved at inddrage det materielle og studere objekternes 

samspil med mennesker. En aktør i ANT skal ses som en semiotisk - og dermed essens-løs - 

definition. Aktører identificeres efter om de handler eller får ’tilskrevet’ handling: en minister, 

et lovforslag, en computer, et videobånd, en avisartikel eller et kamera (Latour 2006: 214). 

Handlen er derfor ledetråden for identificering af aktører i denne undersøgelse, og derfor vil 

alle ting og personer blive vurderet ud fra, om de ’gør noget’, og dermed defineres de ud fra 

deres relationer i netværkene. Latour skelner mellem begrebet aktør og aktant. En aktant er en 

figuration, som er sammensat af grupper af aktører og ting (Latour 2005: 53). 

 Da aktørernes og aktanternes handlen er helt central for, at vi overhovedet kan 

observere noget som helst, giver parolen ”Follow the actors!” god mening. Fordi når vi 

                                                                                                                                                   
collective traveler.” (ibid.). Dette sammenfald gør, ifølge Latour, betegnelsen værd at leve med, da han ser sig 
selv som en myre, der skriver for andre myrer. 
10 Et socialt aggregat – eller en Black Box (Latours tidlige betegnelse- er hvad Latour bruger som betegnelse for 
disse fænomener (Latour 2005: 28) 
11 Det uddybes i konkret i næste afsnit, hvordan vi kan spore objekternes handling. 
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ønsker at forstå kollektivet, vi befinder os i eller specifikke sfærer12 i dette, må vi 

nødvendigvis følge aktørerne for at finde vores svar. Latour formulerer det således:  

”Follow the actors themselves (...) in order to learn from them what the collective existence 

has become in their hands, which methods they have elaborated to make it fit together, which 

accounts could best define the new associations that they have been forced to establish” 

(Latour 2005: 12).  

Vi interesserer os alene for aktørerne og forbindelserne mellem dem, ikke alt det, der er ”uden 

for” eller ”rundt om” det undersøgte netværk (Latour 2005: 242). 

 Når vi følger aktørerne, og når vi videnskabeligt forsøger at beskrive det, vi 

observerer, så er det ifølge Latour meget vigtigt, at vi accepterer aktørernes sprog og udtryk, 

men også at vi tager deres forklaringer for gode varer. Latour argumenterer for, at ’social 

sociologi’ (sociologi of the social og den sociale forklaring), som han tager afstand fra, er den 

eneste videnskab, der finder det videnskabeligt at erstatte kontroversiel data med 

ukontroversiel data for bekvemmelighedens skyld. Eksempelvis en kristen person der 

forklarer, at hun er troende, fordi hun føler Helligåndens nærvær. Her er det ok i social 

sociologi at ’bytte Helligånden ud’ med en ukontroversiel forklaring om personens psykiske 

behov eller samfundets struktur og krav til personen. Ifølge Latour er dette ikke et empirical 

men et ’vampirical’ studie.  Derfor: Drop den sociale forklaring og lad i stedet antropologiens 

teknikker og beskrivelser inspirere dig! (Latour 2005: 48-51). Men betyder dette, at vi skal tro 

på Helligånden? Selvfølgelig ikke. Det betyder blot, at når en aktør forklarer at årsagen til en 

bestemt handling kommer udefra fra en anden aktør eller objekt, så skal vi ikke bare afvise 

dette og opdigte en forklaring om, at årsagen til handlingen kommer indefra personen. Latour 

refererer her til et kinesisk ordsprog: ”When the wise man shows the moon, the moron looks 

at the finger.” (Latour 2005: 235) Vi skal altså tro på aktøren, som befinder sig i den oplyste 

position - forstået sådan at det er aktøren, der er den vidende, og sociologen der er den 

uvidende, som skal lære af sine observationer af aktøren.13 Sociologen skal derfor træde ud af 

                                                
12 Bruno Latours forståelse af sfærer ligger sig tæt op af den tyske filosof Peter Sloterdijks meget empiriske og 
hverdagsnære studier af sfærer: "Spheres are the spaces where people actually live. I would like to show that 
human beings have, till today, been misunderstood, because the space where they exist has always been taken for 
granted, without ever being made conscious and explicit.” (http://www.petersloterdijk.net/).   
13 Et problem Latour nævner i denne forbindelse er, at aktørerne tager ved lære af den sociale forklaring, forstået 
således, at de overtager sociologernes opfundne forklaringer, når de skal beskrive deres handlinger. Derfor bliver 
det antropologiske ideal problematisk, hvis aktørerne, når de skal definere sig selv, ikke bruger egne ord, men 
sociologiens. En pointe hos Latour er derfor, at det politiske behov hos sociologer skal fjernes, og han refererer 
her til det berømte Karl Marx citat: ”Social scientists have transformed the world in various ways; the point, 
however, is to interpret it.” . (Latour 2005: 41-42). Dog kan man med rette kritisere Latour for at fremstille 
denne problemstilling, da hans egen ANT jo heller ikke vil kunne sige sig fri fra denne problemstilling i og med, 
at hans egen teori jo også vil blive brugt i f.eks. ledelses- og organisationsudvikling, hvilket indebærer at ANT-
begreberne jo også vil blive brugt og videreført på samme måde som de ”sociale forklaringer”. Netop ANTs 
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forestillingen om, at hun har en større indsigt end de aktører, hun studerer. Dette inkluderer, at 

man ikke må tillægge aktørernes forklaringer en masse ’latent’ mening, ved eksempelvis at 

gøre den skrevne gengivelse af forklaringen mere voluminøs og akademisk klingende ved 

f.eks. at højne lixtallet i beskrivelsen (Latour 2005: 30).  

Selvom Latours undersøgelsesideal lyder meget deskriptivt, så siger Latour til sit 

forsvar, at beskrivelse og forklaring bør være én og samme ting, og dette opnås via 

deployment – udvid og inkludér! Flere detaljer og ingen reduktion! Den videnskabelige 

grundighed i et studie øges med mængden af inddragede aktører og aktanter (Latour 2005: 

137-138). Latour erkender at arbejdet er ekstremt langsommeligt, at mængden af data er 

uendelig, og at idealet om at inddrage alt - og dermed følge alle aktører – ville kræve 

uendeligt med tid og ressourcer. Men siden vi ikke har det, så siger Latour, at man må finde 

sig i, at den eneste mulighed er at fortsætte til ”ens tid løber ud og ens ord løber op” på det 

aftalte fra universitetets, eller for den sags skyld, forlagets side. Implicit heri ligger, at det rent 

praktisk er det, alle sociologer gør. De prøver blot at bortforklare dette faktum med 

”metodiske afgrænsninger”, som de lader deres teori cementere validiteten af. (Latour 2005: 

148) 

Non-human handling 
Det faktum, at non-humane aktører handler, fremstår måske som det mest kontraintuitive ved 

Latours ANT. Derfor vil jeg her komme ind på, hvordan Latour helt konkret mener, at vi skal 

observere deres handling. Latour præsenterer fem specifikke måder, hvorpå de non-humane 

aktører kan bringes i tale, og dermed hvordan de i et empirisk studie kan inddrages som 

handlende aktører (Latour 2005: 79-82):  

1. Innovation: Vi skal iagttage socio-technical controversies og innovations. 

Objekter kommer til live gennem innovation, fordi det er her, at kampene mellem 

aktørerne – de socio-tekniske kontroverser - afgøre, hvorvidt f.eks. det ene design 

og ikke det andet skal gøre sig gældende. Eks.: Skal en pressemeddelelse sendes 

ud per brev, email, hjemmeside, YouTube, Facebook eller noget helt andet?  

2. Afstand: Selv de mest naturlige rutiner, traditioner og ’stille’ værktøjer hører op 

med at blive taget for givet, hvis de aktører der skal bruge dem eller indgå i en 

sammenhæng med dem er ignorante og klodsede i deres tilgang til dem. Afstanden 

kan udspille sig i tid (arkæologi), i rum (etnologi) eller i færdigheder (indlæring). 

                                                                                                                                                   
relationelle og irreduktionistiske ontologi umuliggør en diskursiv purifikation mellem ANT-begreber, ANT-
undersøgeren og de undersøgte aktører. 
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Eks.: En 78-årig politiker skriver en pressemeddelelse på sin skrivemaskine, som 

han faxer til partiets nye pressechef, så den kan blive sendt ud via e-mail og postes 

på Facebook via et YouTube-klip. Netværket af mennesker og teknologier der 

normalt ”spiller sammen” forhindres i det pga. den humane aktørs klodsethed og 

manglende viden. 

3. Brud: Ulykker, brud, breakdowns og strejker kan få objekter, som ingen 

mennesker før tænkte på eller lagde mærke til, til pludselig at være i centrum for 

alles opmærksomhed. Eks.: Folketinget skal afholde en debat om krigen i 

Afghanistan, men det er lykkedes en aktivist at kaste rød maling på 

folketingssalens talerstol. Mødet udsættes til ugen efter, pga. at mødet ikke kan 

gennemføres med en skæmmet talerstol. Her kommer talerstolen, som er forbundet 

i et netværk med maling og aktivist, til at ’gøre’, at debatten må udskydes.  

4. Bringe objekter i lys via en slags arkæologi: Når objekter har trukket sig i 

baggrunden, kan de bringes til live via arkiver, dokumenter, memoirer, 

museumsamlinger etc. Eks.: Hvordan er faxmaskinens indflydelse blevet mindre? 

Gennem historikere, gamle avisartikler, dokumenter, fortællinger osv. kan vi 

kunstigt reproducere de kontroverserne 

5. Fiktion: Når alt andet svigter, kan fiktion via f.eks. ”ufaktuelle” historier, 

eksperimenter og kunstneres ”videnskabeliggørelse” af objekter hjælpe med at 

bringe objekterne i tale. Her er det en vigtig - og for mange en overraskende - 

pointe hos Latour, at sociologer skal lære fra kunstnere og låne fra narrative 

teorier, da de har en særlig ”freedom of movement”, som ANT-skribenten bør tage 

ved lære af (Latour 2005: 55).  

Disse fem måder til identifikationen af handlende objekter vil i denne undersøgelse fungere 

som pejling i sporingen af de non-humane aktører, som har indflydelse på politikeres brug af 

en teknologi som Facebook. Men sporingen af dem er ikke tilfældig. Det helt afgørende er, 

om der kan observeres en association (en forbindelse) mellem aktørerne, og det er her, at 

netværks-metaforen kommer ind i billedet. 

Netværk 
”Et netværk er ikke en ting, en del af samfundet, en del af diskursen eller en del af naturen, 

men hvad der bevæger sig, og hvordan denne bevægelse registreres.” (Latour, 2006: 224). 

-  
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Begrebet netværk skal fordre, at man i stedet for at tænke i overflader skal tænke i 

dimensioner. Kollektivet14 skal derfor iagttages som havende en kapillær15 karakter, hvor man 

må iagttage net, tråde, trævler og sener, som ellers aldrig indfanges via begreber som lag, 

territorier, sfærer, kategorier, strukturer eller systemer (Latour 2006: 209).  

Et netværk består af derfor af associationerne eller med andre ord forbindelserne 

mellem de humane og non-humane aktører og aktanter, hvilket ligger i betegnelsen om den 

relationistiske ontologi (Latour 2006: 211). Vores fokus er således det, vi kan iagttage mellem 

aktørerne. Vi skal derfor lede efter de skiftende og konkrete relationer, som aktanter og 

aktører indgår i, og disse relationer anskues som netværk. Aktanter – dvs. figurationer af 

grupper af aktører og ting – lader sig forbinde, fordi de hver især øjner en fordel ved at lade 

sig indrullere i et netværk (Justesen 2005: 220). Så i stedet for at søge svar via den sociale 

forklaring skal vi tværtimod sætte en ære i at studere de socio-tekniske og socio-naturlige 

hybrider (Latour 2005: 108).  

 

Netværket er derfor ikke et net af nylonsnor, ord eller holdbart materiale men er derimod det 

spor, som aktørerne efterlader på deres vej (Latour 2005: 132). Men hvordan kan vi studere 

disse forbindelser, hvis de er så uhåndgribelige? Det kan vi, siger Latour, ved at iagttage 

translationer som de træder frem for os i form af associationer. 

Translation og Talsmænd 
Forbindelserne i netværkene skabes gennem translation, som skal ses som en slags 

oversættelsesarbejde, som Latour og Callon definerer på følgende vis:  

”By translation we understand all the negotiations, intrigues, calculations, acts of persuation 

and violence, thanks to which an actor or force takes, or causes to be conferred on itself 

authority to speak or act on behalf on another actor or force (...) Whenever an actor speaks of 

’us’ s/he is translating other actors into a single will, of which s/he becomes spirit and 

spokesman.” (Latour og Callon 1981: 279).  

Translation er derfor en måde, hvorpå aktører forbindes med hinanden og muliggør, at et 

netværk kan tale og handle som en enhed og dermed oversætte interesser, så de fremstår som 

fælles interesser for hele netværket, repræsenteret og oversat af en talsmand. Talsmanden 

udøver magt ved at bestemme, hvilke translationer (og dermed hvilke innovationer) der skal 

                                                
14 Kollektivet er Latours betegnelse for samfundet. (Latour 2005: 14) 
15 I anatomi en betegnelse for årenes fineste forgreninger. 
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videreføres.16 Men magt skal hos Latour ikke ses som en konstant størrelse, og slet ikke som 

noget man kan teoretisere, da magtteoretiske forklaringer fungerer deduktive, når empiriske 

fænomener skal forklares (Latour 1988: 163). Tværtimod er magt noget der ændres undervejs 

i kæden af translationer og bliver derfor en konsekvens af omfattende netværksformationer 

(Latour 2005: 64). Objekterne eller teknologierne transformeres altså i kæden via translation, 

men dette sker ikke af sig selv. Transformationen kræver, at nogen eller noget forbindes med 

objektet og tilskriver det handling. Og objektet tilføjes energi i hver enkelt translation i 

passagepunkterne (dvs. aktørerne), således at et objektet aldrig vil kunne videreføres 

passivt.(Latour 1986: 266).  

 

Vi skal altså fokusere på translationerne, igennem hvilke aktørerne lader sig indrullere i 

netværkene. Men hvordan og med hvilket formål skal vi helt konkret beskrive disse 

translationer? 

Innovation og stabilisering gennem association 
Latour refererer til sin teori som en sociology of associations, da teorien netop er et 

sociologisk studie af associationer og den socio-tekniske innovation, som disse konstruerer 

(Latour 2005: 9 og 81). En association er, når en eller flere aktanter forbindes med en eller 

flere andre aktanter i en given translation (Latour 2005: 5).  

Stabile mønstre i aktørerne og aktanternes handling leder os i det analytiske arbejde til 

forventninger om aktanternes fremtidige handlinger. Fokus er derfor oftest på de socio-

tekniske innovations-processer mod stabilisering, som anses for at være de mest fordelagtige 

(Latour 1987: 21). En vigtig opgave i min analyse vil derfor være at studere de mange 

translationer af teknologien Facebook, som udtrykkes. Via disse iagttagelser kan jeg komme 

nærmere den stabilitet og realitet, som konstrueres via associationerne. Er der tale om en 

fortløbende stabilisering omkring politikernes brug af Facebook, eller er netværket stadig 

præget af kontroverser og usikkerheder i  translationerne?  

Socio-teknisk innovation og stabilisering er resultater af de kontroverser, der opstår i 

form af uenighed om, hvilke innovationer der skal høre til verden. Sociologens opgave bliver 

derfor ikke bare at følge aktørerne, men også at følge kontroverserne mellem dem. 

                                                
16 Selvom jeg i opsamlingskapitlet vil uddybe forhold omkring magt og politik i disse teorier, vil jeg kort i 
denne forbindelse komme ind på Latours opfattelse af magt, da det har er afgørende for forståelsen af 
translations-modellen og talsmændenes rolle. Translations-modellen skal forstås i modsætning til diffusions-
modellen, som Latour forbinder med den sociale forklaring. Vi skal bevæge os fra en ostensiv til en performativ 
definition af det sociale link, hvilket bl.a. vil sige at droppe essentialismen i ’det sociales egenskaber’ og i stedet 
se det som noget der varierer og skabes i praksis. (Latour 1986: 268 og 271) 
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Kontroverserne kommer til udtryk gennem aktørernes egne forklaringer på deres handlinger. 

Så derfor: Følg aktørens forklaring på en given kontrovers - og følg også de kontroverser 

mellem grupper og sfærer, som aktørerne og talsmændene beskriver. Det er gerne via 

aktørernes forklaringer på deres handlen, at kontroverserne træder frem. Via denne ’sporing’ 

af kontroverser mellem grupperne kan sociologen bevæge sig fra én gruppeformation til den 

næste. Dette kalder Latour også for small list of handles (Latour 2005: 52). Med andre ord så 

er kontroverserne et produktivt fokus i sporingen af associationerne mellem aktørerne, som 

hjælper os til at forstå de komplekse anordninger og figurationer, der skaber socio-teknisk 

innovation og stabilisering. 

Den Moderne Forfatning 
Vi skal antropolisere den moderne verden, det er det videnssociologiske ideal i Bruno Latours 

essay Vi har aldrig været moderne (Latour 2006: 27). Hypotesen i essayet er, at ordet 

”moderne” betegner to mængder af forskellige praksisser, som for at fungere effektivt 

nødvendigvis må holdes diskursivt adskilt, men at denne adskillelse bliver sværere og sværere 

at opretholde (Latour 2006: 30). 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den ene mængde af praksisser, den som Latour og antropologien bekender sig til, skaber 

gennem translationsarbejde helt nye anordninger mellem hybrider af natur og kultur. Mens 

den anden praksis gennem purificeringsarbejde17 skaber to skarpt afgrænsede ontologiske 

                                                
17 I den danske oversættelse af Vi har aldrig været moderne kaldes de to praksisser Oversættelsesarbejde og 
Renselsesarbejde, men pga. begreber anvendt i de engelske tekster og for at mindske forvirringen vil jeg 
konsekvent bruge begreberne Translationsarbejde og Purifikationsarbejde i stedet. 

Hypotesen om Den Moderne Forfatning  

Praksis 2: 
Purificerings-
arbejde 

  
Ikke-menneskelig 

Natur 
 
 

Menneskelig kultur 

Første dikotomi 

Anden dikotomi 

Praksis 1: 
Translations-
arbejde Netværk/ 

Hybrider 
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zoner med hver deres empirismer. På den ene side den ikke-menneskelige naturzone 

(herunder naturvidenskab og teknologi) og på den anden side den menneskelige og kulturelle 

zone (herunder sociologi og den sociale forklaring) (Latour 2006: 30 og 2005: 110 og 114). 

Den første praksis svarer til det Latour kalder netværk, den anden praksis til det han har kaldt 

kritik (Latour 2006: 31). Politik vil i denne sammenhæng falde under menneskelig kultur, 

mens Facebook som en teknologi vil falde under ”ikke menneskelig natur”. Antropologien 

som ideal kommer ind i billedet pga., at disciplinens empiriske tilgang til forveksling ligner 

ANTs translationsarbejde. Skal en etnograf eksempelvis studere et latinamerikansk 

stammefolk, vil denne følge tranlationerne og associationerne, som forbinder myter, politik, 

religioner, familieforhold, og derfor vil resultaterne i det antropologiske arbejde både være 

narrativt, socialt og virkeligt på én gang (Latour 2006: 26).  

Latours hypotese kan lede til nogle relevante spørgsmål vedrørende de paradokser, 

usikkerheder og problemer, som politikerne støder på i deres brug af Facebook, og ikke 

mindst fungere som en hjælp til at forstå vælgernes interesse for politik via denne teknologi. 

Politik forbindes oftest med alvor, mødelokaler, lovgivning og ideologi. Men kan det tænkes, 

at forestillingen om at Facebook er et ”upolitisk” territorium, som politikerne forsøger at 

invadere, delvist skyldes purificeringsarbejdet og samfundets accept af adskillelsen mellem 

f.eks. politik og teknologi eller politik og leg?  

I næste kapitel om klassifikationer vil jeg kombinere Latours hypotese om en moderne 

forfatning med Star og Bowkers arbejde med dikotomier. Dette gør jeg med henblik på at få 

øje på de skel, som er med til at konstruere vores opfattelse af, at politik er noget bestemt, der 

foregår på en bestemt måde et bestemt sted. Men hvad sker der, når disse ’bestemte’ pludselig 

er svære at fastholde som bestemte og måske ligefrem transformeres til variable?  

Klassifikationer og Boundary Objects 
Susan Leigh Star er først og fremmest symbolsk interaktionist inspireret af sin underviser 

Anselm Strauss,18 men hun er også inspireret af klassisk ANT og socialkonstruktivisme som 

de defineres inden for rammen af STS. Stars inspiration fra symbolsk interaktionisme,19 som 

                                                
18 Strauss om interaktionisme: ”This linking of individual…and collective identities, as well as their respective 
temporal choreographies—each affecting the other over time—leads to an explicit linking also of structure and 
interaction. Interactions can take place between individuals, but the individuals also represent—sociologically 
speaking—different and often multiple collectivities who are expressing themselves through the interactions…” 
Fra Anselm Strauss’ hjemmeside: http://sbs.ucsf.edu/medsoc/anselmstrauss/index.html  
19 Symbolsk interaktionisme er en handlingsteori, der baserer sig på den grundtanke, at betydningen af sociale 
kendsgerninger, situationer og forhold erkendes gennem en symbolsk formidlet proces, bestående af interaktion 
og kommunikation (Bossen og Lauritsen i Jensen, Lauritsen og Olesen 2007: 141) 
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er en udløber fra amerikansk pragmatisme,20 ses særligt tydeligt i hendes brug af begrebet 

arbejde som i f.eks. klassifikationsarbejde (Star og Bowker 1999: 48) og hendes brug af 

begreberne sociale verdener og artikulation, som Anselm Strauss har udviklet (Bossen og 

Lauritsen i Jensen, Lauritsen og Olesen 2007: 141). Identifikationen af klassifikationer har 

derfor et fokus på det diskursive samt et fokus på handling som noget, der er symbolsk 

medieret. 

 Inspirationen fra ANT kommer til udtryk via Stars fokus på nonhumane aktører i 

form af f.eks. teknologier og standarder, samt hendes fokus på heterogene netværk og 

handlinger, hvilke hun ser som noget kollektivt, der forudsætter et arbejde, som oftest er 

usynligt og derfor må spores. Med andre ord kan man sige, at hun - ligesom Latour - forsøger 

at ”åbne black boxen”, selvom hun ikke bruger denne metafor. 

Men, til forskel fra Bruno Latour, så har Stars videnskabelige tilgang en etisk og 

moralsk dagsorden, som er inspireret af feministisk teori (Star og Bowker 1999: 5; og Star: 

1991). Inspirationen fra feminismen kommer specielt til syne i Stars kritik af ANT’s 

eksklusion af det marginale og afvigelserne, som resulterer i, at ANT giver al 

opmærksomheden til de magtfulde aktører i netværkene. Stars pointe er, at når vi følger 

ANT’s parole om ”follow the actor”, så adopterer vi aktørens blindhed og adopterer dermed 

deres (manglende) blik for de marginale og svage netværk og aktører (Star og Bowker 1999: 

48-49). Denne tendens kalder Star for managerialism, og det er netop dette objekt for kritik, 

som hendes og Griesemers begreb boundary objects skal ses som en løsning på. (Star og 

Griesemer 1989: 390). Inspirationen fra feminismen kommer i øvrigt også til udtryk via Stars 

interesse i verdener (sociale sfærer eller systemer) samt aktørers multiple medlemskaber og 

identiteter og hendes hertil knyttede antagelser om det sociales kontingente karakter (Star: 

1991, se også Haraway: 1997). Inspirationen fra feminismen bevirker også, at hendes tekster 

indeholder en eksplicit sammenvævning mellem det analytiske og det politiske, når hun taler 

de marginaliseredes sag (Star og Bowker, 1999: 44-46). 

De følgende to afsnit vil introducere til begreberne classifications og boundary 

objects. Da Star, Bowker og Griesemer er meget præcise i deres begrebsdefinitioner, har jeg 

valgt at overføre deres punkt-forms-definitioner. Jeg har oversat definitionerne frit i en noget 

forkortet udgave, hvor jeg har udeladt forfatternes eksempler, og i stedet har jeg indsat nogle 

eksempler, som kan skabe klarhed, og som er relevante for denne undersøgelse.  

 

                                                
20 Amerikansk pragmatisme er en filosofi om, at meningen med og sandheden af enhver idé er en funktion af 
dens praktiske resultat eller udfald. (Bossen og Lauritsen i Jensen, Lauritsen og Olesen 2007: 140) 
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Klassifikationer 
Klassifikationer ser Star og Bowker som magtfulde teknologier, hvis politiske og etiske 

indflydelse bør anerkendes. Men hvad er en klassifikation? Forfatterne formulerer det således: 

”A classification is a spatial, temporal, or spatial-temporal segmention of the world. A 

classification system is a set of boxes (metaphorical or literal) into which things can be put to 

then do some kind of work – bureaucratic or knowledge production.” (Star og Bowker 1999: 

10)  

Som en hjælp til identifikationen af klassifikationerne fremstiller Star og Bowker følgende tre 

egenskaber, som et klassifikationssystem forsøger at opnå. Det skal dog understreges, at disse 

tre identifikationskriterier skal forstås abstrakt eller som en slags idealtyper, som 

klassifikationssystemer aldrig vil leve perfekt op til i virkeligheden, da idealtyperne også er 

empirisk genererede (Star og Bowker 1999: 10-11):  

1. ”There are consistent, unique classificatory principles in operation.” Under denne 

første egenskab har vi bl.a. hvad Star og Bowker kalder det genetiske princip for 

arrangering, hvilket refererer til praksiser, hvor man klassificerer ting ud fra deres 

oprindelse eller tilblivelsesproces. Eksempler på de unikke klassificeringsprincipper 

kan være at ting ofte forbindes og forstås ud fra hvornår de er dukket op (temporalt), 

eller eksempelvis ud fra hvor ofte de anvendes (funktionelt). 

2. ”The categories are mutually eksklusive.” Star og Bowkers andet kriterium for 

identifikation af klassifikationer henviser til idealet om en verden, hvor alle objekter 

passer ind i systemet - dvs. alting kan sættes i kasser. Et eksempel herpå kan være, at 

man skal være blevet valgt for at være politiker i Danmark, og at en lov først er en lov, 

når den er godkendt ved et flertal i folketingssalen på Christiansborg. 

3. ”The system is complete.” Det tredje kriterium skal forstås som den praksis 

hvorigennem et ideelt klassifikationssystem dækker alt indenfor dets sfære. Et 

eksempel herpå kan være et partis sundhedsordførers stillingtagen til sundhedspolitik 

hos andre partier samt sundhedsrelaterede begivenheder. Ordføreren vil som 

udgangspunkt stræbe efter at karakterisere og betegne på en måde, så hendes egne 

holdninger, partiets politik, valgløfter osv. harmonerer og dermed danner et ”komplet 

system”. 

Disse tre idealtyper vil i analysen fungere som pejling i identifikationen af klassificeringer, 

som kan danne grobund for nye emergerende politiske former, som en virtuel teknologi som 

Facebook giver plads til. Star og Bowker søger ikke at løsrive sig fra ANT, men foretager 

nærmere en metodologisk ’udbygning’ af ANT ved at dykke dybere ned i det 
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klassifikationsarbejde, der bevirker at der skabes hybrider og heterogene netværk, og i dette 

”dybere” studie spiller både handling og ord en væsentlig rolle for identifikation af 

klassifikation og standarder (Star og Bowker 1999: 48). 

 Før jeg bevæger mig videre til en uddybning af min konkrete kobling af Latours  

moderne forfatning og Star og Bowkers klassifikationer og standarder, vil jeg kort komme ind 

på Stars og Griesemers begreb boundary objects, som i min analyse vil hjælpe til at forklare 

hvordan objekter kan have en effekt som fællesnævnere for heterogene grupper af aktører.  

Boundary Objects  
Boundary objects er et begreb, som Susan Leigh Star og James R. Griesemer præsenterer i 

deres artikel Institutional Ecologi, ’Translations’ and Boundary Objects: Amateurs and 

Professionals in Berkeley’s Museum of Vertebrate Zoology, 1907-1934. (Star og Griesemer: 

1989). Artiklen forklarer, hvordan samarbejde og gensidig forståelse kan forbinde ellers vidt 

forskellige verdener (forskellige komplekse heterogene netværk), som grundlæggende har 

vidt forskellige tilgange til et givent projekt, fænomen, teknologi, politik osv. (Star og 

Griesemer 1989: 388-389). I stedet for ordet ’verdener’ kunne man også bruge beskrivelsen 

’sfærer’ eller ’sociale systemer’21 til beskrivelse af de studerede heterogene 

netværksformationer. Deres artikel tager specifik case i tilblivelsen af et museum for fauna og 

zoologi i Californien, hvor grundlæggeren, samlerne, amatørzoologerne og administrationen 

alle har forskellige visioner for og interesser i museet, men hvor de via boundary objects når 

til enighed (stabilitet) omkring museets formål. 

I min analyse vil identifikationen af boundary objects hjælpe til at forklare, hvordan 

online-teknologier og andre objekter er med til at skabe mening og forbindelser, der bliver 

fælles for heterogene netværk og aktører, som ellers ikke deler formål, intention og strategi. 

Derudover har disse ”grænse-objekter” en forklaringskraft, når det gælder undersøgelsen af 

emergerende politiske former, da identifikationen af disse objekter kan være med til at 

forklare, hvorfor umiddelbart ulogiske sammenhænge pludselig bliver logiske og 

meningsfyldte. Star og Griesemer har identificeret følgende fire typer boundary objects (Star 

og Griesemer 1989: 410-411). 

1. Repositories: Dette boundary object skal opfattes som en slags beholder som er 

bygget til at imødekomme heterogene problemer som skyldes forskellige analytiske 

konti. Et repository kan derfor tilbyde hjælp til aktører fra vidt forskellige verdener. Et 

                                                
21 Ikke at forveksle med Niklas Luhmanns Sociale Systemer fra 1984. 
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eksempel på et repository kan være en teknologi som Encyklopædia Brittanica 

Online22, men også Facebook, som bruges af mange til vidt forskellige formål. 

2. Ideal type: Dette kan være et boundary object af en generel karakter, f.eks. en 

grundlovsparagraf, som ikke beskriver ting i detaljen. Netop objektets uspecificitet - 

og dermed dets åbenhed overfor fortolkning – gør at det kan applikeres på mange 

lokale særinteresser. 

3. Coincident boundaries: Dette er et boundary object som har ens grænser eller 

rammer, men forskelligt indhold. Et eksempel kan være at danske politikere tilbydes 

en vis type og et vist antal af medier til at kommunikere med vælgerne igennem, dvs. 

de har ens grænser/rammer for kommunikation, men kan vælge at benytte dem 

forskelligt. 

4. Standardized forms: Denne type boundary objects er standardiserede metoder for 

kommunikation på tværs af grupper. Dette kan eksempelvis være en Word-template i 

Microsoft Office, som indeholder en formular for udseendet af en pressemeddelelse. 

(Latour kalder dette immutable mobiles, som beskriver hvordan der skabes stabiliseret 

information ved at ’putte noget ind i en form’ (Latour: 2005: 223)). 

Disse fire typer boundary objects skal igen ses som vejledende, da de selv er empirisk 

genererede. I lyset af Star og Bowkers moralske dagsorden og Stars inspiration fra feministisk 

teori, så giver begrebet boundary objects ligeledes undersøgeren mulighed for at studere 

multiple medlemskaber blandt aktører i de heterogene netværk, eller med andre ord så giver 

begrebet en analytisk mulighed for at studere ikke bare én magtfuld aktør eller aktant på 

toppen af et netværk men også de mange marginaliserede aktørers indflydelse og tilknytning 

til f.eks. udviklingen af en teknologi eller politik.   

Kobling mellem Den Moderne Forfatning og Klassifikationer  
Som sagt så udformer Star, Bowker og Griesemers studier en metode til, via ANT og studiet 

af socio-tekniske og heterogene netværk, at dykke dybere ned i studiet af det 

klassifikationsarbejde, der bevirker at hybrider og netværk skabes (Star og Bowker 1999: 48). 

Derfor vil jeg i min undersøgelse ikke alene tage udgangspunkt i Latours parole om at følge 

aktøren, associationerne, translationerne, men jeg vil også studere det klassifikationsarbejde, 

som skaber nogle socialt kontingente klassifikationer. Modellen tager udgangspunkt i Latours 

model for den moderne forfatning og fremstiller, hvordan Facebook som en teknologi 

godtages som værende adskilt fra den menneskelige kultur og indenfor den menneskelige 

                                                
22 http://www.britannica.com/ 
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kultur ses et eksempel på en magtfuld klassifikation, nemlig dikotomien mellem politik og 

leg:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modellen konstruerer klassifikationer som værende multiple dikotomier i Latours model for 

forfatningen. I min undersøgelse vil jeg med dette udgangspunkt, dvs. via translationsarbejde 

og via studiet af klassifikationsarbejde, forsøge at forstå, hvordan dikotomier, klassifikationer 

og standarder skaber en stabilisering af, hvad det politiske er, og hvordan dets form ændres 

via introduktionen af netværksteknologier på Internettet. 

Politik og magt i netværk 
Til slut vil jeg i dette afsnit redegøre for nogle netværksteoretiske opfattelser af politik og 

magt, som vil blive inddraget i analysen. Den første er Latours begreb oligopticon, som leger 

med Foucaults panoptisme-analyse. Den anden er Andrew Barrys begreb om politik som 

kontroverser, og det tredje er Richard Rogers’ studier af e-politics.   

Oligoptikon 
Med ANT er spørgsmålet om det politiske og magt ikke lukket, som i traditionel sociologisk 

metode, men derimod åbent for diskussion. I princippet aner man som forsker ikke, hvad det 

politiske eller magt er, men i praksis er det muligt at undersøge det. Det er vigtigt, at man 

f.eks. ikke adopterer dogmatiske forklaringer om magt og dominans, men i stedet lader 

objekterne og translationerne i netværket forklare magt-forhold og dominans for sig (Latour, 

2005: 83). I forlængelse af ambitionen om at lade objekter og translationer tale for sig foreslår 

Den Moderne Forfatning kombineret med klassifikationer  
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Latour brugen af begrebet oligopticon23 som en betegnelse for ’beregningens centrum’ i 

netværket for de fysiske - modsat de metaforiske – beregninger, som aktører og forbindelser 

indgår i. Begrebet er et modspil til Michel Foucaults analyse af panoptismen, som tager 

udgangspunkt i Jeremy Benthams panopticon24 (Foucault, 2005: 211-244). Latour 

argumenterer for, at vi netop ikke skal lede efter utopiske panoptiske forbindelser, men i 

stedet efter de ”virkelige” og ”fysiske” forbindelser, og det er netop det, oligoptikon-

betegnelsen skal hjælpe med (Latour 2005: 181):  

”Oligoptica are just those sites (de ikke-utopiske, red.) since they do exactly the opposite of 

panoptica: they see much too little to feed the megalomania of the inspector or the paranoia of 

the inspected, but what they see, they will see it well. (...) From oligoptica, sturdy but 

extremely narrow views of the (connected) whole are made possible – as long as connections 

hold.” 

Den magtopfattelse, der er knyttet til Latours oligoptikon, og dens ambition om at studere de 

specifikke magtforbindelser i det undersøgte aktør-netværk, adopteres i denne undersøgelse. 

Politik som kontroverser 
I artiklen The Anti-Political Economy argumenterer Andrew Barry for, at der kun kan være 

tale om at noget er politisk, hvis det er knyttet til kontroverser25 (Barry, 2002: 270). På 

baggrund af denne definition argumenterer han for, at meget af den aktivitet som ofte 

defineres som politisk, som f.eks. partidisciplin, valgprocedurer, pressekommunikation, PR-

arbejde, konsensuskonferencer etc., for det meste er anti-politisk i sin form (Barry, 2002: 

271). De anti-politiske praksisser, som ofte er knyttet til økonomiske spørgsmål, henviser 

Barry til som metrologiske regimer, der har en særlig praksis som forebygger politiske 

kontroverser (Barry, 2002: 274).  

I studierne af det politiske fremhæver Barry, at en række standardiserede systemer 

spiller en aktiv rolle i den måde, hvorpå vi opfatter politisk orden. Disse systemer har til 

formål at reducere kompleksiteten indenfor udviklingen af modern forms of government26 

                                                
23 På græsk: oligo=få og pan=alt. 
24 Benthams tegninger over det ideelle fængsel tillader, at fangevogteren fra tårnet i midten af et rundt fængsel 
kan overvåge alle fangerne uden at de kan se ham. Fangerne kan heller ikke se hinanden pga. at murene, som 
egerne i et hjul separerer dem fra hinanden (Foucault 2005: 217). Foucault bruger denne utopiske 
overvågningsform til sin samfundsdiagnose, som i forlængelse af hans analyse af disciplinering gennem 
overvågning, mærkning og opdeling, fører panoptikonet over på samfundet som en usynlig bygning der gør, at 
magtudøvelsen kan kontrolleres af hele samfundet (Foucault, 2005: 224). Dette resulterer i det disciplinære 
samfund hvor ”Panoptismen er det generelle princip for en ny ”politisk anatomi”, hvis genstand og formål ikke 
er suverænitetsrelationer, men disciplinære relationer” (Foucault, 2005: 226).  
25 Argumentet er en videreudvikling af Michel Callons analyse af den teknologiske økonomi (Callon, 1991). 
26 Disse ”stabiliserede former” eller ”systemer” har visse lighedstræl med Latours og Callons beskrivelse af en 
black box (Latour og Callon, 1981: 285). 
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(Barry, 2002: 142), og disse reduktioner, som er metrologisk konstruerede, må derfor ikke 

tages for givet i et netværksteoretisk studie af det politiske, hvor irreduktion er ambitionen. På 

lignende vis som med dikotomierne i Latours moderne forfatning, så skal purifikationen af 

politik forstås som noget, der konstrueres og godtages i netværkene, og som skaber nogle 

stabiliserede, genkendelige og målbare ordensformer, som f.eks. ”staten”, ”den politiske 

økonomi” eller ”modern government”. Alle disse standarder og systemer reducerer 

kompleksiteten i det, vi kender som politik, og Barry studerer specifikt den Europæiske Union 

som værende et teknologisk politisk projekt, der i sin konstruktion forsøger at reducere 

politisk kompleksitet (Barry, 2002: 143 og 159). Barry har specifikt beskæftiget sig med 

spørgsmålet om, hvordan eksempelvis inddragelse af teknologier såsom atomkraft og 

bioteknologi har været medvirkende til at løse politiske og økonomiske problemstillinger i 

EU (Barry, 2002: 155). Teknologisk innovation er ifølge Andrew Barry en fast del af det 

politiske liv i dag:  

”In the government of what I have called a technological society, technology is reckoned to be 

central in the invention of new political and cultural institutions.” (Barry, 2001: 210)  
Men hvad angår spørgsmålet om ”offentligheden” eller ”public spheres”, så findes der ifølge 

Barry intet ideal for en socioteknisk offentlighed (Barry, 2001: 10 og 200-201). På linje med 

Latour så vil Barry væk fra purifikationsarbejdet indenfor studierne af politik. Han kritiserer, 

at politisk teori og sociologi traditionelt ser netværk som værende et rent analytisk værktøj, 

men foretrækker at se netværk som en ”uren” form, som kommer til udtryk i politiske 

kontroverser (Barry, 2001: 88). 

I analysen af politikernes aktivitet på Facebook vil standarder og systemer, som har til 

opgave at reducere kompleksiteten i politiske, ikke blive godtaget som udgangspunkter for det 

undersøgte. I stedet vil Andrew Barrys syn på politik - som værende identificerbart gennem 

sporing af kontroverser, og som værende tæt forbundet med teknologisk innovation - fungere 

som hovedinspiration.  

e-politics 
I forlængelse af Barry’s begreb om det politiske er det relevant at se på studier omkring 

politik i en web-sammenhæng. Nogle større undersøgelser om informationspolitisk udvikling 

er foretaget af Richard Rogers, som har samlet resultaterne fra sine studier i bogen 

Information Politics on the Web (Rogers, 2004). Politik i Rogers’ studier skal forstås bredt 

som den politiske udvikling omkring brugen af web-teknologier (Rogers, 2004: 1). Studierne 

omfatter f.eks. både den web-baserede informationsudvikling omkring præparatet Viagra men 
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også ”klassisk politik’s” brug af nettet gennem forsøg på at skabe ”en offentlig debat” og 

deliberation gennem via Internettet i Holland og Storbritannien.27  

Rogers arbejder med et begreb for web-epistemologi, som ser online-dynamikkerne 

som et kollektivt resultat af mennesker og maskiners registrerede aktivitet (Rogers, 2004: 3). I 

studiet af disse menneske-maskine genererede aktiviteter28 undersøger Rogers både det, han 

kalder back-end politics og front-end politics (Rogers, 2004: 1-2).  Back-end politics er de 

politikker, der ligger til grund for den måde, hvorpå den konkrete søgemaskine eller 

webteknologi er designet, og hvordan firmaer f.eks. har indflydelse gennem betaling for 

annoncer og links (Rogers, 2004: 4-8). Og front-end politics er studiet af den ”klassisk 

politiske” brug af nettet, hvorigennem politikere, regeringer og partier bruger web-baserede 

løsninger f.eks. i forsøg på at skabe deliberation.  

En af de ting Rogers i sine studier kom frem til var, at informationsinstrumenterne på 

nettet medvirker til at skabe sammenstød mellem different accounts of reality (Rogers, 2004: 

56 og 163), og at de nye web-genererede (menneske-maskine) virkeligheder på udmærket vis 

udfordrer de oprindelige virkeligheder (Rogers, 2004: 45-48 og 105). Dette kommer 

eksempelvis til syne i case-studiet om modstanden mod G8 mødet i Genova 2001, hvor 

Rogers og hans researchere blev overraskede over, at modstanden var meget lidt 

enkeltsagsorienteret, og at de i stedet blev mødt med store mængder af information om et stort 

nationalt-international politisk netværk (Rogers, 2004: 118). Denne opdagelse fik 

forskergruppen til at overveje Internettet som en primær kilde til research af, hvorfor 

klassiske politiske opfattelser og policy-making har fejlet (Rogers, 2004: 170).  

Rogers konkluderer, at udviklingen i information politics på nettet både udfordrer 

classic politics (borger/regering relationer og offentlig debat) og informational politics 

(teknologi-udvikling indenfor meningsmålinger og strategisk medie-håndtering) (Rogers, 

2004: 163). Disse konklusioner om informationspolitik på nettet, og Rogers’ web-

epistemologi vil tjene som inspiration i anden og tredje del af analysen af politikernes brug af 

Facebook.  

 

Før selve analysen vil jeg kort redegøre for Facebook’s historie og funktion som teknologi 
                                                
27 Rogers skelner mellem begrebet informtional politics, som refererer til ”officiel politisk” beskæftigelse med 
teknologi-udvikling indenfor meningsmålinger og strategisk medie-håndtering, og information politics, som er 
det begreb Rogers bruger til at beskrive the politics of informations devices on the web (Rogers, 2004: 1-3). 
28 Ontologiske distinktioner mellem i maskine-arbejde og menneske-arbejde og deres samspil i praksis er blevet 
behandlet af Marc Berg i artiklen The Politics of Technology: On Bringing Social Theory into technological 
Design (Berg, 1998). Han konkluderer, at det ikke – som oftest opfattet – kun er mennesker der kan udføre 
politik, men at teknologier også gør det (Berg, 1998: 482). Opfattelsen ligger meget på linje med Andrew Barrys 
(Barry, 2002: 155). 
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4. Historien om Facebook  
 

 
 

Mark Zuckerberg er navnet på grundlæggeren af Facebook, som i dag er verdens yngste ”self-

made billionaire”. Han blev født i 1984, og begyndte at programmere da han gik i 6.klasse, 

hvor han fik lov at låne sin fars computer. Da Mark Zuckerberg gik i gymnasiet, lavede han, 

sammen med en ven, et computerprogram til at downloade og dele musik på nettet. Mark 

Zuckerberg fik som følge af dette et jobtilbud fra Microsoft, men valgte at sige nej og 

fortsatte sine studier på Harvard, hvor han dog ikke nåede at få en grad. Men mens han gik på 

Harvard hackede Zuckerberg sig ind i universitetets elektroniske mapper og lagde elevernes 

billeder ud på nettet med navn og mulighed for at stemme på, hvem der var hottest. Hans idé 

blev på få timer en succes, men Harvard cuttede hans internetlinje, og han måtte undskylde 

over for sine medstuderende – selv om han fastholdt, at han mente, at informationen burde 

være tilgængelig. 

I februar 2004 lancerede Zuckerberg the facebook, hvor Harvards studerende kunne 

holde kontakten, og det varede ikke længe før flere skoler kom til. Dette førte senere til, at 

virksomheder lagde deres netværk ud på Facebook, og sidst i 2006 blev der åbnet for, at 

almindelige mennesker over hele verden kunne være med. I 2006 tilbød Yahoo! Zuckerberg 

US $1 milliard for Facebook, men han afslog tilbuddet og endte som følge af dette på forsiden 

af magasinet Newsweek med hættetrøje og et drenget smil. I 2007 solgte han en lille bid af sit 

netværksmedie til Microsoft for ca. US $270 millioner, og hans imperium blev samme år 

vurderet til en værdi af US $ 1,5 milliarder, og dermed vurderes han af Forbes magazine til at 

være verdens 85 rigeste person. 29 

                                                
29 Portrætter Politiken 29.01.2008, Berlingske Tidende 02.12.2007 og Forbes Magazine, se video: 
http://www.forbes.com/video/?video=fvn/billionaires/mm_billionaires08_youngest&partner=videoslide_younge
stbillie  
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Hvordan fungerer teknologien Facebook?  
Jeg vil i dette kapitel ikke gå meget i detaljer med funktionerne, da der kommer rigeligt med 

eksempler i analysen, men jeg vil kort forklare, hvordan Facebook er skruet sammen. Her 

kommer et eksempel på en almindelig profile og på en page. De fleste politikere har 

almindelige profiler, men ”vennegrænsen” på dem er 5.000, og derfor har særligt de mest 

berømte politikere en page. Tendensen er dog, at stadigt flere folketingsmedlemmer opretter 

pages - enten pga. for mange venner eller fordi de foretrækker page-formen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I venstre side på Krags profil kan man se, at der er en funktion, der hedder ”Send Astrid a 

Message”, og lidt længere nede til venstre på hendes profil kan man se, at hun har 955 venner. 

På Anders Foghs page kan man se, at han har 19.172 supporters, men besked-funktionen 

findes ikke. Pages har heller ikke den samme stribe faneblade øverst, i stedet ligger alle 

applikationerne på pagen, når man scroller ned. Der er tre basale forskelle på disse to typer 

profiler. For det første: På en profil er man ”friend” til personen, mens man på en page er 

”supporter” eller ”fan” af personen. Så når man er ”ven” med en politiker, som har en 

almindelig profil, så vil politikeren blive endnu et billede med navn på ens venneliste, mens 

hvis man er ”supporter” af en politiker, så vil det på ens profil under boxen ”pages” fremgå, at 

man er ”fan” af vedkommende, og der vil være et lille billede af personen, som er der hele 

tiden. Dette vil fremgå side om side med Metallica, hvis man også er fan af dem. For det 

andet: Når man er supporter, kan man ikke skrive anonyme beskeder til personen, beskederne 

foregår i stedet åbent på pagens wall, men man kan selvfølgelig altid sende en e-mail, hvis 

man vil. For det tredje: Vennerne kan ikke sende applikationsinvitationer til en page. Det er 

udelukkende op til indehaveren af en page at tilføje de applikationer, man vil have. 
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 Applications er betegnelsen for de små stykker brugergenereret software, som udgør 

størstedelen af aktiviteten på Facebook. Applikationerne er ikke svære at lave, da Facebook 

stiller fine pædagogiske værktøjer til rådighed, og der er da også produceret mere end 24.000 

af dem, og tallet vokser med ca. 140 om dagen. De mest berømte applikationer er dem, som 

en profil er udstyret med fra start - nemlig Groups, Photos og Events. Groups er den funktion, 

der tillader, at alle kan lave grupper og melde sig ind og ud af dem, og Photos gør, at alle kan 

uploade billeder til deres profil, og til de grupper de har adgang til. På Facebook er der i 

skrivende stund 6 millioner aktive grupper, og der uploades 24 millioner billeder dagligt.30 

Via Photos er det muligt at tag’e sig selv og sine venner på billeder. Events er en applikation, 

der gør det muligt at invitere venner til begivenheder som fester, koncerter, politiske 

arrangementer etc.. Arrangøren kan knytte et billede til begivenheden, skrive noget om den, 

og hvis man skriver adressen, så stiller event-siden også kort og vejanvisninger til rådighed 

for deltagerne. De øvrige brugergenererede applikationer indeholder alverdens ting og sager, 

men fælles for mange af dem er, at de enten har et netværksmæssigt eller interessemæssigt 

formål (eks. birthday updates, school friends, musik applikationer, litteratur applikationer, 

etc.) eller et underholdningsformål (eks. YouTube, spil, tests, quizzer, videoer, etc.).   

 Facebook virker også fint på mobiltelefonen, hvis man kan gå på nettet med den. På 

profilerne kan man se om folk er online, og hvis de er det via mobilen, så kommer et lille 

mobil-piktogram frem. I løbet af foråret lancerede Facebook også et chat-system, der gør det 

muligt, at chatte online med sine venner uden at man behøver at downloade programmer til 

formålet. Facebook har været udsat for en del kritik vedrørende ringe beskyttelse eller 

kommerciel udnyttelse af persondata (Børsen 21.11.07, Politiken 05.12.07 og 16.01.08) men 

har imødegået kritikken ved at give privacy-indstillingerne flere muligheder og gøre disses 

interface mere brugervenlig. Hvis man ser på aktivitetsniveauet hvormed brugerne uploader 

informationer, billeder og videoer, så lader det ikke til, at brugerne deler web-eksperters eller 

EU’s bekymringer om overvågning. Tværtimod virker det til, at den ”virtuelle narcissisme” 

trives i bedste velgående, hvilket er blevet et populært emne for sociologer, psykologer og 

forfattere at beskæftige sig med (Information 01.02.08 og Politiken 26.05.08). 

 Så sent som i juli måned 2008 har Facebook lanceret deres nye interface, som er 

blevet tilgængeligt her i Danmark fra august. Det nye interface har grundlæggende ikke 

ændret teknologiens funktioner, men det har gjort profilerne lidt mere overskuelige, og flere 

af funktionerne er blevet mere brugervenlige. Før fremgik det under profilbilledet, hvilke 

                                                
30 Facebook statistics: http://www.new.facebook.com/apps/#/press/info.php?statistics  
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applikationer man havde, nu har applikationerne fået et faneblad for sig selv, der hedder 

boxes. Under boxes kan man se, hvilke applikationer personerne har, men man kan også 

stadig have flere liggende sammen med ens wall og personal information. Pga. skiftet i 

interface har jeg forsøgt mest muligt at bruge screenshots fra det ”New Facebook”, men ind i 

mellem vil der være shots fra det gamle, som er indsamlet i løbet af foråret.  

 

Flere detaljer om applikationer og den specifikke brug af Facebook skal vi se mere på i 

analysen i næste kapitel. 
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5. Analyse: Nye sociotekniske politiske former  
 

Kan der være tale om, at en netværksteknologi som Facebook bidrager til 

forandringsprocesser i det, vi kender som politik og politisk kommunikation? Og i så fald 

hvilke nye former for kommunikation er der tale om? Og hvorfor og hvordan kan disse nye 

former iagttages som komponenter i et bredere skift indenfor det, vi kalder politisk 

kommunikation? Denne analyse skal søge svar på disse spørgsmål i tre dele. 

Første del vil være en fortælling om det politikerne siger. Anden del vil fokusere på 

det politikerne gør. Og tredje del vil – via resultaterne fra første og anden del vedrørende de 

translationer og netværk, der skabes via politikernes brug af Facebook - endeligt søge at svare 

på, om man kan tale om nye emergerende former for politisk kommunikation eller nye 

kategorier for forståelse af politik. Skabes der via Facebook nogle nye sociotekniske 

konstruktioner af det politiske?  

Et særligt fokus i analysen vil være undersøgelsen af: Kan der være tale om, at politik 

emergerer, men bliver italesat som om det ikke emergerer? Og i så fald: under henvisning til 

hvilke klassifikationer foregår denne italesættelse? 

1. MFʼerne om brugen af Facebook 

I spørgeskemasvarene fra de 21 folketingsmedlemmer med Facebook-profiler er der mange 

sammenfald i deres holdninger til brugen af Facebook, og i deres svar knytter respondenterne 

an til nogle påfaldende ens forklaringer og beskrivelser. I respondenternes argumenter tegner 

der sig billede af én række holdninger, der er meget skeptiske overfor dele af teknologien og 

mulighedsbetingelserne for politisk formidling via denne, mens en anden række holdninger er 

meget positive overfor det samme. Mest interessant er det nok, at flere af respondenterne - via 

referencer til traditionelle klassificeringer og populære forklaringer - har mulighed for at 

udtrykke begge dele samtidigt uden, at dette opfattes som værende selvmodsigende. 

Jeg vil i denne del specifikt se nærmere på, hvad politikerne associerer til, samt hvilke 

klassifikationer og purificeringer de knytter kvalificeringen af deres argumenter til. 

Fordele og ulemper ved at have en profil på Facebook  
I svarene på hvad der fik politikerne til at logge på Facebook gives der forklaringer om: 1) at 

andre politikere, private venner eller familie havde inviteret dem, 2) at de havde læst/hørt om 

andre politikere i Danmark eller USA, der brugte det eller 3) at deres pressetjeneste/rådgivere 

havde opfordret dem til det.   
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Venstres europaordfører Michael Aastrup Jensen og Socialdemokraternes 

kommunalordfører Rasmus Prehn er begge enige om, at Facebook er et vigtigt sted for en 

politiker at være, da stedet ifølge Prehn har ”potentiale” og ifølge Aastrup Jensen ”er stedet 

hvor unge mennesker er”. Argumentet om at de unge vælgere kan nås via Facebook går igen i 

alle besvarelserne. Og derudover påpeges mange forskellige fordele ved at være ”politiker på 

Facebook”:  

Magnus Heunicke (S): ”Det glæder mig, at afstanden til den almindelige vælger hjemme i 

dagligstuen er blevet klart mindre.” 

Jacob Jensen (V): ”Det er nemt at få kontakt til mange - og så er omkostningen til 

'markedsføring' også til at overse.” 

Johanne Schmidt-Nielsen (EL): ”Jeg er kommet i kontakt med nogle mennesker som har haft 

vældig interessante ting at sige. Og hvis man kan tale om at udvide netværk så er facebook 

også relevant i den forbindelse. Har f.eks. kontakt til flere journalister gennem facebook.” 

Pia Olsen Dyhr (SF): ”Det er et direkte link til vælgere, som ikke er censureret på nogen 

måde, derfor er det godt at være tilstede her. På den anden side, så kræver det en del tid.” 

Teknologien Facebook handler, ifølge politikerne, ved at give dem mulighed for 

”ucensureret” at få kontakt til ”den almindelige vælger”, som de ellers ikke ville møde. Der 

knyttes herved an til et argument om, at teknologien skaber nogle nye muligheder for kontakt, 

som ikke opstår uden en profil i netværket. Heunicke refererer til dagligstuen, som det sted 

vælgeren befinder sig, og som han normalt ikke har adgang til, men nu har teknologien lukket 

ham ”indenfor” og mindsket en afstand i rum mellem ham og vælgeren. Olsen Dyhrs pointe 

om at tidsforbruget er en modstander i brugen Facebook, pga. at teknologien åbner op for 

mange nye kontaktmuligheder, og at det derfor tager tid at passe en profil, kommer også til 

udtryk i flere af besvarelserne som her hos Sophie Hæstorp Andersen (S): 

”Applikationen er bygget op på en uheldig måde, der gør det meget let at få en masse spam og 

meget svært på en hurtig måde at slette henvendelser, som man ikke ønsker at reagere på. Det 

gør det til et meget tidsforbrugende medie.” 

Helt specifikt peger hun på nogle praktiske begrænsninger som teknologien og andre brugere 

sætter op for hende. I denne sammenhæng bliver dele af teknologien og deres samspil med 

andre brugere translateret som værende en aktant (dvs. et lille netværk af humane og non-

humane aktører), der aktivt sætter nogle begrænsninger for hendes handlinger og grad af 

aktivitet på Facebook.  

Af ulemper ved brug af teknologien nævnes også chikane og spam. Pia Olsen Dyhr 

bemærker, at hun nok ville betragte Facebook som en vigtigere medie for en politiker 
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”hvis ikke det var fordi der også er en del "mærkelige" mennesker på facebook, som får frie 

tøjler til at stjæle ens tid.” 
Desværre uddyber hun ikke hvordan hun føler de ”mærkelige” mennesker stjæler hendes tid, 

men det må forstås sådan, at den samme teknologi som gør, at Magnus Heunicke kan komme 

nærmere vælgerens dagligstue også gør, at vælgeren kan komme nærmere politikerens 

dagligstue. En lignende ambivalens kommer til udtryk i flere besvarelser, og netop det at 

teknologien for en almindelig profil ikke privilegerer politikeren som aktør i netværket gør, at 

politikeren må finde sig i en symmetrisk kommunikationsform.  

På Facebook er der, højst sandsynligt af samme grund, flere af de mest kendte 

politikere, der opretter pages i stedet, da denne profiltype netop gør kommunikationsformen 

asymmetrisk, i og med at vennerne ikke er friends men supporters i stedet. Page-teknologien 

gør, at man f.eks. ikke kan skrive personlige beskeder til politikeren, men i stedet må benytte 

politikerens wall, som er 100 procent offentlig. Politikeren vil dog stadig være i stand til at 

skrive personlige beskeder til sine supporters, og heraf skabes en asymmetrisk 

kommunikationsform, som mere ligner den vi kender fra hjemmesider og blogs.31 Relativt få 

danske MF’ere har en sådan profil32, og desværre har ingen af disse svaret på spørgeskemaet. 

 

Martin Henriksen (DF) peger på nogle ulemper ved Facebook, som kun han beretter om: 

”Chikane, irriterende beskeder.” og ”folk kan chikanere en, hvis de gider bruge tid på det.” 

Netop det, at Dansk Folkeparti oplever chikane på nettet,33 fik mig til at opsøge 

pressemedarbejder for Dansk Folkeparti, Nina Lusty, i håbet om at få en forklaring på partiets 

strategi vedrørende Facebook og lignende netværk. Modsat f.eks. Venstre, 

Socialdemokraterne, SF og De Radikale34 så viste det sig, at DF nærmere har en ikke-strategi 

på området: 

Nina Lusty: ”Som vi plejer at sige - vores pressechef taler altid i fantastisk flotte billeder – når 

vi skyder, så skyder vi for at ramme. Vi skyder ikke med spredehagl. Vi gør det vi ved virker, 

indtil vi så har undersøgt tingene.” 

                                                
31 Desuden er disse politician pages blevet kritiseret (af kommentatorer) for, at gøre brugerne mere kyniske 
overfor politikere på Facebook, da man som supporter nærmest fremstår som en del af en kampagne-aktivitet 
pga. at man på sin profil har en boks der udstiller alle de ting man ”støtter” eller er ”fan” af, frem for når man 
som almindelig ven af en politiker – på uformel vis -  har politikeren i sit venne-kartotek. 
http://www.wikinomics.com/blog/index.php/2008/05/07/politicians-on-facebook-just-make-people-more-
cynical/  
32 Anders Fogh Rasmussen, Helle Thorning-Schmidt og Villy Søvndal har blandt andet denne type profil. De er 
alle startet med en almindelig profil og har siden skiftet over. 
33 Dansk Folkeparti chikaneres mere end andre partier via diverse netmedier. Det kommer til udtryk via hade-
grupper, vidoer, billeder, blogs, etc. (Information 30.10.07) 
34 Respondenter fra disse partier har fået opfordringer fra deres pressetjenester eller rådgivere. 
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Eva Svavars Frandsen: ”Når du siger ’virker’, hvad er så kriteriet for hvad der virker?” 

Nina Lusty: ”Det er, at vi selvfølgelig vil ud til flest vælgere med vores budskab. Flest 

vælgere og flest potentielle vælgere (...) og der synes vi simpelthen ikke, at Facebook på 

nuværende tidspunkt rækker langt nok ud, eller rækker de rigtige steder hen. Et indslag i TV2-

Nyhederne om aftenen bliver set af over 800.000 mennesker, en profil på Facebook.. hvor 

mange kommer forbi den på en dag.. det er formentlig ikke mange hundrede.” 

Nina Lusty forklarer, at de selvfølgelig ikke blander sig i, hvad MF’erne gør på egen hånd, 

men at de ikke foreløbig vil have nogen officiel pressestrategi på området.  

Nina Lusty: ”det handler også lidt om troværdighed, fordi (...) jeg tror på, at brugerne på 

Facebook er meget dygtigere end os, og de er yngre og har tjek på teknikken. Så hvis Søren 

Krarup fik en profil på Facebook, så ville de lynhurtigt kunne gennemskue, at det ikke er ham 

selv der har lavet den. (...) Der er selvfølgelig den risiko, at nogen vil sige, at Dansk Folkeparti 

er et gammeldags parti, men jeg tror faktisk at halvdelen af vores vælgere vil synes, det er et 

plus-ord.” 

Lusty nævner, at De Radikale er et moderne parti, der måske ikke har råd til ikke at være på 

Facebook, men at Dansk Folkeparti uden nogen problemer kan droppe mediet. Hendes 

forklaringer translaterer teknologien som værende ekskluderende i den forstand, at 

teknologien i samspil med ”de unge brugere” ikke ville finde en ældre DF politikers profil 

troværdig og gangbar i netværket. Lusty udelukker dog ikke, at hendes syn på sagen vil ændre 

sig, og hun afviser at chikane har noget med hendes holdning at gøre. Men foreløbigt vil vi 

ikke se de ældre DF-politikere eller lederen Pia Kjærsgaard på Facebook. Til sammenligning 

har De Konservatives leder, Bendt Bendtsen, heller ikke en profil på Facebook, men hans 

partifælde justitsminister, Lene Espersen, har en meget aktiv profil i netværket. 

 

Politikerne der har svaret på spørgeskemaet, inklusiv de tre unge DF-politikere der har svaret,  

fokuserer dog på fordelene ved Facebook, - de har jo trods alt valgt at benytte sig af 

teknologien. Som svar på om de har fået godt udbytte, eller om Facebook tilbyder en løsning 

på eksisterende problemer og behov, er der i hvert fald mange positive ord at finde om 

teknologien: 

Morten Messerschmidt (DF): ”Det rummer muligheder for en mere direkte og personlig 

kontakt.” 

Inger Støjberg (V): ”jeg (mener) det er en informationskilde til unge mennesker, og en måde 

at imødekomme deres store aktivitet på internettet.” 

Martin Henriksen (DF): ”man kan få gode råd og positive tilkendegivelser. Det hjælper alt 

sammen.” 
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Johanne Schmidt-Nielsen (EL): Schmidt-Nielsen: ”Man kan vel argumentere for at det er en 

udvidelse af demokratiet. Jo flere rum man kan benytte til at få direkte kommunikation 

mellem borgere og politikere jo bedre. Facebook kan være med til at gøre afstanden mellem 

Christiansborg og resten af samfundet mindre.” 

Nanna Westerby (SF): ”Ja, bestemt. Konkret fik jeg i valgkampen mange aktive til min 

kampagne over facebook.” 

Overordnet set er meldingen, at Facebook er værd at bruge tid på trods enkelte antydede 

kvaler med den symmetriske kommunikation. Schmidt-Nielsen fremhæver ligefrem at 

teknologien kan bidrage til en udvidelse af demokratiet. Og som det fremgår af Nanna 

Westerbys bemærkning, så har teknologien konkret skaffet hende hjælpere til hendes 

kampagne i valgkampen. Fordelene vedrørende mobilisering og aktivisme nævnes blandt 

andet også af Rasmus Prehn (S) og Morten Østergaard (R). 

 

En afvigelse, som bør nævnes i denne sammenhæng og til en start, er politikerne Mia 

Falkenberg (DF) og Karina Lorentzen (SF). Begge afviser, at de på nogen måde bruger 

Facebook i et politisk øjemed. De andre politikere angiver enten, at de startede med at bruge 

Facebook privat til at holde kontakt med gamle venner, men at de efterhånden har set de 

politiske muligheder i teknologien eller, at de fra start har tænkt på brugen som en del af deres 

strategi/arbejdsliv. Men Falkenberg og Lorentzen fastholder, at brugen udelukkende er privat.  

Mia Falkenberg (DF): ”Jeg bruger kun facebook.com til privat brug og sjov. Jeg har intet 

politisk budskab i forhold til min profil.” 

Karina Lorentzen (SF): ”Det kan vel udemærket været relevant for politikere - jeg er ikke den 

store strateg - jeg oprettede den faktisk for at finde mine gamle venner - og så mest fordi 

"andre politikere" har en. Jeg har ikke tid til at vedligeholde den som et politisk middel. Jeg 

fokuserer mere på min blog.” 

Karina Lorentzen har en lukket profil med 146 venner, og Mia Falkenberg har en åben profil 

med 136 venner (august 2008). Begges forklaringer er troværdige qua deres relativt få venner, 

samt når man tager i betragtning, at de begge er nyvalgte og derfor forholdsvist ukendte. 

Dette bevirker, at medmindre de gør opmærksom på sig selv på Facebook, vil de uden de 

store problemer kunne være i fred for diverse henvendelser. Men interessant er det, at de 

begge associerer Facebook med et strengt privat anliggende, der er afskåret fra deres 

professionelle liv. Denne form for purifikation skal vi se nærmere på. 
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”Personen bag Politikeren” 
Et af de argumenter der går igen hos respondenterne, når de skal forklare, hvorfor det er 

relevant for politikere at engagere sig i at passe en profil på Facebook, er argumentet om, at 

man kan vise ”en anden profil” eller synliggøre ”personen bag politikeren”. Eksempelvis 

argumenterer socialdemokraten Sophie Hæstorp Andersen således:  

”Synlighed og mulighed for at tegne en anden profil end den som man ser via den politiske 

debat i medierne taler for brugen af en profil på Facebook, hvis man er villig til at give noget 

af sig selv.” 

Sophie Hæstorp Andersen er it-ordfører hos socialdemokraterne, og fik efter en radiodebat 

med Venstres ordfører lyst til at være aktiv i et virtuelt netværk. I første omgang havde hun 

forsøgt sig frem med MySpace men fandt sitet svært at bruge og begrunder herved sit valg af 

Facebook. Nu har hun dog fået blod på tanden og overvejer derfor at oprette profiler på 

MySpace og Flickr. Citatet ovenfor indikerer, at Hæstorp Andersen associerer teknologien 

med muligheden for at fremstille sin ”profil” anderledes end i ”den politiske debat i 

medierne”, og denne profil er afhængig af, om ”man er villig til at give noget af sig selv.” På 

samme vis argumenterer hendes partifælle Magnus Heunicke og venstrepolitikerne Michael 

Aastrup Jensen og Inger Støjberg:  

Magnus Heunicke (S): ”Det er en hurtig og overskuelig måde for politikeren at vise vælgerne 

lidt af sine personlige sider, og man bestemmer jo 100 pct selv hvor langt, man vil gå. Hvis 

man f.eks. i stedet inviterer et ugeblad indenfor er det sværere at sætte disse grænser.”  

Michael Aastrup Jensen (V): ”ja - jeg fik rent konkret flere hjælpere i valgkampen, samt folk 

fik mulighed for at se "personen" bag politikeren.” 

Inger Støjberg (V): ”unge mennesker som måske ikke gider læse avis, kan få øjnene op for, at 

politikere ikke nødvendigvis er nogle ’kedelige hoveder’, der bare sidder isoleret bag lukkede 

døre og tykke mure” 

Populært sagt øjner politikerne en mulighed for at ”re-brande” sig selv som ”almindelige 

mennesker” frem for som ”kedelige politikere”. De vil ikke være nogle ”kedelige hoveder”, 

der sidder inde på Christiansborg og kukkelurer men ønsker at vise, at de er ligeså normale 

som de andre brugere på Facebook. I deres beskrivelser kommer en bestemt praksis for 

klassifikation til syne - nemlig den at en politiker optræder og handler anderledes end en 

privat person.  

 

I lyset af Star og Bowkers teori om klassifikationer så er der her tale om en form for 

arrangering, hvor ”politikeren”, under henvisning til metaforer og konkrete beskrivelser, 

klassificeres ud fra et funktionelt kriterium om, hvad politikere gør, og hvordan de er. 
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Derudover indikerer respondenternes associationer, opfattelsen af en rolle-dikotomi hvor hhv. 

politiker og privatperson normalt iagttages som værende isolerede fra hinanden, men at de via 

teknologien Facebook kan forsøge at forbinde de to roller. Der er således ikke tale at forandre 

konstruktionen af politikerrollen, men der er nærmere tale om at synliggøre en forbindelse 

mellem to separat klassificerede sfærer: det politiske og det private. 

Politisk kommunikation vs. almindelig kommunikation 
Skemainterviewene viste, at folketingsmedlemmerne har nogle meget eksplicitte grænser for 

opdeling af forskellige former for kommunikation. Deres klassificering af hhv. politisk 

kommunikation og ”ikke-politisk” kommunikation kommer således meget eksplicit til syne i 

interviewene. Særligt skemaets længste spørgsmål (nr. 3) viste sig at give nogle meget 

interessante svar. Spørgsmålet lød således:  

Hvor vigtigt er det ifølge dig at kommunikere politiske budskaber ud via Facebook? 

Helt konkret: Hvor vil du placere dig på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er: ”Facebook er 

ligegyldig, - man kan let nå vigtige potentielle vælgere via f.eks. andre online medier og 

diverse former for annoncering”, og hvor 10 er: ”Facebook er en absolut nødvendighed i 

dag, hvis man vil have en chance for at nå vigtige potentielle vælgere”. Forklar venligst den 

angivne placering på skalaen. 

Fælles for en gruppe på seks respondenter var, at de reagerede afvisende omkring, at de 

brugte Facebook til at kommunikere politiske budskaber.35 Det lader til, at ”kommunikationen 

af et politisk budskab” af flere defineres forholdsvist smalt, og at disse respondenter, trods 

deres positive svar vedr. vælgerkontakt, gensidig dialog og kampagneaktiviteter og 

mobilisering, ikke nødvendigvis associerer deres kommunikation på Facebook med 

kommunikationen af politiske budskaber:  

Nanna Westerby (SF): ”5. Jeg bruger ikke så meget Facebook til at kommunikere politiske 

budskaber ud, men i højere grad til at kommunikere med mine "støtter"” 

Magnus Heunicke (S): ”- 4 forstået på den måde, at jeg faktisk ikke bruger facebook til 

politiske udmeldinger. Jeg har en blog på ebblog.dk, som har 25.000 læsere om året - men jeg 

burde nok samle det hele lidt...” 

Sophie Løhde (V): ”Jeg svarer 1. Jeg kommunikerer ikke politiske budskaber ud via facebook 

- medmindre min profil tæller som kommunikation af politisk budskab.” 

                                                
35 Her regnes Mia Falkenberg (DF) og Karina Lorentzen (SF) ikke med, da de er afvisende overfor den politiske 
brug generelt og udtrykker dette hele interviewet igennem. Den gruppe der refereres til her, er dem der i flere 
andre svar er positive overfor politisk anvendelse af Facebook. 
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Tilsyneladende associerer Nanna Westerby ikke ’kommunikationen med hendes ”støtter”’ 

med ’kommunikationen af politiske budskaber’. Hermed klassificeres to adskilte kategorier 

for kommunikation. Magnus Heunicke translaterer ’kommunikationen af politiske budskaber’ 

til ”politiske udmeldinger”, som han siger, han ikke bruger Facebook til. Samme afvisning 

udtrykker Sophie Løhde, som dog åbner op for, at hendes profil i sig selv kunne være 

kommunikationen af et politisk budskab.  

Sophie Løhdes tilfælde skiller sig lidt ud fra de andre, da hun som den eneste har 

skrevet til mig, at hun ikke selv administrerer sin Facebook profil. Siden hun ikke selv 

administrerer den, kan man måske bedre forstå hendes sidste refleksion om profilen som 

politisk budskab i sig selv, da administrationen besværliggør privat/personlig kommunikation 

generelt. Hendes profil ”afsløres” også lidt ved at være helt renset for diverse applikationer, 

grupper osv. 

 

Karsten Lauritzen angiver, at det der fik ham overbevist om, at Facebook er relevant for 

politikere, var det amerikanske midtvejsvalg og det faktum, at han havde mødt nogle, der 

sagde, at det ville blive ”the big thing”. På skala-spørgsmålet angiver han følgende: 

”4 - masser andre muligheder, traditionelle medier, nyhedsbrev. Facebook er mere personligt.” 

Venstrepolitikeren ser, trods inspirationen fra USA, Facebook som noget personligt og 

foretrækker derfor de traditionelle medier til kommunikationen af politiske budskaber.  

 

En anden delvis afvisning ses hos Jonas Dahl (SF) og Morten Østergaard (R), som har lidt 

andre vinkler på de muligheder teknologien giver dem: 

Jonas Dahl (SF): ”5. Jeg tænker ikke facebook som et sted hvor jeg kun kommunikere 

politiske budskaber, det er mere et netværksskabende medie.”  

Morten Østergaard (R): ”Jeg vil sige 2 (...) Det handler mere om at opbygge netværk, 

kampagnegruppe etc.” 

I deres associationer argumenterer Dahl og Østergaard for, at ’Facebook’ mere er et 

”netværksskabende medie”. Det må forstås sådan, at kommunikation af politiske budskaber 

ikke er det primære for dem, men at udbygningen af deres netværk er det. Det 

netværksskabende ses hermed som noget forklarende i sig selv, hvilket måske bedst forstås i 

forbindelse med klassifikationen om netværkssamfundet, som man i dag næsten ikke kan 

undgå at støde på i samfundsanalyser, hos ministerier, firmaer og organisationer, i 
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undervisning, i medierne osv.36 Ordet ”netværkssamfundet” er blevet en diskursivt stabiliseret 

klassifikation, som man kan argumentere for nærmer sig, hvad Latour ville kalde en black 

box - det vil sige et aktør-netværk, hvor mange elementer bringes til virke som ét, og hvor 

aktør-netværket og dets budskaber bliver taget for givet og accepteret. (Latour, 1987: 131) 

 

På spørgsmål nr. 6 (Har du overvejet at opgive brugen af Facebook) og nr. 7 (Har du 

overvejet at optrappe brugen af Facebook) uddyber Nanna Westerby (SF) hendes holdning til 

kommunikationen i netværket: 

 Spørgsmål 6: ”Nej, men jeg har droppet den "politiske kommunikation" af budskaber.” 

Spørgsmål 7: ”Ja, for at få flere støtter og aktivister.” 

Westerby har droppet den ”politiske kommunikation” men planlægger at bruge teknologien til 

at styrke sin politiske karriere ved at samle støtter til sin næste valgkamp. Magnus Heunicke 

(S) svarer følgende på spørgsmål nr. 7: 

”Ja, stille og roligt op til næste valg.” 

Selvom Westerby og Heunicke ikke mener, at Facebook er optimal til ”kommunikationen af 

politiske budskaber”, så planlægger de begge at optrappe deres brug af teknologien op til 

næste valg, da de associerer teknologien med et produktivt kommunikationsmiddel, når det 

gælder om at vinde et valg. Som Nanna Westerby også nævner i sine besvarelser:  

”Det glæder mig, at politikere bliver mere tilgængelige.” og ”Det (Facebook red.) er en 

løsning ift. at kommunikere til mange.” 

Det kvantitative argument i det sidste citat associerer Facebook med et effektivt 

kommunikationsmedie i samme forstand, som Nina Lusty ellers afviser det som. 

  

Flere af de øvrige respondenter havde ikke samme forbehold overfor kommunikationen af 

politiske budskaber men var modsat positive overfor muligheden: 

Jacob Jensen (V): ”3 og stigende. Jeg tror, at der endnu er mange, som følger med i tv,  radio, 

avis og at det stadig er et fåtal, som aktivt får information gennem internet/facebook. Dog vil 

det tal være stigende. For mig selv personligt har jeg måske appeal også til en lidt yngre 

målgruppe, hvor facebook også derfor er relevant.”  

Christine Antorini (S): ”Karakter 7. Er vigtig ift. en interesseret målgruppe, der bruger nettet 

og måske ikke læser aviser, går til valgmøder mv. Jeg tror ikke jeg får vælgere alene på dette - 

                                                
36 ”Netværkssamfundet” bruges ofte til at beskrive et billede af det nutidens samfund. 
Netværksteoretikeren Manuel Castells har skrevet en det i sin trilogi om informationssamfundet (2004, 
2006, 2006). Betegnelsen er i Danmark blevet flittigt brugt i f.eks. redegørelser fra det offentlige 
(Kulturministeriets ”Konvergens i netværkssamfundet” og ”Kunst i netværkssamfundet”, 
Videnskabsministeriets ”Omstilling til netværkssamfundet”, etc.) 
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men Facebook kombineret med mine andre politiske aktiviteter betyder, at flere bliver 

eksponeret for, hvem jeg er og hvad jeg mener.” 

Karen Ellemann (V): ”8 - så mange erfaringer har jeg ikke gjort mig endnu, men tror på 

relevansen.” og (spørgsmål 7) ”jeg vil evt. gerne bruge det til at afprøve forskellige holdninger 

til aktuelle sager blandt 'vennerne'”. 

Hos disse respondenter translateres Facebook som et kommunikationsmedie med muligheder 

for kommunikation af politiske budskaber og klassificeres ikke som noget ’helt nyt og 

anderledes’ men nærmere som ’endnu et online-medie’ for kommunikation. Argumenterne 

om at Facebook i højere grad er ”personligt” eller primært kan bruges til at opbygge 

”netværk” osv. er ikke til stede hos disse respondenter. De øvrige respondenters svar kan 

bedst sammenlignes med denne sidste gruppe. 

 

Fælles for respondenterne (dog mest synligt hos gruppen af skeptikere) er, at associationen 

vedrørende kommunikationen af politiske budskaber knyttes til medier, der tilbyder en 

asymmetrisk kommunikationsform, hvor politikeren står i en privilegeret position som 

afsender (blog, nyhedsbrev, pressemeddelelse, medier etc.). De positive respondenter (Jensen, 

Antorini og Ellemann) ser optimistisk på mulighederne via Facebook men taler om også om 

asymmetriske kommunikationsformer via Facebook såsom: ”information”, ”eksponering” og 

”afprøvning af holdninger”. 

Her kan man tale om et genetisk princip for arrangering, hvor det politiske budskab, 

under henvisning til traditionelle medier og kommunikationsformer, klassificeres ud fra et 

funktionelt kriterium om, hvilken form et politisk budskab har, og hvordan det formidles. Og 

eftersom kommunikationen gennem teknologien Facebook bl.a. opfattes som ”personlig” 

kommunikation eller som ”netværkspleje”, så falder kommunikationsformen - ifølge 

skeptikerne - ikke inden for klassifikationen for formidling af politiske budskaber. Personlig 

kommunikation er typisk kendetegnet ved en uformel form, og teknologien klassificeres 

derfor som uegnet. Det modsatte af uformel kommunikation er formel kommunikation, og de 

mulighedsbetingelser, som teknologien stiller til rådighed, tilbyder ikke den samme formelle 

form, som eksempelvis et nyhedsbrev eller en pressemeddelelse tilbyder. For de positivt 

indstillede respondenter udryddes muligheden for politisk kommunikation ikke, men 

teknologiens muligheder associeres i stedet med andre medier for politisk kommunikation.  

”Envejs” kommunikation vil altid være asymmetrisk, men ”gensidig” kommunikation 

er ikke nødvendigvis symmetrisk. Eksempelvis er kommunikationen på en blog ikke 

envejskommunikation, men bloggens vært bestemmer temaet, kan redigere, slette uønskede 
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indlæg osv., og derfor vil kommunikationen forblive asymmetrisk. Modsat dette, så tilbyder 

teknologien Facebook en type kommunikation, som ikke konstruerer en privilegeret position 

til politikeren.37 Perfekt symmetri eksisterer selvfølgelig ikke, men her menes den symmetri, 

som de sociotekniske betingelser stiller til rådighed på Facebook - eksempelvis gennem éns 

profiltyper og éns kommunikationsmuligheder. 

I den asymmetriske og formelle kommunikationsform ligger også en kvantitativ 

mulighed for at ”skyde med spredehagl”, som Nina Lusty siger, og de sociotekniske 

mulighedsbetingelser på Facebook tilbyder ikke en form, der rækker videre end til brugerne af 

teknologien. 

 

Respondenternes beskrivelser indikerer, at der eksisterer en generel opfattelse af, at 

”kommunikationen af politiske budskaber” tager form ud fra et funktionelt kriterium om en 

formel og asymmetrisk kommunikationsform. Og som beskrivelserne af den ”personlige” 

kommunikation eller ”netværksplejen” indikerer, så er det netop den kommunikative 

symmetri i Facebooks teknologi, der gør, at den - især ifølge skeptikerne - ikke egner sig til 

kommunikationen af politiske budskaber, men derimod er helt oplagt, når det drejer sig om 

”at kommunikere med sine vælgere og støtter”. 

Purifikationens logik involverer derfor, at den ”almindelige” kommunikationsform - 

der er uformel og symmetrisk - ikke er egnet til kommunikationen af politiske budskaber, 

mens den politiske kommunikationsform - der er formel, asymmetrisk og rettet mod 

”masserne” - er egnet til kommunikationen af politiske budskaber.  

Magt på Facebook 
Spørgsmålet nr. 8 lød som følger: Ifølge dig: Hvordan bliver man en magtfuld aktør på 

Facebook? Fem respondenter har skrevet, at de ikke ved det eller har sat spørgsmålstegn ved 

spørgsmålet (Barfoed, Dahl, Falkenberg, Messerschmidt og Schmidt-Nielsen), og en enkelt 

har ikke svaret (Christensen). Venstrepolitikeren Karsten Lauritzen afviser som den eneste 

muligheden ’magt’ i en  Facebook sammenhæng og svarer: 

 ”Jeg anerkender ikke at man kan få magt via facebook.” 

Dog forklarer han senere om sin aktive brug af teknologien: 

”(Facebook er et, red.) mere personligt end strategisk redskab lige nu, da jeg er menigt 

folketingsmedlem. Men kan bruges som strategi i form af grupper i valgkredsen.” 

                                                
37 Medmindre denne har en page-profil. 
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Lauritzens magtopfattelse er tilsyneladende ikke kompatibel med de muligheder teknologien 

tilbyder, men han ser nogle strategiske muligheder i teknologien i en valgkamps-

sammenhæng. 

 

Flere af de øvrige respondenter har enslydende opfattelser af, at man på Facebook kan blive 

en magtfuld aktør, hvis man sørger for, at gøre sig synlig ved at være aktiv i netværket: 

Christine Antorini (S): ”Ved at være kendt og udvikle sin profil, svare på henvendelser.” 

Martin Henriksen (DF): ”Synlighed kan give magt, så jo flere steder man er synlig som 

politkere, jo bedre. Det skal naturligvis være en positiv synlighed” 

Michael Aastrup Jensen (V): ”Har en aktiv profilside/gruppe og hele tiden sørger for at bruge 

den aktiv - så skal den nok udbredes via mund til mund metoden.” 

Støjberg: ”Det gør man ved at være aktiv på sin profil, udfordrer vennerne så det i bedste fald 

bliver et slags debatforum, hvor man kan lave afstemninger, komme med statements m.v.” 

Nanna Westerby (SF): ” Man er meget aktiv på andres sider - f.eks. skriver kommentarer.” 

Morten Østergaard (R):” Ved ikke om man bliver magtfuld på facebook. Men jeg ved at man 

kan udbytte faciliteterne offensivt og det overvejer jeg.”  

Rasmus Prehn (S): ”Tror brugen af grupper mm. er meget vigtigt.” 

Som det ses går ordet ”aktiv” og ”synlighed” igen i besvarelserne, og hermed translateres 

aktivitet  og eksponering som værende et magtskabende midler. Rasmus Prehn fremhæver 

brugen af grupper som et konkret eksempel på aktivitet. Morten Østergaards udmelding 

skiller sig lidt ud, da hans formulering om et offensivt udbytte af faciliteterne knyttes med 

målrettethed eller strategi. Magnus Heunicke (S) fremhæver ikke kun aktivitet men også 

antallet af venner, som det der gør politikeren magtfuld: 

”Med mange venner/supportere og en seværdig profil med videoklip mm. Jeg tror ikke så 

meget på, at vi som politikere skal starte vores egne grupper/underskriftindsamlinger.” 

Sophie Løhde (V) fokuserer som den eneste alene på antallet af venner. 

 

Der kommer altså en række forskellige magtopfattelser til syne hos respondenterne: Karsten 

Lauritzen, som ikke anerkender muligheden for magt på Facebook, beskriver sig selv som et 

”menigt folketingsmedlem” og ser på Facebook som et ”strategisk redskab”. Det, at magt 

ifølge ham ikke har noget med Facebook at gøre, kunne antyde, at Lauritzen har en 

magtopfattelse, der f.eks. forbinder magt med en minister, en erhvervsleder, en chef etc. 

Argumentet om ”synlighed” og ”eksponering”, som blandt andre Antorini og Henriksen 

fremfører, repræsenterer en magtopfattelse knyttet til, om man bliver set og genkendt i 

netværket. Logikken er, at jo flere der kender én, jo mere er de tilbøjelige til at give 
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politikeren opmærksomhed eller ligefrem stemme på vedkommende. Magten ses derfor her 

som en akkumulering af eksponering og oplevelser knyttet til personen. 

 Det at være ”aktiv” er et andet argument for, hvordan man kan blive en magtfuld aktør 

på Facebook. Blandt andre Aastrup Jensen, Støjberg, Westerby og Prehn argumenterer for, at 

aktivitet styrker ens position i netværket. Disse respondenters magtopfattelse kommer til 

udtryk gennem en direkte association til teknologien - forstået på den måde at respondenterne 

i deres argumenter henviser til de muligheder, som teknologien stiller til deres rådighed. 

Denne magtopfattelse er den af de her fremførte magtopfattelser, der er mest direkte knyttet 

til de socio-tekniske muligheder, som Facebook eksplicit giver politikerne. Nå der f.eks. 

henvises til grupper, kommentarer og debatmuligheder, knyttes der direkte an til teknologiens 

design og muligheder i form af f.eks. applikationer.  

 Sophie Løhde - og delvist også Magnus Heunicke -  henviser til antallet af venner. I 

deres magtopfattelse knyttes der ligeledes an til mulighederne i teknologien men kun specifikt 

til muligheden for at få mange venner. Denne magtopfattelse er henviser til et kvantitativt 

argument om, at en aktørs styrke på Facebook ligger i, hvor mange andre brugere man er 

forbundet med (størrelsen af ens netværk). 

 I forbindelse med Sophie Løhdes magtopfattelse skal det angives, at der i 

magtopfattelserne vedrørende ”synlighed” og ”aktivitet” også findes et mere eller mindre 

implicit argument om kvantitativ udbredelse gennem argumenterne om ”mere synlighed” og 

et ”højt aktivitetsniveau”. Dvs. der er en forventning om, at hvis man investerer meget tid i at 

være aktiv på Facebook, så når man ud til flere vælgere. 

 

Netværks-magtopfattelsen er kendetegnet ved, at magten ligger i relationerne, og at magt 

derfor er en effekt af kollektiv handling og ikke en årsag til det. De magtfulde netværk er de 

stabiliserede og lange og stærke netværk, hvor en talsmand udøver magt ved at bestemme, 

hvilke translationer der skal videreføres (Latour og Callon 1981: 279). Netværkene vil dog 

aldrig være 100 procent stabile men vil altid være under forandring (Latour 1988: 163). Men 

selvom politikeren på Facebook har et kæmpe netværk i form af teknologiske forbindelser 

med andre brugere, så er det umuligt at argumentere for, at politikeren bliver talsmand for sit 

Facebook-netværk, da politikeren ikke er i en position, hvor denne kan tale ”på vegne” af hele 

netværket. Men hvis politikeren ikke er talsmand for sine ”friends”, hvad er politikeren så? 

Latours magtopfattelse har været udsat for en del kritik fra blandt andre Susan Leigh 

Star, som kritiserer den for at fokusere på de stærke aktører eller vinderne (Star 1991: 32). 

Indenfor denne kritik anklages ANTs magtopfattelse for at være machiavellisk og tenderende 
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til managerialism, hvor der fokuseres alt for meget på styring og kontrol, hvilket bl.a. i 

praksis har medført, at ANT bliver brugt normativt indenfor management udvikling (Gad og 

Jensen, 2007: 2007). Stars og Griesemers begreb boundary objects er netop udviklet til at se 

på aktører, der ikke er magtfulde, men som bliver det gennem forbindelser til andre aktører, 

selvom de umiddelbart ikke har noget med hinanden at gøre. Selvom Star og Griesemer i 

deres eksempler mest refererer til non-humane objekter, så vil jeg argumentere for, at man 

kan iagttage politikerens profil på Facebook som værende et boundary object. De venner 

politikerne har på Facebook er nemlig venner med dem pga. en lang række forskellige 

årsager: 

Ven 3: ”Har haft kontakt til dem igennem foreningspol. arbejde” 

Ven 4: ”for at støtte politikeren og vise respekt for denne.” 

Ven 7: ”Ven er måske så meget sagt, snarere fan.” 

Ven 8: ”Synes jo det er spændende og måske også lærerigt at kunne komme tæt på dem der 

bestemmer og leder her i landet.....” 

For denne række politiker-venner ser vi, at selvom de deler en interesse i at være ven med 

politikere på Facebook - og derfor er fælles om at være medlem af denne type heterogene 

netværk - så deler de ikke nødvendigvis formål, intention og strategi i deres årsager til at lade 

sig indrullere i netværkene. Både nummer 3 og 4 er ven med Margrethe Vestager, og helt 

specifikt gennem deres beskrivelser kan man sige, at Vestagers profil bliver et coincident 

boundary, da hun for disse to venner tilbyder en ramme for kommunikation og kontakt, som 

vennerne så vælger at bruge forskelligt. 

 

Facebook er en teknologi, hvor en stor del af indholdet er brugergeneret, hvilket betyder, at 

alle Facebook brugere i princippet kan være med til at definere, hvordan teknologien skal 

fungere og udvikle sig. En talsmand for et stærkt netværk af humane og non-humane aktører 

er dem, som kan translatere alle aktørernes viljer til én enkelt vilje, og man kan sige, at netop 

denne type handling ikke ligger fjernt for en politiker. Men på Facebook er muligheden for at 

gå i front - eller kommunikere asymmetrisk - ikke til stede på samme måde, som de er vandt 

til. Det skyldes, at de materielle talerør, som de traditionelle medier og situationer normalt 

stiller til rådighed, ikke er til stede i teknologien Facebook. Men de fleste af respondenternes 

svar indikerer, at politikerne associerer aktivitet og relationer indenfor teknologien med en 

metode til at opnå en styrket position i netværket. 

 I politikernes besvarelser er det desværre lidt småt med uddybninger af, hvilke 

specifikke aktiviteter der kan gøre en Facebook-bruger magtfuld. Der nævnes 
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”gruppetilmelding”, ”debatforum” og ”kommentarer” som eksempler, men ingen nævner de 

mange brugergenerede applications som magt-skabende aktiviteter eller en vej til synlighed. 

Spørgsmål nummer 9 vedrørende leg med applikationer viste da også en overvejende skepsis.  

Leg på Facebook 
Synes du, at ”leg” på Facebook - f.eks. med de såkaldte ”Applications”, gruppetilmelding, 

eller små beskeder - kan have relevans for politikere og deres kommunikation? I svarene fra 

respondenterne viste det sig, at der er en meget blandet indstilling til ”leg” på Facebook. 

Overordnet tegner der sig – groft skitseret - et billede af tre forskellige typer indstillinger: en 

negativ, en overvejende skeptisk og en overvejende positiv.  

 

De skeptiske respondenter havde bl.a. dette at sige: 

Karen Ellemann (V): ”Nej, det virker umiddelbart for useriøst” 

Michael Aastrup Jensen (V): ”Nej. – de  bruger kun tid” 

Morten Messerschmidt (DF): ”Jeg synes, det er skide irriterende.” 

Blandt denne gruppe respondenter bliver leg med applikationer og gruppetilmeldinger 

forbundet med ”useriøsitet” og ”tidsspilde”, og ifølge Messerschmidt er disse ligefrem ”skide 

irriterende”. Som politikere og brugere af teknologien vurderer de således ikke, at disse små 

stykker software kan gøre noget, som skulle komme dem til gode i netværket. Flere af de 

øvrige respondenter svarer kort og entydigt ”nej”. Leg indenfor teknologiens rammer har altså 

efter disse respondenters opfattelse ingen relevans for politikere. En nærmere uddybning 

kommer fra Lars Barfoed (K), der ikke har stor tiltro til applikationerne: 

”Nu er jeg ikke så meget inde i detaljerne endnu, men mit kendskab til "application" er, at de 

er af temmelig  useriøs karakter, og at man som ansvarlig  politiker skal passe på hvilke 

signaler man udsender.” 
Begrebet ”useriøst”, som både Barfoed og Ellemann bruger til at beskrive aktiviteterne, 

bruges som argument til at forklare, hvorfor aktiviteterne ikke har relevans. De signaler, 

Barfoed ønsker at sende skal ikke kunne forbindes med noget useriøst. 

 

En anden gruppe respondenter er i udgangspunktet skeptiske, men lader en dør på klem for 

denne slags aktiviteter. De knytter nogle kommentarer eller betingelser til brugen af 

applikationerne: 

Pia Olsen Dyhr (SF): ”Ja, når de er af politisk relevans” 

Johanne Schmidt-Nielsen (EL): ”Det er muligt det er relevant. Men det tager alt for lang tid. 

Jeg har ikke meldt mig ind i kampen må jeg indrømme...” 
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Jacob Jensen (V): ”Nej, det meste er mere noget lir... der kan dog være gruppe, som kan være 

relevante at tilmelde sig for at give et signal.” 

Morten Østergaard (R): ” Ikke særlig relevant for politikere - andet end at folk synes det er 

sjovt at spille saks, sten, papir med deres folkevalgte;-)”  

Jonas Dahl (SF): ”Ikke rigtigt, men kan måske vise sympati, det er det.” 

Her viser der sig en smule skepsis vedrørende relevansen, og som Schmidt-Nielsen skriver, så 

kommer tiden ind i billedet som modstander i mulighederne for at bruge disse applikationer. 

Jensen og Olsen Dyhr medgiver, at det i visse tilfælde kan have relevans. Jensen skriver, at et 

gruppemedlemskab kan ”give et signal”, og Olsen Dyhrs svar må forstås sådan, at en 

applikation eller gruppe skal have en eksplicit politisk relevans, før hun vil se det som 

relevant at beskæftige sig med. Dog er det ikke til at sige specifikt, hvad hun klassificerer som 

politisk relevant. Dahl og Østergaard ser det ikke som noget, der har relevans for politikere 

men åbner op for, at aktiviteterne muligvis fornøjer ”vennerne” og vækker en sympatifølelse 

hos dem. Støjberg fremfører nogle mere uddybende overvejelser, der også indeholder en del 

skepsis, men hun ser samtidigt nogle muligheder forbundet med denne ’micro-

kommunikation’: 

Inger Støjberg (V): ”Risikoen er naturligvis at kommunikationen bliver meget overfladisk, 

men jeg mener, at også små beskeder kan bruges konstruktivt. F.eks. tror jeg, at hvis man har 

kontakt via små beskeder med venner på Facebook, vil vennen på et senere tidspunkt være 

mere tilbøjelig til at opsøge mig med et større politisk dilemma/problem/diskussionsemne, 

netop fordi vi har haft sporadisk kontakt på Facebook. Omvendt kan forespørgsler om 

deltagelse i grupper mv. ærlig talt opfattes som en plage ind i mellem.” 

Selvom Støjberg har en forestilling om, at disse aktiviteter kan være overfladiske, vurderer 

hun, at de ”små beskeder” kan komme hende til gode offline. Her forestiller hun sig 

muligheden for en senere kontakt om ”større politisk dilemma/problem/diskussionsemne”. 

Det sporadiske (online) vil føre til det seriøse (offline).  

 

Tilbage står en gruppe af respondenter, som i udgangspunktet ser positivt på relevansen af 

’lege-aktiviteterne’, men som måske har nogle tanker eller betænkeligheder knyttet til brugen 

af denne type software. Mia Falkenberg (DF), som ellers selv ikke bruger Facebook 

”politisk”, er positivt stemt:  

”Ja det har det vel, det viser at vi (politikere) også er mennesker. Vi har vel alle et indre 

legebarn.” 



 55 

Her kommer rolle-dikotomien mellem ’politikeren’ og ’mennesket’ igen til syne. Falkenberg 

associerer leg med en menneskelig side, hvis eksponering kan gavne politikeren. Hendes 

partifælle, Martin Henriksen, øjner en anden fordel: 

”Det kan være en måde at få et budskab ud på” 

Magnus Heunicke (S) er også i udgangspunktet positivt stemt men påpeger følgende: 

”Ja formentlig, men de er jo ikke skræddersyede til politikere” 

Heunicke åbner op for relevansen af underholdningsapplikationerne, selvom han ikke mener, 

at det er helt oplagt for en politiker. Karina Lorentzen (SF), som ikke selv bruger Facebook 

”politisk”, er positiv overfor relevansen men har et kritikpunkt, som ingen af de andre rejser:  

”Gruppetilmeldingerne kan godt bruges som et "statement". Men det kan vel også være lidt 

populistisk.” 

Lorentzen mener, at denne type aktivitet er effektiv i sig selv men hentyder til populisme. Til 

populisme knyttes der ofte negative associationer, og at gøre noget populistisk er at tækkes en 

folkestemning frem for at følge f.eks. ideologi eller idealer. Rasmus Prehn (S) ser - ligesom 

han også påpegede i magtspørgsmålet - anderledes positivt på mulighederne i 

gruppetilmeldingerne: 

”Ja, til at skabe synlighed om en holdning og til at mobilisere.” 

Prehn er den eneste af respondenterne, som bruger begrebet mobilisering i forbindelse med 

disse aktiviteter på Facebook. Det som Lorentzen ser som populisme, øjner Prehn som en 

mulighed, der er relevant for ham at benytte sig af. 

 

I respondenternes besvarelser af spørgeskemaet, fremgår det, at de har en lang række 

overvejelser om, hvilken relevans (eller irrelevans) Facebook har for politikere, og hvordan 

det er hensigtsmæssigt at gebærde sig i netværket. I besvarelserne er der kommet en række 

purificerede dikotomier til syne bl.a.: politisk kommunikation vs. ”almindelig” 

kommunikation, Facebook vs. traditionelle medier, politiker vs. menneske, (seriøs) politik vs. 

(useriøs) leg og online vs. offline.  
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2. Hvad gør politikerne?  
Observationerne i denne analysedel vil primært blive præsenteret med billeder fra politikeres 

aktivitet online og offline. Der gives opmærksomhed til folketingsmedlemmer generelt og 

ikke kun spørgeskemarespondenterne. Observationer af ”traditionel politisk kommunikation” 

vil i princippet være alle andre typer end den, vi ser i de virtuelle netværksteknologier - dvs. 

parti- og nyhedshjemmesider, billeder fra begivenheder, valgmateriale osv. vil også indgå her. 

Observationer af online-aktiviteten vil primært være den på Facebook, men et par eksempler 

fra andre netværksteknologier vil også blive inddraget. 

  

Politisk kommunikation udenfor netværksteknologierne 
Hvordan vi er vandt til at møde politikerne? Hvilke kampagne-aktiviteter benytter politikerne 

sig af, når de vil kommunikere deres politik til potentielle vælgere via face-to-face, pjecer, via 

deres hjemmesider, nyhedsmedier osv.? Her kommer nogle eksempler på typer af 

kommunikation, som de fleste kender, og som i de fleste tilfælde er af en asymmetrisk 

karakter: 

 

Socialdemokraternes formand taler på et gymnasium, og Statsminister Anders Fogh 

Rasmussen er på integrationskampagne-bustur rundt i landet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 57 

Dansk Folkeparti på gaden og uddele pjecer og bolcher, og til højre et billede fra en aktion 

med røde strømper som bl.a. Enhedslisten stod for: 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Villy Søvndal i interviewprogrammet Ærlig Talt (DR 1) og i debat med statsministeren: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elsebeth Gerner Nielsen (R) i aktion vedr. et integrationspolitisk budskab, og partileder 

Margrete Vestager (R) under optagelserne til en kampagnefilm (fra De Radikales Flickr): 
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De Konservatives hjemmeside: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plakater, flyers og reklamer med humoristiske budskaber er ofte noget partiernes 

ungdomsorganisationer står for. Her en cykelsadel-reklame fra Enhedslisten, en DSU-plakat 

fra 2005 og en t-shirt fra Konservativ Ungdom med en illustration af klimaminister Connie 

Hedegaard: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den politiske kommunikation, som vi er vandt til at møde, kommer til udtryk igennem en 

lang række forskellige rum, ting og teknologier. Eksemplerne ovenfor illustrerer forskellige 

medier, hvorigennem politisk kommunikation bl.a. kan formidles: gennem en sal på et 
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gymnasium, gennem en kampagnebus med nydanskere, et tv-studie, en paneldebat, en 

hjemmeside med mange billeder og slogans eller f.eks gennem røde strømper, sadelbetræk, 

valgplakater eller t-shirts. Alle disse budskaber kommer i diverse socio-tekniske former og er 

rettet bredt udadtil mod vælgerne og tager derfor oftest en asymmetrisk form. Teknologier og 

andre non-humane aktører er i disse små netværk med til at konstruere det politiske budskab, 

der skal kommunikeres. Vælgerne er efterhånden blevet vandt til lidt af hvert - men helt 

specifikt: Hvad er forskellen på formidling f.eks. gennem en sal på et gymnasium, og så det 

der sker på Facebook? Ændrer betingelserne for kommunikation sig? Og i så fald hvordan? Vi 

skal nu se nærmere på, hvordan politikerne bruger de medier og teknologier, som Facebook 

stiller til rådighed. 

Personal information 
En af de ting som Facebook beder politikerne om er at udfylde en masse ”personal 

information”. Det er eksempelvis tale om interesser, ægteskabelig status, yndlingsfilm, musik 

osv. Det er frivilligt at udfylde, men flere af MF’erne udfylder information til mange af 

kategorierne. Har politikeren en lukket profil skal man være ven med vedkommende for at se 

informationerne, som det f.eks. er gældende for Karsten Lauritzen, Morten Østergaard og 

Karina Lorentzen. De fleste politikere har dog åbne profiler. Morten Messerschmidts profil er 

åben, og han har udfyldt mange informationer, hvor han også knytter små kommentarer til 

sine svar: 
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Via Morten Messerschmidts profil kan vi lære, at han har haft en mailkorrespondance med 

Luciano Pavarotti, at hans favoritfilm er Cast Away med Tom Hanks, at han er ”in a 

relationship” og at han er ”nysgerrig af natur”. Dette er information af en type, som man 

hverken finder på Dansk Folkepartis eller hans egen hjemmeside. Denne del af teknologien, 

og Messerschmidts brug af den, kan forstås i forhold til Richard Rogers’ begreber for back-

end og front-end politics. Teknologien stiller nogle eksplicitte kategorier op, som både 

fungerer som sociale værktøjer for brugerne og som informationsindsamlingsteknologi for 

Facebook. Informationen bruges bl.a. af Facebook til at målrette annoncer til brugerne.38 Dette 

er teknologiens back-end politics. Messerschmidts brug af teknologien er et eksempel på 

front-end politics, da han fortolker den som et redskab til at fortælle vælgerne om hans 

personlige sider og til at opfordre dem til at besøge hans hjemmeside. Gennem dette kommer 

to forskellige ”virkeligheds konti” til syne - Facebooks og Messerschmidts. Alle de øvrige 

brugere repræsenterer multiple virkelighedskonti for denne teknologi i Facebook, da 

mulighederne for hvilken information, man videregiver via ”info”-funktionen, kan variere 

meget (er du på udkig efter dating, netværk, venner? Hvilken religion? politisk holdning? 

etc.). Man kan på baggrund af dette argumentere for, at ”Info”-teknologien kommer til at 

fungere som et partially existing object, da det er et ikke-materielt web-object, der har 

forskelligt formål for forskellige aktører, men som ikke forbinder dem med hinanden på 

samme måde, som et boundary object gør. 

 En anden måde man kan udtrykke sine personlige sider på, er gennem upload af 

billeder fra privatlivet via Photos, som også er en applikation. Web-objektet Photos bruges 

meget forskelligt og kan derfor som teknologi også siges være partially existing. Her er to 

eksempler på formidling af personlig information via Photos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
38 Wall Street Journal, d. 23. august 2007. Facebook Gets Personal With Ad Targeting Plan, link: 
http://online.wsj.com/article/SB118783296519606151.html  
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Her kan man, hvis man har nysgerrigheden, således se, hvor sød Ingers hund er, og hvad 

Sophie lavede i julen. Et andet eksempel på formidling af personlige interesser er Visual 

Bookshelf, som er en applikation, der kan vise, hvilke bøger man læser, har læst og vil læse. 

Søren Pinds boghylde ser således ud: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis man selv har samme applikation, kan man læse hans anmeldelser af de bøger han har 

læst og skrive kommentarer til hans læsning og måske ligefrem diskutere litteraturen med 

ham. Udover at denne applikation formidler personlig information, så fungerer den også som 

et interaktivt værktøj til dyrkelse af interessefællesskaber med sine ”friends”. 

 

Den type personlig information som politikerne frivilligt lægger på nettet, via teknologierne 

på Facebook, er ofte af den type, man er vandt til at læse i ugebladsinterviews eller portrætter 

i avisernes weekendtillæg. Forskellen her er blot, at det er politikerne selv, som administrerer 

informationen. Teknologien fordrer en ”personlig” brug, da de fleste applikationer er knyttet 

til personlige interesser (bøger, musik, etc.), upload af private billeder og underholdning.  

Flere politikere - dog fåtalet som det ser ud lige nu - lukker deres profiler sådan, at 

man skal være deres ven for at se deres personlige informationer og billeder. Men hvorfor 

lukke sin profil som politiker? Er man ikke på Facebook for at gøre opmærksom på sig selv? 

Eller er det fordi, det ligefrem skal være eksklusivt at være med i ”klubben” for politikerens 

måske 750 venner?  
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Åbne og lukkede politikerprofiler 
Der lader ikke til at være nogle fælles betingelser, der gør, at en politiker åbner eller lukker 

sin profil. Karsten Lauritsen nævner i interviewet, at teknologien er for åben, og at han derfor 

har lukket sin profil, efter at et uflatterende billede fra Flickr var kommet på. Dog nævner han 

samtidigt, at Facebook kan bruges som et redskab til at se på journalisters profiler. Netop det 

at mange journalister er på Facebook gør måske også, at politikerne bliver lidt forsigtige og 

derfor lukker deres profiler - for som Lauritzen siger, så gør teknologien, at man ikke altid 

selv kan styre, hvad der sker på ens profil. En af politikerven-respondenterne var netop 

journalist (respondent nr. 2), og han havde dette at sige om sin kommunikation med 

politikerne og hans syn på Facebooks relevans for politikerne: 

”Jeg kommunikerer primaert med politikerne gennem beskeder. En stor del af 

kommunikationen har ogsaa vaeret arbejdsrelateret.” og ”Om FB er relevant for en politiker? 

Effekten er vel naeppe saerlig stor, men de maa jo tage alle kanaler i brug for at ramme 

valgerne - og naar FB er gratis, hvorfor ikke? Det eneste, det koster dem, er vel den tid, de 

(eller deres sekretaerer) er noedt til at investere i FB. Omvendt signalerer det vel ogsaa lidt, at 

det er gaaet op for politikerne, at der er noget, der hedder FB, og at de ikke er 

museumsgenstande.” 

Journalisten ser Facebook som et helt relevant sted for politikere at være og for ham at 

praktisere sit job igennem. Og selvom Karsten Lauritsen har lukket sin profil pga. et billede, 

så nævner han den strategiske fordel, der ligger i at samle informationer om journalister via 

Facebook. Modsat er Karina Lorentzen (lukket profil) bange for, at journalisterne skal 

misbruge informationen, og Johanne Schmidt-Nielsen (åben profil) var blevet overrasket 

over, at journalister skrev og forventede hurtigt svar via Facebook. Schmidt-Nielsen nævner 

dog senere journalistkontakten som en fordel.  

Der er således forskel på respondenternes holdninger til, om journalisternes 

tilstedeværelse er en fordel eller en ulempe. Der tegner sig hermed et billede af, at om 

hvorvidt den enkelte politikerprofil er åben eller lukket, er et udtryk for den enkelte politikers 

tillid til journalisterne og/eller til teknologiens præmisser. I næste afsnit undersøges 

underholdnings-aspektet nærmere, med henblik på at se hvordan nogle af politikerne bruger 

de brugergenerede grupper og applikationer til leg og fjollerier, som ind i mellem knytter sig 

til det politiske. 
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”Jeppe could become the coolest person on Facebook.” 
Med 90 millioner aktive Facebook-brugere ville det jo ikke være helt tosset, hvis Jeppe Kofod 

(S) blev stemt ind som værende den ”coolest” af dem alle. Udsagnet kommer fra Kofods boks 

fra en applikation ved navn Coolest Person Contest. Boksen ses nedenfor til venstre:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I boksen kan vi se, hvem Kofod har som sine ”coolest” friends. Det er langt fra alle 

politikerne, der morer sig med denne type applikationer, men en hel del af dem gør. I boksen 

ovenfor til højre ses Morten Østergaards ”sten-saks-papir”-konkurrence, som han nævnte i 

spørgeskemainterviewet. Mange applikationer har ingen tilknytning til de politiske emner, 

som politikerne beskæftiger sig med i deres arbejde, men udgør det jeg vil kalde ”leg på 

Facebook”. Her kan deres venner f.eks. udfordre dem i små spil, sende virtuelle gaver eller 

stemme på hvor ”cool”, ”hot” eller ”sweet” de er. For vennerne er det måske ekstra sjovt at 

lege med disse små stykker software, når det er en kendt politiker, der sidder i den anden 

ende. Og selvom man ikke leger med, så kan man kigge med, når politikerne gør det - 

medmindre deres profiler er lukkede, og man ikke er ”ven” med dem. Jeppe Kofods profil er 

åben, og han er en af de politikere, der ”leger” meget. Morten Østergaard har også mange 

lege-applikationer, men hans profil er lukket.  

Men selvom flere af teknologiernes back-end politics er rettet mod underholdning og 

personlig brug, betyder det så, at de ikke kan indgå i en aktiv og strategisk sammenhæng for 

front-end politics?  

Forbindelser mellem det ”seriøse” og det ”useriøse” 
Nogle applikationer og grupper på Facebook er forbundet med det politiske. Forbindelserne 

kommer til syne ved, at applikationen eller gruppen f.eks. eksplicit handler om en politiker 
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eller et parti eller, at brugeren via sin støtte, rekruttering eller tilmelding bliver forbundet med 

kontroverser om diverse politiske dagsordener. Udover politikeres og partiers brug af 

Facebook så bliver teknologien også brugt meget af NGO’ere, protestbevægelser og 

enkeltsagsgrupperinger,39 som opretter pages, grupper, applikationer og annoncer. En populær 

applikation blandt politikerne er den, der hedder Causes. Den gør det muligt at erklære sig 

som støtte, donere penge og rekruttere flere støtter. Her nedenfor ser vi et screenshot fra 

Yildiz Akdogans (åbne) profil, hvor man i venstre side kan se den række causes, som hun 

støtter og værger støtter til. Applikationsboksen til højre, der træder frem side om side med 

Causes, er en dating-applikation, hvor Yildiz’ 806 venner kan stemme på, om de synes, hun er 

sexet:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blandt hendes causes kan vi se, at hun støtter hhv. en miljøpolitisk og en udviklingspolitisk 

dagsorden samt kampen for menneskerettigheder. Blandt hendes 24 causes finder vi også 

”Labour Parties of the World” og ”Support a Federal Europe”. En aktiv brug af diverse 

applikationer, som vi ser det i Akdogans tilfælde, gør, at man som besøgende på en profil får 

forbundet en masse forskellige ting med politikeren. Selvom man er vandt til at høre 

politikere udtale sig om miljø, humanitære katastrofer og menneskerettigheder, og selvom 

man også har set eller hørt politikere fra deres fjollede og ”personlige” side i 

                                                
39 For eksempel: Amnesty, Greenpeace, UNICEF; grupperne ”Alle der går med kniv i nattelivet er idioter”, 
”Boycot China in the 2008 Olympics”, ”Support Missile Defense”, ”Toga Vinstue – Det politiske kandestøberi”, 
applikationer som ”Say NO to violence against women”, ”Random Republican Thoughts”, ”Anarchist Gifts”, 
”For peace – No war on Iran”, osv. Det lader til man kan finde alt, og hvis ikke, kan man bare selv oprette det. 
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underholdningsprogrammer som ”Venner for Livet” eller ”Mads og Monopolet”40, så er det 

sjældent, at ekstremerne serveres så visuelt parallelt, som tilfældet kan være på en webside på 

Facebook. Noget lignende ser vi hos Karsten Lauritzen, som i sine causes støtter både 

brystkræft, kampen mod kommunisme og bevarelsen af svenske undertøjsmodeller. Og 

selvom vi kan se, at han er ”in a relationship”, så er det også muligt at ”speed date” med ham: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På Lauritzens (lukkede) profil vil hans venner, ligesom hos Akdogan, møde politikerens 

seriøse side i form af politisk stillingtagen til f.eks. EU, ideologier og fair trade, samtidig med 

disse ting visuelt fremstår side om side med leg og fjollerier. 

Et andet eksempel på visuelle og teknologiske forbindelser mellem politikernes 

engagement i politiske sager og underholdning er de mange gruppetilmeldinger. Grupperne 

kan oprettes på få minutter af alle Facebook-brugere, og det tager få sekunder at tilmelde sig. 

Grupperne findes i uanede mængder. Nedenfor ses gruppemedlemskaberne hos Johanne 

Schmidt-Nielsen (til venstre) og Michael Aastrup Jensen (til højre): 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
40 Hhv. TV- og radioshows hvor politikere sammen med andre kendte optræder og ikke nødvendigvis taler om 
deres politiske arbejde. 
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Interesserer man sig for Schmidt-Nielsens (EL) og Aastrup Jensens (V) politiske holdninger, 

kan man give sig til at browse deres grupper og se, om man deler deres syn på sagerne - ofte 

er de meget beskrivende gruppetitler nok at kaste et blik på. Gruppetilmeldingerne kommer til 

at danne et netværk af politikerens holdninger og tilkendegivelser via alle de teknologiske 

forbindelser til grupperne. Ind i mellem hos politikerne er der plads til grupper uden politiske 

kontroverser, som f.eks. ”Linda P Fanclub” eller ”Du ved du er fra Randers når...”. De fleste 

politikere lader dog til at have en overvægt af politisk relaterede grupper frem for grupper 

med underholdning eller andet indhold. Hos andre brugere vil man ofte se færre politiske 

relationer i gruppesammensætningerne. 

 

En ting som politikere på Facebook bliver udsat for, som almindelige brugere sjældent vil 

opleve, er, at nogen laver grupper, der handler om dem. Det kan være fan-grupper, hade-

grupper eller satire på personens bekostning. Her følger en række eksempler på disse grupper: 

”Fyr Anders Fogh”, ”Send Anders Fogh til Bruxelles – af sted med dig”, ”Anders Fogh 

rules!!!”, ”Nordjyder der ikke vil have Helle Thorning som statsminister”, ”Helle og co. til 

magten”, ”Helle Thorning Schmidt som statsminister – NOT!”, ”Søren Pind er en 

mumitrold”, ”Johanne Schmidt-Nielsen er for lækker”, ”Vi er kede af at VKO fortsætter, 

næste valg så vinder S,SF,R,Ø”, ”Morten Messerschmidts Fanclub”, ”Villy Søvndal er the 

man!”, ”Villy Søvndal er populist”, osv. Listerne er uendelige, og profilbillederne er ikke 

mindre opfindsomme i deres fotomanipulationer og budskaber. Antallet i gruppemedlemmer 

varierer fra ét til flere tusinde, og det er ikke til at forudsige, hvilke grupper der vokser sig 

store. Nogle af de bedste eksempler på grupper, der hurtigt vokser, er enkeltsags- og 

protestgrupper, som politikerne øjner fordele ved at melde sig ind i. I januar 2008 blev en ung 

mand stukket ned på Strøget i København, og denne forbrydelse fik en fyr til at oprette en 

Facebook-gruppe med navnet ”Folk der går med kniv er idioter!”. Denne gruppe, som stadig 

har mere end 96.000 medlemmer, meldte både Lene Espersen, Helle Thorning Schmidt, 

Anders Fogh Rasmussen og mange andre politikere sig ind. Netværkets eksplosive vækst fik 

også hurtigt medierne på banen, men dommen over politikernes indblanding var hård: ”Både 

den konservative justitsminister Lene Espersen og Socialdemokraternes formand, Helle 

Thorning-Schmidt, har forsøgt at kaste sig ind i debatten på Facebook. Men at dømme efter 

reaktionerne virker de som indtrængende væsener fra en anden planet. Det er jo rigtig politisk 

taktik at flytte sig der hen, hvor debatten foregår. Men de er helt klart på udebane og totalt 

uden den autoritet, som normalt omgiver politikerne i andre medier.” (Berlingske.dk 

12.01.2008). Der er altså ikke megen nåde at finde hos Berlingske Tidende. I forbindelse med 
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Christine Hines undersøgelsesspørgsmål for det virtuelle så er netop denne dom over 

politikerne interessant: Der er tale om et eksempel, hvor politikerne netop forstår at udnytte 

den virtuelle teknologis muligheder, og deres handlinger forbinder netop en begivenhed i den 

”virkelige verden” med en begivenhed i den ”virtuelle verden”. Men Berlingske Tidende 

stiller spørgsmålstegn ved både handlingernes autoritet og autencitet. Hvorfor? Det lader til, 

at politikernes indblanding i sagen ses som radikalt anderledes fra deres indblanding i andre 

sager i andre medier, og det gøres klart, at de ikke hører til her, og at det er ”politisk taktik”. 

Hvad der foregår i det virtuelle netværk opleves af journalisten, som noget politikerne bør 

holde sig fra. Politikerne kan også risikere at komme i kontrovers indbyrdes ved at tilmelde 

sig grupper, som måske udtrykker (eller senere begynder at udtrykke) ting, der er i strid med 

partiets linje eller en udenrigspolitisk linie, man tillægger sig. Et eksempel på dette sås i 

oktober sidste år, hvor Helle Thorning Schmidt var tilmeldt en gruppe med titlen ”Free 

Palestine” på Facebook. Til dette kommenterede Lars Barfoed (K): ”Det er dybt forkasteligt, 

at en dansk partileder flirter med yderliggående radikale organisationer, som opfordrer til, at 

staten Israel skal fjernes fra landkortet. Det er simpelthen uantageligt” (Ritzau 31.10.2007). 

Thorning Schmidts almindelige profil er nu lukket, og hendes page har ikke 

gruppeapplikationen. 

RSS, wall-posts, videos og photos 
Politikerne kommunikerer med deres Facebook-venner gennem flere forskellige teknologier. 

Det interne beskedsystem er ikke offentligt tilgængeligt, derfor har det ikke været muligt at 

observere brugen af dette, udover min egen brug, da jeg sendte spørgeskemaerne ud via 

systemet. Men politikernes Walls, blog-applikationer, RSS-feeds og kommentarer til f.eks. 

billeder er en måde, hvorigennem politikerne kommunikerer med vennerne. Her er et par 

eksempler fra beskeder, korrespondencer, blog og RSS: 
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Ovenfor ser vi: kommentarer til Kamal Qureshis (SF) debat i Deadline; statsministerens (V) 

RSS-note ”Vild med fodbold” til sine venner om fodbold og topmøder (som i titlen spiller på 

”Vild med dans”, et underholdningsprogram statsministerfruen skal deltage i); Lene 

Espersens (K) wall post, hvor hun takker for opbakningen; en tak til Lene Espersen for 

venskabet; en tak fra Morten Messerschmidt (DF) til en fan; en række kommentarer på 

Johanne Schmidt-Nielsens wall; en korrespondence mellem Simon Emil Ammitzbøll (R) og 

en studerende, og; et Fan photo i form af en tegning uploaded på Anders Fogh Rasmussens 

page. Eksemplerne viser, hvordan politikerne både kommunikerer symmetrisk og 

asymmetrisk med deres venner - dvs. både via ”massekommunikation” i form af RSS og 

blog-funktioner men også gennem personlige beskeder via wall’en. 

Under valgkampen i november 2007 inviterede statsministeren sine Facebook-venner 

til en løbetur rundt om søerne i København. Løbeturen blev videofilmet og lagt på Facebook 

ved hjælp af Video-applikationen. På videoen siger han velkommen til sine ”virtuelle venner”, 

hvilket bliver mødt med latter. Denne aktion fremstod på tidspunktet som en modreaktion på, 

at flere journalister forinden havde skrevet kritisk om, at de ”venner”, politikerne har på 

Facebook, ikke er ”rigtige venner” (Ekstrabladet.dk 25.10.2007). Ekstrabladet dækkede dog 

heller ikke begivenheden ukritisk: ”de forsamlede medløbere (var red.) omkring 100 især 

yngre folk, som har 'mødt' Fogh gennem internet-sitet Facebook. Strategien var 

tilsyneladende at give indtryk af, at facebook-løberne var almindelige borgere, men de bar 

alle som en Venstre-løbejakker. (Ekstrabladet.dk 13.11.2008). Ligesom med Espersens og 

Thorning Schmidts aktiviteter i kniv-debatten er det tydeligt, at pressen er kritisk overfor 

strategien og de venner, statsministeren har ”mødt” på Facebook.  

 

Flere af politikerne bruger Videos og Photos applikationerne til at formidle deres politiske 

budskaber men også til at dokumentere kampagneaktiviteter og studieture. Christine Antorini 

har eksempelvis en del albums liggende fra diverse aktiviteter: 
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Rasmus Prehn brugte under valgkampen Videos til at fortælle om sin politik og værge 

aktivister: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gennem billeder og video er det således muligt at formidle sin politik og aktiviteter til 

vennerne. Når et billede eller en video uploades, kommer den på som et link i vennernes 

friend-newsfeed, og informationen vil derfor kun være ét klik væk fra dem. 

 

Alle disse kommunikationsteknologier bliver, som respondenterne skrev, set som en måde, 

hvorpå de yngre vælgere kan nås. Formanden for Yngresagen, Steffen Møller, gjorde under 

valgkampen opmærksom på, at de unge blev glemt i valgkampen: ”Politikerne skal ikke bare 

tale for de unge. De skal tale med dem. Nogle er begyndt at kommunikere via Facebook , 

hvor man ser, at de unge rent faktisk diskuterer med nogle politikere. (...) Det der med at 

komme forbi et gymnasium 20 minutter er ikke måden, man gør det på i forhold til unge 

vælgere” (Ritzaus Bureau 05.11.2007). I mit interview med Steffen Møller uddybede han 

denne holdning og forklarede, at politikerne har en forældet tankegang om, at ”de unge skal 

komme til dem”, og hvis de ikke gør det, så er det fordi, de er forkælede. Han peger på at 

gymnasiebesøg og forsamlingshuse er ”fuldstændigt forældede” metoder til at nå de unge, 

men at en teknologi som Facebook byder på en kommunikationsform, der har potentialet til at 

nå de unge der, hvor de er. Steffen Møller er dog lidt kritisk overfor politikernes indstilling til 

brugen af teknologierne. Han peger på, at Yngresagen ikke har ønsket en situation, hvor 

politikerne får legitimitet gennem netværksprofiler, hvorefter unge mennesker, gennem ”et 

politisk symbol”, bliver ven med den student, der passer profilen. Overordnet peger han dog 

på, at teknologien med de mange små beskeder ”har et kæmpestort potentiale for debat”, 

hvorigennem holdninger måske kan flyttes. Under valgkampen deltog en række yngre 

politikere i debatter på opfordring fra Yngresagens Facebook gruppe. Facebook stiller nogle 
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værktøjer til debat til rådighed, men som Steffen Møller nævner, så er udbyttet afhængigt af, 

hvordan dette potentiale bliver udnyttet af politikerne.  

 

Som vi indtil nu har set, så er der mange af politikerne, der benytter sig af de brugergenerede 

applikationer, som ligger til grund for størstedelen af interaktiviteten på Facebook. 

Størstedelen af politikerne på Facebook formidler deres holdninger og aktiviteter via RSS, 

wall, photos, videos og grupper, og en del politikerne går skridtet videre og kombinerer denne 

type aktiviteter med at bruge tid på at lege med de ”useriøse” applikationer. Men der er også 

en række eksempler på politikere, som næsten ikke er aktive via nogen af de ovennævnte 

muligheder.  

Den ”clean profil” 
Blandt politikerne på Facebook er der enkelte, som ikke kaster sig ud i en aktiv brug af 

applikationer. Den ”clean profil”, som jeg vil kalde den, er nok bedst kendetegnet ved, at den 

er, ja, kedelig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Hans Chr. Schmidt (V) er kun medlem af Venstre-relaterede grupper og et par enkelte 

grupper for sønderjyder, og den eneste page, han har tilføjet, er hans partiformands – 

statsministerens. Øverst oppe ved hans tabs eller faneblade er der intet faneblad til 
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applikationer (boxes), og under photos-fanebladet ligger ét billede, og det er det samme som 

ses i profilbilledet. På hans wall kan man, hvis man i maj måned, se et par beskeder fra nogen, 

der virker til at være personlige venner, og en enkelt gang i juni, stod der i hans status, at 

”Hans er i Vojens”. Hans Chr. Schmidt har 298 venner.  

Sofie Løhdes brug af Facebook bærer mange af de samme kendetegn. Nedenfor ses 

Løhdes wall. Under Info – som vi ser oppe hos Schmidt – står der kun hendes navn, at hun 

har gået på CBS, at hun er liberal og at hun er ”in a relationship”. Man kan ikke se nogen 

gruppeoversigt, der er ingen billeder eller videoer og den eneste applikation, som hun har 

under boxes, er en Friend box, som blot er en kollage, der viser billeder af hendes venner. 

Sophie har dog flere venner end Hans Chr. Schmidt - hele 720 af slagsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På et nyligt klip fra Løhdes wall, som vi ser her, er der en post fra Trine Petersen, som Løhde 

lader til at have gjort sig uvenner med. På http://www.trinepetersen.dk/ kan man se, at hun 

sidder i den Radikale gruppe i Hovedstadens Regionsråd og beskæftiger sig med 

sundhedspolitik. Hvis Sophie Løhde har svaret hende, så er det enten blevet slettet fra 

Petersens wall eller sendt som en personlig besked. Dog er Løhdes profil forsat i dagene efter 

Petersens post blevet opdateret med venne-godkendelser, og hermed fremstår det lidt 

mærkeligt, at der ikke er blevet taget til genmæle på et vredt udfald som Petersens. 

 

Noget tyder på, at nogle af denne type ”kedelige” profiler bl.a. tilhører de politikere, som ikke 

selv administrerer deres profiler. Løhde skrev, at hun ikke selv administrerer profilen, og 

meget tyder på, at Hans Chr. Schmidt heller ikke gør det. Profilerne efterlader meget få tegn 
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på aktivitet - underforstået at der ikke er nogen risici forbundet med eksistensen af profilen, 

da man ikke kan træde ved siden af, når der intet foregår. Mange applikationer betyder meget 

kontakt med andre brugere, og derfor er der, hvis kontaktfladerne er mange, en større risiko 

for, at profilen bliver gennemskuet som ”administreret”, hvis det er tilfældet. Hurtig debat, 

gennem mange små personlige beskeder og kommentarer eller leg og gruppetilmeldinger, er 

oftest knyttet til en øjeblikkelig stillingtagen og personlige holdninger, som kan være risikable 

at bede en student om at håndtere. Men man kan spørge sig selv, hvorfor disse politikere ikke 

engang inddrager de ”sikre” applikationer, som tilbyder en asymmetrisk 

kommunikationsform - f.eks. RSS og blogs, da disse let kan administreres af medarbejdere, 

ligesom en hjemmeside kan det. Lene Espersens profil er et godt eksempel på, hvordan der 

foregår en masse aktivitet, som er spændende at se på og følge med i, men som udelukkende 

foregår gennem ”sikre” asymmetriske kommunikationsformer såsom videoer og RSS. 

Teknologien Photos fungerer dog symmetrisk ved, at hendes venner også kan tag’e hende i 

deres private billeder, hvilket der også er et par eksempler på. Espersens popularitet har gjort, 

at hun nu har oprettet en page, som kan tage over, når hun overskrider de 5.000 venner. Om 

Espersen selv administrerer profilen er ikke til at sige, men sandsynligheden er ikke stor. 

 

3. Nye sociotekniske konstruktioner af det politiske 
Ud fra politikernes beskrivelser af deres brug af Facebook og ud fra observationer af deres 

brug af teknologien vil jeg nu se nærmere på, hvilke specifikke symptomer der indikerer, at 

der via Facebook skabes nogle nye sociotekniske konstruktioner af det politiske. 

 Dette sidste analyseafsnit vil være inddelt i to dele. Den første del vil specificere de 

tilfælde, hvor der ikke lader til at være nogen synlige tegn på emergens i formen af det 

politiske. Den anden del vil specificere i hvilke tilfælde, der er symptomer på nye 

sociotekniske konstruktioner af det politiske. 

Ingen synlig emergens: Repræsentation og et purificeret politisk fokus 
Teknologien Facebook stiller med de uendelige mængder af brugergenereret software en 

uendelig række sociotekniske kommunikative muligheder til rådighed for brugerne. Som 

respondenterne påpeger, så tager det en enorm mængde tid at sætte sig ind i teknologiernes 

funktioner og ikke mindst at bruge dem aktivt. Men hvis man som bruger vælger alle 

applikationer fra, eller vælger kun at bruge dem, man i forvejen kender fra andre medier 

såsom blogs, nyhedsbreve og hjemmesider, så er man på hjemmebane, og tidsforbruget vil 
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være til at overskue. Netop denne strategi, som flere af politikerne benytter sig af på 

Facebook, ligner tilnærmelsesvis brugen af de andre kendte medier og teknologier.  

 

En personlig profil på Facebook tilbyder i udgangspunktet en symmetrisk 

kommunikationsform, hvor man er ligestillet med andre brugere. Men hvis man på en profil 

enten dropper alle applikationer, eller principielt kun bruger de applikationer, der tilbyder 

redskaber til asymmetrisk kommunikation, så skabes der en form for isolationstilstand, hvor 

man alene slår sig på antallet af venner, som man har og rammer med sin kommunikation - 

hvis man ellers kommunikerer. I tilfældet med en ”clean profil” betyder det, at netværket 

omkring politikeren eksisterer i form af en masse teknologiske forbindelser mellem hende og 

andre profiler i netværket, men at mulighederne for socioteknisk interaktion er begrænset til, 

at hendes venner kan se, hvornår hun har fået en ny ven, og hvem det er. Hos de politikere der 

udvider denne brug til også at omfatte teknologier, der tilbyder redskaber til asymmetrisk 

kommunikation, vil vennerne også få en notits om nye billeder eller nye videoer, og den 

eneste mulighed for interaktion med vennerne vil være i form af små kommentarer til f.eks. 

walls, film eller billeder. Den eneste form for symmetrisk kommunikation vil i begge tilfælde 

være kommentarerne og det interne mailsystem, som basalt set fungerer som en e-mail. 

 

Politikernes kvantitative fokus på at have mange venner er i sig selv ikke så mærkeligt, da 

politikere alle dage har forsøgt at få deres budskab ud til så mange som muligt. Så det 

kvantitative formål er som politisk strategi ikke ny, og netop dette formål lægger 

presserådgiver Nina Lusty heller ikke skjul på. Det at blive folkevalgt - og forblive det – har 

ofte flere ligheder med en popularitetskonkurrence end med politik, og derfor kan man lidt 

ironisk sige, at Facebooks venne-system er et naturligt element for politikere at være 

repræsenteret igennem. Men hvis man på en clean profil eller på en page ikke knytter an til 

grupper med politisk indhold, og heller ikke kommer med nogen udmeldinger vedrørende 

politiske kontroverser, og hvis vennerne af samme årsag ikke tager kontakt, så vil der blot 

være tale om en repræsentationsform, som ligner den, vi kender fra hjemmesider og 

annoncer. Blogs er for interaktive til at kunne sammenlignes med denne form for brug af 

Facebook. 

 

De ”borgere”, ”danskere” eller det ”bagland”, som politikere i medierne ofte taler ”på vegne 

af”, vil i de fleste tilfælde være en abstraktion (og ikke et socioteknisk netværk), som de 

foregiver at være talsmænd for. Facebook-vennerne kan derimod udgøre et virkeligt 
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socioteknisk netværk af forbindelser til personer, der måske bakker mere eller mindre op om 

politikeren. Men uden interaktion i netværket, vil politikerens muligheder for at drage nytte af 

opbakningen være begrænset - i de grelleste tilfælde vil den eneste nytte for politikeren være 

muligheden for at prale med venne-antallet. Men pudsigt nok bliver Facebook vennerne 

opfattet som værende lige det modsatte af virkelige - nemlig overfladiske og virtuelle og 

dermed ”ikke virkelige”. Friend-begrebet, som teknologien groft sagt bygger på, rummer 

derfor en dialektisk hage for politikerne, nemlig anklagen om at det jo ikke er rigtige 

”venner”. Og nej, selvfølgelig er Lene Espersens 2000 Facebook-venner ikke nære venner, 

men de er ”kontakter”, som hun får gennem en virtuel teknologi, og som hun kan 

kommunikere direkte med derigennem, hvis hun vil. En betegnelse for vennerne, som både 

statsministeren og medierne har taget til sig, er ”virtuelle venner”. Det lader til, at denne 

betegnelse er lettere at godtage pga., at det virtuelle associeres med noget fjernt og overfladisk 

(bl.a. Ekstrabladet 19.09.2007 og Berlingske 02.12.2007). Man kan diskutere, om ”vennerne” 

er mere eller mindre overfladiske end Lenes Espersens ”bagland”, men virkelige er de alle.  

 Uanset hvem vennerne er, så består de af en række virkelige personer, der digitalt er 

forbundet til politikeren gennem en online-teknologi. Men hvis politikerne ikke interaktivt 

bruger forbindelserne til noget, så får vennerne heller ingen betydning, og dermed skabes der 

heller ingen nye sociotekniske konstruktioner af det politiske. Hermed forbliver Facebook en 

teknologi for repræsentation, som i sig selv ikke er politisk, da ingen kontroverser udspilles 

via teknologien. 

 

Særligt gennem de clean profiler knytter politikeren (eller politikeren i et netværk med sin 

medarbejder) alene an til teknologiens back-end politics. Det vil sige, at man lader sig formelt 

repræsentere i form af teknologiens mindstenævner men benytter ikke de tilknyttede 

teknologier til aktivt at føre front-end politics. Man kan også med Star og Griesemer’s begreb 

sige, at profilen bliver et boundary object, der forbinder politikeren formelt til teknologien og 

vennerne, men som ikke har andre funktioner som sådan. 

 

Hos de politikere som bruger Facebook repræsentativt skabes der et relativt spinkelt grundlag 

for nye sociotekniske konstruktioner af det politiske via teknologien. Dette skyldes primært, 

at deres kommunikation formidler holdninger uden at koble det med andre aktiviteter på 

Facebook og uden at forsøge at aktivere vennerne i netværket.  

Et eksempel på dette er Nanna Westerby (SF), som i spørgeskemaet angav, at hun 

havde droppet kommunikationen af politiske budskaber via Facebook. Men i juni måned har 



 76 

hun tilføjet en YouTube video box, hvor hun har lagt fem film op. I fire af filmene står hun 

foran en hvid væg og fortæller om hendes holdning til hhv. uddannelse, kollektiv transport, 

sundhed og arbejdsvilkår for offentlig ansatte. Det eneste interaktive potentiale, som ligger i 

denne kommunikation, er muligheden for at skrive kommentarer til filmene. Det er der dog 

ingen, der har gjort. Formidlingen af hendes holdninger refererer til nogle generelle politiske 

kontroverser mellem oppositionen og regeringen men opfordrer ikke til deliberation på 

Facebook. Rent faktisk virker videoerne utrolig gammeldags i deres format og minder meget, 

om det man i amerikansk teknologisk kommunikationshistorie kalder talking head adds, som 

er bedst kendt fra Richard Nixon og John F. Kennedys TV-reklamer fra 1960 (Devlin 1986: 

26), hvor kandidaterne forklarer, hvad der er vigtigt og nødvendigt for samfundet og siger, at 

de vil løse problemerne. Indholdet kan bedst sammenlignes med, hvad vi herhjemme kender 

fra 1. maj taler eller andre politiske taler om, at ”vi i vores parti mener, at...”, eller f.eks. 

statsministerens nytårstale. Nanna Westerbys brug af Facebook viser, at hun foretrækker et 

rent politisk udtryk, som ikke forbindes med fjollerier. Måske er valget forbundet med, at hun 

er meget ung og kvinde, og at det derfor er vigtigt for hende at fastholde en autoritet i 

traditionel forstand. 

 På en profil, som holder sig til asymmetriske kommunikationsformer, udtrykkes oftest 

en politikopfattelse, der er purificeret fra alt det ”useriøse”, som Facebook også indeholder. 

Det lader til at være formålet, at det budskab der kommunikeres skal være seriøst og 

omhandle politik i en traditionel forstand, som den vi f.eks. associerer med Christiansborg og 

ideologiske forskelle. Dikotomien mellem politik og leg opretholdes, og en purificeret 

forståelse af politik i en traditionel forstand fastholdes. Hermed forbliver emergensen af nye 

sociotekniske konstruktioner af det politiske meget begrænset. Hvis man kan tale om 

socioteknisk innovation, er det kun i form af den specifikke kombination af teknologier, som 

muliggør publiceringen af videoerne, men det politiske forandres ikke i denne 

netværkskonstellation. 

 

På de clean profiler og på profiler med få applikationer til asymmetrisk kommunikation er 

potentialet for nye sociotekniske konstruktioner af det politiske minimalt. Profilerne udgør en 

ny teknologi til formidling af budskaber, men så længe de øvrige brugere ikke spiller en aktiv 

rolle i samspil med filmene, billederne og profilen, så forbliver denne type politikerprofil 

endnu et repræsentationsmedie for politikeren. Denne type repræsentation kan bedst 

sammenlignes med kendte online-annonceringsformer og skaber derfor ikke nye 

sociotekniske konstruktioner af det politiske.  
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De mest skeptiske af respondenterne argumenterede for, at det meste, af det der foregår 

på Facebook, er useriøst, og at aktiviteterne derfor ikke er relevante for politikere. Denne 

holdning passer umiddelbart meget fint med praksis i eksemplerne ovenfor. Dog er der flere 

af de samme respondenter, der benytter sig af flere applikationer, men som slet ikke ser dette 

som noget, der er forbundet med politik.  

Symptomer på emergens: Interaktion, virkelige forbindelser og underholdning 
I respondenternes besvarelser blev der artikuleret en lang række purifikationer. Disse drejer 

sig bl.a. om, hvad der er politisk kommunikation, og hvad der ikke er; at der er forskel på 

politikeren og privatpersonen; og forskel på hvad der er seriøst, og hvad der er useriøst. 

Overordnet ses politik som noget, der er seriøst, og fjollerier med applikationer ses som noget 

useriøst, som de slet ikke forbinder med deres arbejde. Nogle af respondenterne skrev dog, at 

de var åbne overfor muligheden for, at leg på Facebook kan have relevans, men så skal det 

være politisk. Enkelte mente, at fjollerierne kan være med til at vise, at politikeren ”også er et 

menneske”. Besvarelserne indikerede, at Facebook observeres som en mulighed for at vise en 

personlig side af sig selv, men at de opfatter eksponeringen af denne anden side som noget, 

der foregår helt separat fra deres politiske arbejde og deres ”politiske kommunikation af 

budskaber”. I mine studier af politikernes aktivitet har jeg dog observeret, at det seriøse og det 

useriøse ofte forbindes med hinanden, når politikerne giver sig i kast med de 

socioteknologiske muligheder, Facebook stiller til rådighed.  

Gennem mine observationer af politikernes gøren og laden på Facebook er jeg nået 

frem til, at der foregår nogle nye sociotekniske konstruktioner af det politiske, men at 

politikerne under henvisning til traditionelle politiske klassifikationer italesætter det som om, 

der ingen emergens er. Jeg vil nu specificere hvor og hvornår, emergensen finder sted, og 

argumentet kvalificerer sig i tre dele: Første del vil handle om, når politikeren sænker 

paraderne og accepterer en uprivilegeret position i netværket og i flere af de hertil knyttede 

netværk for politiske kontroverser. Anden del vil handle om, at ”virtuel” kontakt via 

Facebook bliver en ny vej til en ”virkelig” kontakt, som ikke nødvendigvis er mere 

overfladisk end andre former. Og tredje del vil handle om, hvordan underholdning indgår 

forbindelser med politik.  

1. Teknologiske rammer for symmetrisk interaktion 
Ligesom med de fleste andre kommunikationsmedier så er man i en styrket position, hvis man 

er fortrolig med de muligheder en teknologi tilbyder og ikke er nervøs ved at udnytte dem til 

fulde. Modsat den clean profil, som forbliver en passiv repræsentationsform, der er 
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distanceret fra de medier teknologien tilbyder, så følger den aktive profil, som benytter 

applikationer på samme vis som de øvrige brugere, på mere autentisk vis de rammer, som 

teknologien stiller op for ”normal” interaktion.  

 Når Facebooks back-end politics accepteres af politikeren, så får politikerens front-

end politics mere autoritet og autencitet i netværket. I accepten af teknologiens muligheder 

eller back-end politics ligger også en accept af en uprivilegeret position som ligestillet bruger 

i netværket. Så når politikeren sænker paraderne ved at se bort fra sin eventuelle skepsis 

overfor teknologiens funktioner, så indgås der en lang række forbindelser med teknologier og 

andre brugere, som en clean profil er ekskluderet fra. Det skal her siges, at pages (som de 

mest kendte politikere har) ikke er ligestillet i samme teknologiske forstand med almindelige 

personlige profiler i netværket, men indehaveren af en page også kan variere pagen mellem en 

”clean” version og en version, der er inkluderende i forhold til teknologiens muligheder. 

 Men hvad er forskellen på formidling gennem f.eks. en sal på et gymnasium eller en 

hjemmeside, og så det der sker på Facebook? Ændrer betingelserne for kommunikation sig? 

Ja, det kan man sige - for når politikeren, via applikationer som Causes eller 

gruppetilmeldinger, engagerer sig i politiske kontroverser, på samme vis som de andre 

brugere, så kan politikeren i udgangspunktet ikke opnå nogen synlige fordele qua sin status 

som folkevalgt. Og teknologien tilbyder heller ikke noget overblik over, hvor mange der 

interesserer sig for ens profil og ens handlinger i netværket. Dette gør, at Facebook fremstår 

som uoverskueligt for politikeren, fordi det på en måde er et samfund i samfundet, men hvor 

den politiske nyhedsdækning mangler. I ”virkeligheden” skaber medierne et konstrueret 

overblik over, ”hvad der foregår i samfundet”, hvorigennem politikerne hver morgen kan 

orientere sig, men på Facebook er det umuligt at få en komprimeret analyse af, hvad der rør 

sig, og hvad der sker. I stedet må man browse sig igennem netværket for at finde ud af det på 

egen hånd. Pga. dette manglende ”overblik” er oligoptikon-effekten på Facebook ekstra 

tydelig, fordi man kun ser sit eget netværk. Vil man vide, hvad der foregår, så må man følge 

forbindelserne én for én. Dette teknologiske oligopticon skaber nogle nye betingelser for 

politikeren, da man langsomt må føle sig frem, fordi man kun ser ekstremt lidt ad gangen. De 

af politikerne, som accepterer præmisserne og giver sig i kast med de teknologiske 

muligheder på Facebook, vil derfor også være dem, der er bedst orienterede i netværket, og 

som har mest autencitet og autoritet indenfor netværkets rammer.  

 Billeder fra politiske aktiviteter og videoer er i sig selv asymmetriske i deres form, 

men når de formidles side om side med Causes eller blogs, så bliver det mere oplagt at 

deltage eller foretage sig noget af det samme som politikeren. Gennem de signaler politikeren 
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sender med sine mange aktiviteter, kan det tænkes at flere venner følger trop, og dermed 

flyttes der måske holdninger hos vælgerne. 

 Når politikerne løbende melder sig ind i eller opretter grupper knyttet til politiske 

kontroverser så som ”Support Missile Defense” eller ”Stop regeringens nedskæringer”, så 

handler de på lige fod med de andre brugere. Grupperne fungerer som boundary objects, der 

skaber et grundlag for identifikation af politikernes holdninger på en ny måde, som ikke er 

knyttet til ”partiprogrammer”, officielle ”værdigrundlag” eller ”mærkesager”. I stedet bliver 

formidlingen enkeltsagsorienteret og et udtryk for personlig stillingtagen. Selvom politikeren 

ikke deltager på gruppens eller Causens wall eller værger andre, så bliver abonnementet på 

gruppen offentligt og giver hver gang vennerne et praj om, hvilke forhold eller problemer i 

samfundet man bliver indigneret over. Disse flygtige sociotekniske forbindelser formidles 

således videre til vennerne, som har mulighed øjeblikkeligt at følge trop og slutte sig til 

netværket.  

I sammenligning med kommunikationen af budskaber via en sal på et gymnasium 

eller via en avis eller på en hjemmeside så tager det politiske på Facebook mange og nye 

former. Gruppemedlemskaberne er som regel uforpligtende i deres form, men det betyder 

ikke, at de er uden indflydelse. F.eks. kan et medlemskab føre til konflikter med de andre 

partier, som det blev set i tilfældet med Helle Thorning Schmidts medlemskab af gruppen 

”Free Palestine”. Politikerne, som har gjort karriere i etablerede politiske partier, hvor man 

har programmer, mærkesager og værdigrundlag, færdes normalt inden for rammerne af 

”partidisciplin”. På Facebook sker der derimod noget nyt. Her bliver politikerne via deres 

”virtuelle adfærd” gennem f.eks. gruppetilmeldinger forbundet med græsrodspolitik og 

enkeltsager, som de erklærer deres støtte til. Disse Facebook-grupper repræsenterer virkelige 

politiske kontroverser, som provokerer og forarger folk nok til, at de gider læse om det og 

deltage i en gruppe på Facebook. I Rogers’ undersøgelse fandt han og hans hold af forskere 

ud af, at nettet på mange måder er ideelt til at forstå, hvorfor klassiske, politiske opfattelser og 

policy-making har fejlet (Rogers, 2004: 170). De nationale og internationale politiske web-

aktiviteter formidler nemlig ofte eksplicit en utilfredshed med politikere og repræsentation i 

f.eks. internationale og mellemstatslige organisationer og sammenslutninger. På Facebook ses 

det, at politikere fra etablerede partier indimellem deler denne forargelse og indignation, og 

gennem teknologien kan holdningen udtrykkes på en relativt uformel måde, der gør, at de 

(forhåbentlig) ikke kommer i kambolage med deres parti. Denne opdagelse i min 

undersøgelse hænger også sammen med at vise ”personen” bag politikeren, og netop 

symmetrien og ligestillingen i netværket viser ”at politikeren er en af os”. Som den 
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amerikanske pragmatist John Dewey skriver, under henvisning til Alexis de Tocquevilles 

Democracy in America, så foretrækker det amerikanske demokrati mediokritet blandt sine 

ledere, og han forsvarer dette træk, da han mener, at popular government er mulig at influere, 

modsat ekspertstyret: 

”It forces a recognition that there are common interests, even though the recognition of what 

they are is confused; and the need it enforces of discussion and publicity brings about some 

clarification of what they are. The man who wears the shoe knows best that it pinches and 

where it pinches, even if the expert shoemaker is the best to judge of how the trouble is to be 

remedied.” (Dewey, 1991: 207) 

Dewey mener, at popular government i det mindste giver befolkningen en større tiltro til 

lederne, og mediokriteten hos dem gør dem lettere at påvirke. Politikerne viser på Facebook 

deres personlige sider og udtrykker, at de deler meninger og bekymringer med de borgere, 

som de møder i netværket. De træder udenfor borgmurene og viser, at også de kan føle 

afmagt overfor systemet og aktuelle begivenheder. 

 

Når paraderne sænkes, og politikeren med en aktiv profil benytter sig af applikationer på 

samme vis som de øvrige brugere, så bliver interaktionen mere autentisk, fordi man imødegår 

de rammer, som teknologien stiller op for normal interaktion. Herigennem opnår politikeren 

en troværdighed i netværket, og formidlingen af det politiske tager en ny form. Formen kan 

bedst kendetegnes som et akkumuleret netværk af teknologier forbundet med politikerens 

ligestilling og identifikation og tilkobling til de politiske netværk på Facebook, der samlet 

skaber et udtryk for politikeren, som ikke kan formidles andetsteds. 

2. Den virtuelle vej til virkelig kontakt 
Det akkumulerede netværk af sociotekniske aktiviteter på Facebook består af teknologiske 

forbindelser til virkelige vælgere. Gennem aktiviteterne formidles en kontakt til borgere, som 

på normal vis måske ikke ville være nået, og denne kontaktform vil jeg argumentere for på 

udmærket vis udfordrer den kontaktform politikerne kender fra virkeligheden. Netværkene 

gør, at det ”virtuelle” bliver en ny vej til ”virkelig” kontakt med vælgere, som måske er 

mindre overfladisk end mange andre former for vælgerkontakt.  

 Det som Rogers kalder menneske-maskine virkeligheder skabes på Facebook gennem 

en lang række teknologier. På den ene side har vi de teknologier, som kommer til at virke som 

boundary objects, såsom grupperne og profilerne i sig selv og på den anden side de web-

objekter, som kan siges at være partially existing, f.eks. ”personal information”-teknologien 

eller applikationer som Photos og Videos, som bruges med forskellige hensigter og formål 
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både i grupper og på profiler. Gennem disse teknologier er det muligt for politikerne at 

konstruere deres egne politiske virkeligheder, som vil variere fra politiker til politiker 

afhængigt af, hvilke applikationer de har, og hvordan de bruger dem. F.eks. sås der en klar 

forskel mellem det netværk af grupper, som Johanne Schmidt-Nielsen var tilmeldt, og det 

Michael Aastrup Jensen var tilmeldt. 

 Når politikerne aktivt passer en profil på Facebook, hvor de sørger for at svare på 

henvendelser og løbende opdatere indholdet af deres profil med f.eks. blogs, billeder, status-

opdateringer, events osv., så bliver profilen mere indbydende og lægger op til, at vennerne 

skal tage kontakt. Kontakten, der primært formidles gennem besked- og wall-korrespondancer 

og applikationer, er i sin form langt mindre overfladisk end den, der f.eks. skabes ved 

gymnasium- eller virksomhedsbesøg eller en borgers besøg på en hjemmeside. Dette skyldes, 

at Facebook tilbyder en symmetrisk kommunikation i form af person-til-person 

korrespondancer om politiske kontroverser, som på et gymnasium primært formidles fra 

person-til-masse. Netop person-til-masse-formidlingen skaber en énvejs-kommunikation, som 

i sig selv ikke skaber deliberation om kontroverser, medmindre man ser en aktive protester fra 

”massen”. Netop den virkelige og individuelle kontakt, som teknologien formidler mellem 

politikerne og vennerne, er selvfølgelig en af grundene til, at det er enormt tidskrævende at 

passe en aktiv Facebook-profil. Her er der tale om public deliberation i et format, hvor det 

hurtigt kan blive for meget for en politiker, hvis han også skal passe sit folketingsarbejde. 

Man kan dog indvende, at kontakten uanset hvad bliver overfladisk, hvis det er en student, der 

står for administrationen af profilen.  

Ud fra disse observationer vil jeg vurdere, at det ikke vil være det overfladiske, som 

vil gå hen og skræmme politikerne helt væk fra Facebook - eller hen på Pages, hvor det 

interne beskedsystem ikke er tilknyttet - men nærmere det modsatte: de mange virkelige 

forbindelser til vælgere, der stiller krav til kontakt i et omfang, som er så uoverskueligt for 

politikerne, at de er tvunget til at få andre til at gøre det for sig. Page-teknologien er dog ikke 

optimal for en relativt ukendt politiker, da det virker mere naturligt, at det på ens profil 

fremgår, at man er fan af Villy Søvndal, end hvis der stod, at man er fan af Karina Lorentzen, 

som mange ikke aner hvem er. En almindelig profils back-end politics er designet til en 

”ukendt” persons brug, og derfor er det ikke så mærkeligt, at administrationen kan blive 

uoverskuelig, hvis man har 2000 venner. Men fordelen ved denne type profil er, at den har 

større autencitet qua det ligestillede format.  

Noortje Marres’ studier af de amerikanske pragmatister Lippmann og Deweys 

diskussioner om borgeres involvering i kontroverser kan i denne forbindelse bidrage med 
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nogle relevante perspektiver. Lippmann er en skuffet idealist, der argumenterer for 

ekspertstyre og mindre borgerdeltagelse i industrisamfundet, mens Dewey lige modsat 

hævder, at teknologiske samfund kræver mere borgerdeltagelse - ikke mindre (Marres, 2007: 

766). Dewey mener, at der er brug for nye metoder og eksperimenter, som skal fordre debat, 

overtalelse og diskussion (Dewey, 1991: 208). Dog er begge enige om, at europærerne på 

utopisk vis søger at fastholde en umulig type af parlamentarisk repræsentation, som på falske 

forudsætninger skal repræsentere én samlet offentlighed, og at det netop er alle disse 

mislykkede politiske forsøg, som har taget modet fra befolkningen hvad angår viljen til at 

tænke politisk (Lippmann, 1993: 12-30, og Dewey, 1991: 110-142, Latour 2004: 28). Disse 

80 år gamle betragtninger har måske noget at tilbyde i studiet af det, der sker, når en 

folkevalgt ”går på Facebook”. Hvis deliberationen, der foregår med politikerne på Facebook, 

er krævende og uoverskuelig for selv en mindre kendt politiker, så tydeliggør det illusionen, 

der ligger i politisk repræsentation af folket. Flere af respondenterne fremhævede, at 

Facebook var interessant for dem i en valgsammenhæng, da det var et godt redskab til 

mobilisere aktivister. Denne indstilling bekræfter Lippmanns kynisme vedrørende 

demokratisk repræsentation (Lippmann, 1993: 5) og bekræfter, at brugen af Facebook af 

nogle af politikerne i højere grad iagttages som et popularitetsbarometer, som kan hjælpe dem 

til at blive valgt - og ikke mindst forblive valgt. Den magtfulde politiker på Facebook er den 

aktive politiker på Facebook, - det mener flere af respondenterne, og mine observationer 

bekræfter denne vurdering. På linje med Lippmann og Dewey må man sige, at det er et 

nederlag for det repræsentative demokrati, når et medie, der skaber rammer for ”ucensureret” 

deliberation mellem politikeren og ”vælgeren hjemme i stuen”, viser sig at være ”en 

tidsrøver” eller noget, som kan bruges til ”at skabe synlighed om en holdning og til at 

mobilisere” aktivister i en valgkamp. På den anden side kan det være, at Facebook netop kan 

ses som en ny metode eller et eksperiment på linje med det, Dewey mener, at demokratiet har 

brug for.  

Uanset hvad er min pointe dog, at det ikke er politisk debat i en konstrueret forstand 

(hvor en politiker siger et emne og beder folk diskutere det), der opstår på Facebook. Det er i 

stedet en ny form for det politiske, hvor virkelige kontakter skabes i virkelige netværk om 

politiske kontroverser, som borgerne rejser. Dette ses f.eks. i forbindelse med enkeltsager om 

uroligheder på Nørrebro eller muslimsk hovedbeklædning. I del tre om underholdning og leg 

på Facebook vil jeg vende tilbage til nogle af Walter Lippmanns betragtninger vedrørende 

repræsentation, og om hvordan borgere først kan mobiliseres, når den politiske styring fejler 

på katastrofal vis. 
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Mediernes dom over de virtuelle venner som værende overfladiske abonnerer på nogle 

dikotomier om virkelighed og det virtuelle og på nogle traditionelle klassifikationer om 

politik. Kontakter, der formidles gennem et ”useriøst” medie, anses i disse artikler (eks. 

Jyllands-Posten 31.10.07 og Weekendavisen 15.02.08) ikke som værende relevante for 

politikere, dog er det siden blevet normalt for journalister at citere politikernes udmeldinger 

på Facebook (eks. Berlingske Tidende 19.04.08 og Børsen 25.06.08) . Det er klart, at nogle af 

politiker-vennerne ikke kommer i direkte symmetrisk kontakt med politikeren men måske 

nøjes med at følge med på newsfeedet og derfor kan siges at være en overfladisk kontakt. 

Men hvis dette er kvalificeringen for overfladiskhed, så er der mange situationer med borger-

politiker kommunikation, der må siges at være overfladiske. Her er et svar fra en af 

politikervennerne om, hvorvidt vedkommende kommunikerer med politikeren. Denne 

respondent skriver, at vedkommende er aktiv i studenter- og elevpolitik: 

Ven nr. 1: ”Det er forskelligt alt efter om det er en jeg kender, eller blot en jeg er ven med for 

at profilere. Er det en jeg kender kan jeg kommunikere med personen både gennem wall, 

applications og hele skidtet. De politikere som jeg ikke kender, igen typisk MF'erne, kan jeg 

godt finde på at sende en gruppe invitation eller application som jeg tænker passer til 

personen.”  

En af de andre politikervenner, der er ven med Lene Espersen og er ny Facebook bruger, 

svarer dette: 

Ven nr. 6: ”Nej... men har skrevet på hendes wall, naturligvis uden respons (forventede det 

heller ikke)” 

Mange af de wall-beskeder, der skrives, er støttetilkendegivelser og ikke oplæg til politisk 

debat. Men ifølge politiker-respondenterne bruger vennerne ofte det interne beskedsystem. En 

af politikervennerne har skrevet flere gange og fået svar: 

Ven nr. 9: ”Ja jeg har haft skrevet nogle beskeder direkte til Anders Fogh Rasmussen og han 

har svaret pænt tilbage på dem alle.” 

Her hentydes ikke til muligheden for, at det ikke er statsministeren i egen person, der har 

svaret. Men det kan jo heller ikke udelukkes, at han har givet sig tid til dette. 

 

Facebook har nogle teknologiske rammer, som i samspil med brugerne skaber en ny 

socioteknisk konstruktion for borgerinddragelse, hvor det ”virtuelle” bliver en ny vej til 

”virkelig” kontakt med vælgere, og hvor forbindelserne kan siges at være mindst ligeså 

virkelige som dem, den folkevalgte har til sit ”bagland”. De virkelige kontakter skabes bl.a. 

via gruppetilmeldingerne, der som boundary objects kommer til at udgøre en ”finger på 
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pulsen” for politikeren. Selvom grupperne måske er ”useriøse” eller ”overfladiske”, så er de 

ofte et udtryk for virkelige politiske kontroverser blandt borgere, og denne bekymring kan 

den folkevalgte så vælge at lade sig forbinde med. 

Hvis tendensen for online-forbindelser mellem politikere og borgere vil fortsætte sin 

vækst, kan det siges at være en gevinst for det repræsentative demokratis legitimitet. Men det 

sætter naturligvis en dæmper på begejstringen, hvis politikerne ikke har den tid til rådighed, 

der er nødvendig for at passe en profil i netværkene. En sidste ting, som skal undersøges, er 

netop indholdet af politiker/ven kontakten. Det har nemlig vist sig, at der konstrueres nogle 

nye sociotekniske former, hvor politik og leg forbindes. Og det lader til, at der er flere af 

politikerne, der giver sig tid til leg.  

 

3. En underholdende form for politik 
Jeg vil argumentere for, at der på Facebook indgås forbindelser mellem underholdning og 

politik, og at forbindelserne er med til at skabe nogle nye sociotekniske konstruktioner for det 

politiske. At det lige præcis er fjollede applikationer i form af små stykker software, som 

udgør en stor del af aktiviteten på Facebook, spiller en væsentlig rolle for denne udvikling. 

Underholdningen, der foregår på Facebook, er ikke politisk satire, som vi kender det 

men nærmere en type underholdning, der mere ligner leg i formen fra computerspil, quizzer, 

tests og rollespil. Pga. at applikationerne udgør en stor del af aktiviteten på Facebook, så er 

denne type socioteknisk interaktion også meget definerende for interaktion i netværket 

generelt. Mine observationer viser, at de politikere som bruger profilen mest aktivt også bliver 

de mest magtfulde aktører i netværket, da de er dem med flest forbindelser og mest 

interaktion med deres venner. Det, som disse politikere dog må tage med i købet, er fjollerier 

og leg med vennerne. 

Netop leg med applikationerne ser politikerne som en mulighed for at vise en 

”personlig” side af sig selv, som i netværket så forbindes med den ”seriøse politiker”. På 

denne måde konstruerer profilen et socioteknisk netværk, hvor den politiske kommunikation 

indgår forbindelser med leg og fjollerier. Brugen af applikationer, som f.eks. hos Yildiz 

Akdogan og Karsten Lauritzen, præsenterer en dating-applikation side om side med 

tilkendegivelser om deres politiske holdninger. Måske kan man sige, at legen får politikken til 

at ”glide ned” hos vennerne. Sat på spidsen virker det som om, at ambitionen på nogle af de 

mest aktive politikeres profiler er: ”Ud med for meget politisk indhold og ind med personlige 

informationer og følelsen af at være ven med en ’kendis’”. Trods mulighederne for at 
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kommunikere politik på Facebook, både gennem blogs, video og RSS men også gennem lege-

applikationer med politisk indhold, så er prioriteres dette ikke altid først. Formidling via RSS 

og blogs indeholder ofte en blanding af noget underholdene og politik. Det sås blandt andet i 

Anders Fogh Rasmussens RSS-post ”Vild med fodbold” som formidler to ting på en gang - 

nemlig 1. hans interesse i EM og 2. EU-topmødets forløb, som var meget præget af EM. I 

Lene Espersens wall-post til hendes venner skrev hun om sin nye page: ”hvor i kan læse mere 

om mine interesser, favoritbøger, m.v.”. Hun reklamerer her ikke for, at man kan læse om 

hendes politik, men for at man kan få mere information om hendes personlige interesser.  

De mange forbindelser mellem politik og underholdning på politikernes profiler, 

koblet med en masse information om politikerne som personer, lægger op til, at Facebook for 

politikerne bliver et sted for image-pleje, hvor logikken er ’hvis du kan li mig som person, 

stemmer du måske på mig’. Dette fokus på at pleje og på at kontrollere det indtryk, man giver 

sit ”publikum”, har mikrosociologen Erwing Goffman kaldt impression management. 

Goffman taler i denne sammenhæng om, at aktøren for sit publikum kan afsløre et back-stage 

view, som i mange tilfælde kan give et indtryk af troværdighed (Goffman, 1959: 208-212). 

Kombinationen af underholdning og impression management på Facebook har nogle ligheder 

med det, man i amerikansk politik kalder politainment. Begrebet bruges til at beskrive, 

hvordan medierne eksempelvis gør en politisk nyhed underholdene ved at sætte et fokus på 

noget morsomt eller sensationelt frem for på den politiske substans. På Facebook er det dog 

politikerne og borgerne selv, som bidrager med underholdningen.  

Hvis vi igen vender os mod Walter Lippmann og hans skepsis overfor demokratisk 

repræsentation, så er der sådan set ikke noget mærkeligt i at politikerne og borgerne ikke 

diskuterer politik i ét væk. Borgerne har ifølge Lippmann nemlig ikke en chance for at sætte 

sig ind i alle politiske sager (Lippmann, 1993: 5 og 29). Og så længe der ikke er noget, der 

går helt galt i den offentlige administration - hvorfor så beskæftige sig med det? En 

opposition, der ikke er i totalt oprør, forandrer ikke noget (Lippmann, 1993: 112). Skal vi 

følge dette lidt kyniske blik på demokratisk repræsentation, og hvis vi vel og mærke ikke 

tillægger os det habermasianske normative ideal om et kommunikativt demokrati (Eriksen og 

Weigård, 2003: 293-337), gør det så noget, at politiske kontroverser og enkeltsager bliver 

blandet med underholdning og dermed flyttes væk fra en strengt alvorstungt fokus? Hvis 

faktum er, at de fleste borgere - hvoraf en 500.000 danskere har en Facebook-profil – 

grundlæggende ikke har den store interesse i det, der til dagligt foregår på Christiansborg, er 

det så mærkeligt, at politikerne tager andre og skrappere metoder i brug? Lippmann beskriver 

på følgende vis borgerens forhold til demokratiet: 
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”when the private man has lived through the romantic age in politics and is no longer moved 

by the stale echoes of its hot cries, when he is sober and unimpressed, his own part in public 

affairs appears to him a pretentious thing, a second rate, an inconsequential. You cannot move 

him with a good straight talk about service and civic duty, nor by waving a flag in his face, 

nor by sending a boy scout after him to make him vote.” (Lippmann, 1993: 5)  

Men måske viser det sig, at man i det mindste kan få en smule opmærksomhed fra borgeren, 

hvis man bliver ven med ham på Facebook og leger Coolest Person Contest med ham. Det 

lader i hvert fald til det. Om netværk, som kobler politik og underholdning på Facebook kan 

mobilisere politisk interesse hos borgerne, er ikke til at sige, men som Morten Østergaard 

bemærkede, så synes de i hvert fald, det er sjovt at lege sten-saks-papir med en folkevalgt. 

 

Facebook og dens mange applikationer skaber nogle sociotekniske konstruktioner, hvor 

politikeren og dennes holdninger bliver forbundet med underholdning. Dette skaber en form 

for formidling af det politiske, hvor politikeren som privat person spiller en rolle, der måske 

er ligeså vigtig som personens holdninger til diverse politiske kontroverser i netværket. 

Teknologierne, som Facebook stiller til rådighed, bliver i disse netværk afgørende for den 

specifikke fremstilling af det politiske budskab, som politikeren repræsenterer. 

 

Denne analyse har fra start haft en ambition om, gennem en høj grad af empirisk nærhed, at 

fortælle en historie om politikeres kommunikation via en online netværksteknologi, hvis 

konstruktion og indhold ikke er politisk i en traditionel forstand. Gennem Bruno Latours 

aktør-netværksteori og Susan Leigh Star og Geoffrey C. Bowkers teori om klassifikationer 

har jeg forsøgt at følge de associationer, der opstår mellem mennesker og teknologier og de 

klassifikationer og dikotomier, som disse forbindelser konstruerer. Politikerne, som har svaret 

på spørgeskemaet, henviser i flere tilfælde til en række traditionelle klassifikationer for 

politik, hvor aktiviteterne i netværket italesættes som værende adskilt fra politik. Dog har 

mine observationer af politikernes aktiviteter på Facebook vist, at de mange forbindelser, som 

indgås med en lang række teknologier og mennesker på Facebook, skaber nogle nye 

sociotekniske konstruktioner for politisk emergens. 
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6. Konklusion 
Observationerne i  denne undersøgelse har vist, at der gennem politikernes brug af online-

teknologien Facebook skabes nogle forbindelser mellem mennesker og teknologier, 

hvorigennem nogle nye sociotekniske konstruktioner for det politiske emergerer. Hos 

politikerne og i flere medier er der blevet skabt nogle diskursive purifikationer om, at 

størstedelen af aktiviteten på Facebook ikke har relevans for politikere. Og i disse 

purifikationer henvises ofte til klassifikationer for traditionelle opfattelser af politik og til 

dikotomier om eksempelvis seriøsitet og useriøsitet eller det virkelige overfor det virtuelle. 

Mine observationer af politikernes aktiviteter viser derimod, at der på Facebook skabes 

forbindelser på tværs af dikotomierne, og at de mange forbindelser, der indgås mellem en 

lang række teknologier og mennesker på Facebook, skaber nogle politiske former, som ikke 

er set før. 

I undersøgelsen har jeg observeret en lang række tilfælde, hvor der skabes nye emergerende 

politiske former samt nogle tilfælde, hvor der ikke er tale om emergens i det politiske udtryk. 

Om der er tale om emergens eller ej kan bedst kendetegnes ved, om politikeren indlader sig 

”teknologiens vold” eller ej. På de ”clean profiler” som er blottet for aktivitet og personlig 

information, og som ikke bruger applikationer, kan man ikke tale om emergens af nye 

politiske former. Her får profilerne alene en funktion svarende til et visitkort i netværket og 

har derfor udelukkende en repræsentativ funktion som på en hjemmeside eller i en telefonbog. 

Men på de aktive profiler og politician-pages ses forskellige symptomer på nye sociotekniske 

konstruktioner af det politiske, og emergensen kommer til syne i tre forskellige former:  

Den første form kommer til udtryk i de tilfælde, hvor politikeren accepterer en uprivilegeret 

position i netværket og gennem en høj grad af aktivitet eksempelvis lader sig forbinde med en 

masse online-netværk og grupper for politiske kontroverser. Politikernes ”virtuelle adfærd” 

gennem bl.a.  gruppetilmeldinger bliver forbundet med græsrodspolitik og enkeltsager, der er 

opstået som reaktion på politiske kontroverser. Teknologien gør det muligt, at politikerens 

holdninger kan udtrykkes på en relativt uformel måde, hvorigennem politikeren løsrives fra 

partiets ”programmer” og ”værdier”, og i stedet skaber sit eget netværk af interesser. Netop 

gennem symmetrien og ligestillingen i netværket kan politikeren vise ”personen” bag 

”politikeren”, når han f.eks. viser sympati for en indignation eller kritik, som borgerne i en 

gruppe kommunikerer. Gennem nettet kan politikerne således komme i kontakt med politiske 

kontroverser, som ikke er startet på Christiansborg men ude blandt borgerne. Der opstår 

hermed en ny form for socioteknisk politisk emergens, hvor politikeren opnår en autencitet 
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gennem et akkumuleret netværk af teknologier, andre brugere og de politiske netværk, som de 

danner. 

Den anden form for emergens kommer til udtryk ved, at de ”virtuelle” forbindelser på 

Facebook bliver en ny vej til en ”virkelig” kontakt, hvor forbindelserne kan siges at være 

mindst ligeså virkelige som dem, den folkevalgte eksempelvis har til sit ”bagland”. De 

teknologiske rammer skaber i samspil med brugerne en ny socioteknisk konstruktion for 

borgerinddragelse om politiske kontroverser, hvor interaktionen med vennerne, i form af f.eks 

korrespondancer og gruppetilmeldinger, formidles gennem teknologier. Disse teknologier 

kommer til at fungere som boundary objects, der udgør en ”finger på pulsen” for politikeren. 

Man kan diskutere, om vennerne og grupperne er ”overfladiske”, men uanset hvad er de 

udtryk for et netværk af virkelige borgere, der finder sammen om virkelige politiske 

kontroverser i fællesskab med politikeren. 

Den tredje form for emergens kommer til syne, når politikeren viser sine ”personlige sider” 

gennem brugen af underholdnings-applikationer og underholdene formidling af politik i 

netværket. Facebook applikationerne skaber nogle sociotekniske konstruktioner, hvor 

politikeren og dennes holdninger bliver forbundet med leg og fjollerier. Gennem dette skabes 

en form for formidling af det politiske, hvor politikeren som privat person spiller en rolle, der 

måske er ligeså vigtig som personens holdninger til diverse politiske kontroverser. Aktuelle 

politiske debatter får ofte en sekundær placering på politikernes profiler, og det politiske 

forbindes med underholdning og sjov som på en af statsministerens RSS-posts med titlen 

”Vild med fodbold”, der er en fodbold-allegori over begivenhederne på et EU-topmøde. Det 

politiske bliver på denne måde kamufleret i et netværk, hvor underholdning er i højsædet. 

Teknologierne, som Facebook stiller til rådighed, kommer i disse netværk til at have stor 

indflydelse på den specifikke fremstilling af det politiske budskab, som politikeren 

repræsenterer - og ikke mindst for udviklingen i formen af det politiske. 

 
Politikernes indtog i netværksteknologier som Facebook er en tendens, som med stor 

sandsynlighed er kommet for at blive. Denne undersøgelse viser symptomer på, at politikerne 

næsten er ubegrænset fleksible i deres tilgang til et medie som dette, der konstant udvikles 

gennem brugergenerering. Ligesom mange andre synes de måske, at det er sjovt - og hvorfor 

så ikke kombinere interessen med politisk promovering? Undersøgelsen har også vist, at de 

specifikke teknologier, som en online netværksteknologi tilbyder, har meget stor indflydelse 

på den specifikke brug, som politikerne praktiserer. På Facebook er det iøjnefaldende i hvor 

høj grad, at politikerne flyder med strømmen og knytter an til de teknologier og sociotekniske 
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netværk, som de støder på. Det tyder på, at politikernes brug er forholdsvis uorganiseret og 

tilfældig, selvom det måske er en del af en målrettet politisk strategi. De mest kendte 

politikeres pages fremstår dog som rimeligt organiserede - f.eks. statsministerens, Helle 

Thorning Schmidts og Villy Søvndals. 

Facebook har potentiale for deliberation og front-end politics i form af debat og 

borgerinddragelse - som politikerne så ofte efterspørger - men det udnyttes ikke i traditionel 

forstand. I stedet bliver Facebook et forum for ”personalisering” af politikeren gennem 

symmetriske forbindelser til borgere og enkeltsager i form af  aktuelle politiske kontroverser 

og begivenheder. Den type brugergenereret software som Facebook tilbyder, skal man ikke 

være IT-ekspert for at producere, så i princippet kan politikerne og deres medarbejdere 

producere deres egne applikationer med politisk indhold, eller de kunne være mere aktive i 

oprettelsen af grupper og netværk. Dette er der mange eksempler på indenfor 

interesseorganisationer og enkeltsagsgrupper, hvor debatten er heftig. Men symptomer på en 

sådan strategi hos politikerne er foreløbigt meget begrænsede. Det bliver spændende at se, om 

politikerne fremover bliver mere offensive i brugen af sociale netværksteknologier - vi kan 

kun vente og se, mens venne- og støtteantallet vokser. Meget tyder på, at politikerne er mere 

interesserede i at følge strømmen, end de er i at føre an, og det lader til, at brugerne er mere 

interesserede i at skrive korte kommentarer, personlige spørgsmål og ”lege” med politikeren, 

end de er i at diskutere en politikers holdning til f.eks. offentlig transport. Men det er klart, at 

hvis det primære formål med at være tilstede i denne type netværksteknologier ikke er at 

formidle traditionel politik men nærmere er at skabe kontakter ved at vise sig som ”borger” 

ved at more sig, melde sig ind i grupper og ”følge strømmen”, så er der ingen grund til at 

oprette debataktiviteter om partipolitik, uanset hvor veldrejet mediet end er til formålet.  

Alt efter humør kan man vælge, om man vil tillægge sig Walter Lippmanns kyniske 

betragtning vedrørende det repræsentative demokrati som et ”unattainable ideal” og forklare 

udeblivelsen af traditionel politisk debat i et netværk som Facebook med dette. Eller også kan 

man vende sig mod John Deweys lidt mere optimistiske perspektiv, som påpeger, at ”the 

public’s” problem er manglen på nye metoder til debat, overtalelse og diskussion og på linje 

med dette vælge at se Facebook og andre lignende sociale netværksteknologier som værende 

netop det demokratiske eksperimentarium, som Dewey efterspørger. Selvom jeg i min 

undersøgelsesproces har hældt til begge sider, så må jeg slutteligt tillægge mig den 

sidstnævnte. 
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Bilag A: Folketingsmedlemmernes besvarelser 
 

Spørgeskema 
 
Spørgsmål om holdning til og brug af Facebook 
 
 

1. Hvem eller hvad fik dig overbevist om, at Facebook er et relevant (eller irrelevant) 
forum for politikere og partier at være til stede i? 

 
2. Hvilke argumenter taler for og imod, at politikere bør engagere sig i at passe en profil 

på Facebook? 
 

3. Hvor vigtigt er det ifølge dig at kommunikere politiske budskaber ud via Facebook? 
Helt konkret: Hvor vil du placere dig på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er: ”Facebook er 
ligegyldig, - man kan let nå vigtige potentielle vælgere via f.eks. andre online medier 
og diverse former for annoncering”, og hvor 10 er: ”Facebook er en absolut 
nødvendighed i dag, hvis man vil have en chance for at nå vigtige potentielle 
vælgere”. Forklar venligst den angivne placering på skalaen. 

 
4. Som du ser det: Hvilke vælgere er det, som kan nås via Facebook? 

 
5. Hvilke konkrete ulemper er der ved Facebook? Forklar venligst hvordan de kommer 

til udtryk. 
 

6. Har du overvejet at opgive brugen af Facebook? – Hvis ja, hvorfor? 
 

7. Har du overvejet at optrappe brugen af Facebook? – Hvis ja, hvorfor? 
 

8. Ifølge dig: Hvordan bliver man en magtfuld aktør på Facebook? 
 

9. Synes du at ”leg” på Facebook - f.eks. med de såkaldte ”Applications”, 
gruppetilmelding, eller små beskeder - kan have relevans for politikere og deres 
kommunikation? - Hvis ja, hvordan? 

 
10. Har du fået et godt udbytte at din kommunikation med andre brugere på Facebook? 

Hvis ja, hvordan? Hvis nej, hvorfor ikke? 
 

11. Er der noget ved den øgede brug af teknologien Facebook, som bekymrer eller glæder 
dig? 

 
12. Ifølge dig: Tilbyder Facebook en løsning på nogle behov eller eksisterende 

problemer? 
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Sophie Hæstorp Andersen (S) 
 
1. Jeg var IT-ordfører for mit parti og i en radiodebat med bl.a. Venstres ordfører, fik jeg lyst 
til selv at hoppe med på vognen og få lavet en profil. I første omgang gik jeg ind på Myspace, 
men fandt applikationen svær at bruge ifht. mit sigte. Så jeg valgte Facebook - men overvejer 
nu at følge op med profiler på andre lignende sider som f.eks FLICKR, og Myspace 
 
2. Synlighed og mulighed for at tegne en anden profil end den som man ser via den politiske 
debat i medierne taler for brugen af en profil på Facebook, hvis man er villig til at give noget 
af sig selv. Tidsforbruget taler imod. 
 
3. Et femtal. Et vigtigt medie, men langt fra det eneste - hvilket min prioritering af det også 
viser. 
 
4. Yngre vælgere og en lang række personer, som man ikke kender på forhånd fra partiet, 
vælgermøder eller via indlæg i medierne eller interesseorganisationer, men som har sympatier 
for en som politiker eller for partiet. 
 
5. Applikationen er bygget op på en uheldig måde, der gør det meget let at få en masse spam 
og meget svært på en hurtig måde at slette henvendelser, som man ikke ønsker at reagere på. 
Det gør det til et meget tidsforbrugende medie. 
 
6. I perioder har jeg været så fraværende, at når jeg kom ind ville det tage mig op mod 3 timer 
at besvare mail og opdatere min profil. Da har jeg overvejet om det var besværet værd. 
 
7. Kun ifht. selv at være mere proaktiv ifht. at oprette Causes eller sende beskeder ud via min 
egen gruppe. Kan se at nogle politikere er bedre til at bruge mediet aktivt - end jeg er. 
Omvendt tror jeg ikke at man skal spamme sine "friends" med politisk materiale. 
 
8. Ved ikke. 
 
9. Det er en metode, at sende signaler om, hvilke politiske budskaber man bakker op om. Men 
der er også mange applikationer, der ikke er andet "fjollerier" og så må man overveje om man 
vil bruge tid på det. 
 
10. Ja, generelt. Det har bragt mig i kontakt med en masser venner og bekendte, som jeg ellers 
ikke ser så meget til mere. Tror også at det betyder at mit navn dukker op nogle steder, som 
ellers ville være "fremmed land". Jeg har modtaget nogle mails fra interesserede mænd, der 
ikke kan forstå at jeg ikke vil skrive med dem. Det på trods, at jeg i min profil har skrevet at 
jeg er på udsigt efter venner og ikke kærester eller lignende. Også skrevet at jeg har et barn. 
Det er mest udlændinge, der kommer med sådanne henvendelser. 
 
11. Tendensen til at ville overvåge andre mennesker via grupper eller lignende er 
bekymrende. Men ellers så synes jeg det er et fint medie. Men man ser jo kun en flig af det 
hver gang. 
 
12. Tjah, bum bum. Det skaber nogle nye behov. Før kunne man føre valgkamp via nogle 
folk, der var gode til at hænge plakater op og uddele pjecer, så skulle man også have nogle der 
var gode til medier. I dag kan man ikke føre en valgkamp uden en gruppe af folk med IT-
kendskab, der kan opdatere ens profiler, hjemmeside, udsende anderledes og skæve indslag, 
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lave SMS-konkurrencer og lignende. Så det er ikke blevet lettere og billigere at føre 
valgkamp. Snarere sværere og dyrere. 
 

Christine Antorini (S) 
 
1. Jeg fik henvendelser om at blive Facebook-ven, og så oprettede jeg mig. Kan se, at mange 
bruger Facebook - også ældre en store børn :-) 
Og det har efterfølgende udviklet sig, så jeg kan se, at jeg kan være i kontakt med både 
venner og bekendte + politisk interesserede. Så jeg vil fortsalt prioritere facebook o.lign 
 
2. Jeg kan ikke se nogen argumenter imod. Det er op til ens smag og behag, om man vil være 
der. 
 
3. Karakter 7. Er vigtig ift. en interesseret målgruppe, der bruger nettet og måske ikke læser 
aviser, går til valgmøder mv. Jeg tror ikke jeg får vælgere alene på dette - men Facebook 
kombineret med mine andre politiske aktiviteter betyder, at flere bliver eksponeret for, hvem 
jeg er og hvad jeg mener 
 
4. Jeg kender ikke profilen på facebook-brugere men det er som jeg kan se gymnasieelever, 
studerende og folk inden for 'symbolanalytikerverdenen', der bruger facebook. Dvs folk med 
uddannelse - vil tro der er en kraftig overvægt af folk der vil få eller har en videregående 
uddannelse. 
 
5. Har ikke set nogen ulemper endnu - andet end at man har endnu et medie, man skal passe ... 
(tid) 
 
6. Nej. Jeg får løbende 'venner'. Så længe jeg er i kontakt med nogen på facebook, så bliver 
jeg her 
 
7. Nej 
 
8. Ved at være kendt på forhånd (så folk opdager en) og ved at udvikle sin facebookprofil + 
svare på henvendelser 
 
9. Jeg har brugt gruppehenvendelse til at lave en gruppe for min debatbog Fremtidens parti. 
Det synes jeg har været en super måde at lave et lille univers for særligt interesserede i 
politisk debat. Men mange af de andre funktioner bruger jeg ikke (lege-tingene) 
 
10. ja. Er kommet i kontakt med gamle venner og bekendte - og får jævnligt sendt 
tilkendegivelser og meninger fra mine facebookvenner 
 
11. Kun den ekstra tid, jeg nu også skal bruge på facebook ved siden af e-mails, 
www.antorini.dk osv osv. 
 
12. Fordi så mange bruger facebook løser den et behov for at have ét populært hovedsted for 
denne mere uformelle kommunikation - frem for at skulle følge et utal at 'communities' 
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Lars Barfoed (K) 
 
1: TV-omtale og mine tre børns argumenter. 
2: For: Det er en blandt flere måder at være synlig og profilere sine holdninger på nettet. 
Samtidig giver det i situationer mulighed for effektivt at opfordre "venner" til f.eks. at deltage 
i et bestemt møde eller en bestemt aktivitet. 
    Imod: Facebook er som udgangspunkt mere en social aktivitet end en politisk. 
3: 5. Fordi jeg p.t. har svært ved at vurdere betydningen, så er det et lidt neutralt udsagn. 
4: Unge vælgere. 
5: At det tager tid at være aktiv på sin profil. 
6: Nej. 
7: Nej. 
8: Det ved jeg ikke. Det taler jeg med mine børn og andre unge om. De er de bedste rådgivere. 
9: Nej. 
10:For tidligt at sige. Er lige startet. 
11: Nej. 
12: Nej. 
 

Troels Christensen (V) 
 
1. Den generelle fokus på Facebook i medierne, samt pressetjenestens opfordringer. 
 
2. Facebook er et forum hvor der skabes mulighed for en direkte kontakt til vælgerne. 
Facebook samler muligheden for udsendelse af nyhedsbreve, blogs, vælgeropfordringer og 
ideer etc. i ét. Ved brugen af Facebook kan spares tid i en travl hverdag. 
Faren for hackere og lignende hører man jo en del om, ligesom man naturligvis bør overveje 
nøje hvilke oplysninger man ønsker at dele.  
Desuden bliver Facebook nemt en "tidsrøver" og udbyttet er umiddelbart svært at måle - så en 
begrænset brug er jeg fortaler for. 
 
3. 6-7. Facebook er som jeg ser det ikke en "nødvendighed", men som nævnt et godt forum 
der rummer flere elementer. Facebook skaber mulighed for at nå de yngre vælgere der 
normalt kan være svære at nå.  
 
4. De yngste, helt bestemt. Ikke mange af mine jævnaldrende benytter facebook. 
 
5. Når folk føler sig chikaneret eller bliver hacket som følge af Facebook er det naturligvis et 
problem. Folk må være ansvarlige. I Venstre er vi generelt imod øget overvågning o.l. og der 
forekommer jo historier om hvordan folk bliver "undersøgt og kontrolleret" via Facebook. 
 
6. Nej. 
 
7. Nej, jeg synes det har fundet et passende leje. Man skal passe på ikke at "lade sig rive 
med", og den generelle tilslutning til Facebook har mig bekendt også toppet. 
 
8.  
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9. Nu er jeg ikke så meget inde i detaljerne endnu, men mit kendskab til "application" er, at de 
er af temmelig  useriøs karakter, og at man som ansvarlig  politiker skal passe på hvilke 
signaler man udsender. 
 
10. Det er stadig meget nyt for mig, og det er indtil videre kun blevet til enkelte henvendelser.  
 
11. (se spørgsmål 5) 
 
12. Det giver som nævnt en mere uformel direkte kontakt til borgerne. Ideen om grupper og 
små netværk, er en god idé. Jeg er eksempelvis medlem af grupper for landsbyer i min 
valgkreds. 
 

Jonas Dahl (SF) 
 
1. Venner og så en personlige interesse for at holde kontakt med både private venner og 
professionelle politiske kontakter. 
 
2. Vi skal vel følge med tiden og facebook bruges af mange og er derfor et godt redskab. 
Negative sider kan jeg ikke umiddelbart se. 
 
3. 5. Jeg tænker ikke facebook som et sted hvor jeg kun kommunikere politiske budskaber, 
det er mere et netværksskabende medie. 
 
4.Yngre vælgere, men også overraskende mange ældre. 
 
5. Deres billede politik er noget skidt og man modtager lidt for mange spam ting 
 
6. Nej, ikke for nærværende. 
 
7. Har ikke tænkt så meget i den retning. Men måske på lidt længere sigt. 
 
8. ? 
 
9.Ikke rigtigt, men kan måske vise sympati, det er det. 
 
10. Ja, det knytter kontakter. 
 
11. Nej 
 
12.Jeg ser det ikke som noget filosofisk projekt, det er en kommunikations form i en lang 
række af evigt skiftende kommuniktaions former. 
 

Pia Olsen Dyhr (SF) 
 
1. En fra min kampagnegruppe gjorde mig opmærksom på facebook, og jeg kkiggede så på 
det. 
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2. Det er et direkte link til vælgere, som ikke er censureret på nogen måde, derfor er det godt 
at være tilstede her. På den anden side, så kræver det en del tid. 
 
3. Jeg ligger nok på 5 - det ville være højere, hvis ikke det var fordi der også er en del 
"mærkelige" mennesker på facebook, som får frie tøjler til at stjæle ens tid. 
 
4. Yngre vælgere  
 
5. Det tager tid, hvis man skal have en opdateret side, hvilket min ikke er i øjeblikket. Som 
nyvalgt folketingsmedlem har man nok at gøre med at finde ud af den nye verden, man er 
blevet en del af. 
 
6. Nej 
 
7. Ja, da det er et glimrende sted at komme i kontakt med flere vælgere 
 
8. Gennem aktivitet og sjove gimmicks 
 
9. Ja, når de er af politisk relevans 
 
10. Ja - gennem en gruppe omkring universiteterne er jeg kommet i kontakt med nogle, som 
jeg ikke tidligere har haft den store kontakt til. 
 
11. Nej ikke umiddelbart 
 
12. Direkte kontakt uden censur :-) 
 

Karen Ellemann (V) 
 
1. Venner, som mailede invitationer 
2. Det er en hurtig og let tilgængelig kommunikationsform 
3. 8 - så mange erfaringer har jeg ikke gjort mig endnu, men tror på relevansen. 
4. På nuværende tidspunkt: de 18-40 årige 
5. Det er lidt af en 'tids-røver' for man bliver jo fanget af det... 
6. Nej 
7. Muligvis - jeg vil evt. gerne bruge det til at afprøve forskellige holdninger til aktuelle sager 
blandt 'vennerne' 
8. Ved at være aktiv, men i kort og klar stil... 
9. Nej, det virker umiddelbart for useriøst 
10. Min erfaringstid er stadig kort... 
11. Eneste bekymring er, at vores sociale behov måske pludselig opfyldes der og det er for 
uforpligtende. At besøge sin gamle mormor 'live' kan dermed blive for uoverskueligt og 
besværligt... 
12. Det løser ikke nogle behov, men skaber behov for tilstedeværelse og dermed problemer 
med, at man så måske ikke er helt så tilstedeværende 'live'. 
 

Mia Falkenberg (DF) 
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1. Jeg blev ikke overbevidst i forhold til at det var af politisk betydning, men derimod af min 
lillebror som syntes at jeg skulle "sign in", da man kan finde mange af sine gamle 
klassekammerater osv. på facebook. 
Men jeg tror da det er en fin måde at komme i kontakt med borgerne/vælgerne på, ligesom 
modsat at komme i kontakt med politikerne på. 
 
2. Jeg har ingen argumenter imod, jeg synes det er op til det enkelte menneske at vælge selv 
hvor meget lyst og tid man har til det. 
 
3. Jeg bruger kun facebook.com til privat brug og sjov. Jeg har intet politisk budskab i forhold 
til min profil. 
 
4. Mange aldersgrupper og type mennesker, da det næsten er hvermandseje efterhånden. 
 
5. Jeg har hørt om tilfælde hvor der bliver mobbet og lagt løgne ud om andre mennesker, og 
det er da også forkasteligt. Samtidig synes jeg at muligheden for at selv at vælge hvem man 
inviterer ind, er stor. 
 
6. Nej jeg synes det er sjovt at deltage, tale med folk i et andet omfang end før og få virtuelle 
gaver:-) 
 
7. Nej, jeg er inde et par gange om dagen, og det er rigeligt. 
 
8. Jeg har ingen idé om det. 
 
9. Ja det har det vel, det viser at vi (politikere) også er mennesker. Vi har vel alle et indre 
legebarn. 
 
10. Jeg har mødt mange søde mennesker, og det er nemmere at møde flere mennesker som 
eksempelvis har de samme interesser osv via facebook - fordi man melder sig ind i grupper 
osv. 
 
11. Jeg synes det er dejligt at den øges, jeg har blandt andet fået et bekendtskab fra England 
ene og alene grundet tilmelding til en gruppe. Det har vi meget sjov ud af. 
 
12. Det er et problem i forhold til at man kan blive mere isoleret end godt er, i forhold til 
socialt samvær osv. det gælder både unge, børn og voksne. Men hvis man finder en passende 
balancegang imellem computeren og virkeligheden, så kan jeg ikke se noget problem. Men 
det er klart at forældre idag i højere grad har et ansvar for at sikre at deres børn ikke kun har 
venner via internettet men også indgår i fysiske sociale sammenhænge, så de senere hen også 
kan fungere på et arbejdsmarked socialt og samarbejdsmæssigt. 
 

Martin Henriksen (DF) 
 
1. Det var vist et tilfælde. Min søster spurgte om jeg ikke ville på 
 
2. For, at man kan komme ud til vælgerne på en anden måde, og de kan holde sig opateret 
omkring de ting, man foretager sig. At man kan få kontakter. Imod, at folk kan chikanere en, 
hvis de gider bruge tid på det 
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3. 2 eller 3. Som sagt kan venner og vælgere ser hvad man foretager sig.Men så vigtgt er det 
nok hellere ikke 
 
4. Det aner jeg ikke... Men måske et par stykker falder over de ting, man skriver på sin side, 
og de grupper man deltaget i. Det sender nogle signaler om mine politiske holdninger 
 
5. Chikane, irriterende beskeder 
 
6. Næ 
 
7. Næ 
 
8. Synlighed kan give magt, så jo flere steder man er synlig som politkere, jo bedre. Det skal 
naturligvis være en positiv synlighed 
 
9. Det kan være en måde at få et bduskab ud på 
 
10. Ja, man kan få gode råd og positive tilkendegivelser. Det hjælper altsammen 
 
11. Tja, personfølsomme oplysninger skal man nok passe lidt på med 
 
12. Næ, Facebook er blot et supplement til alt der er derude i forvejen... 
 

Magnus Heunicke (S) 
 
1. En af mine venner fra DSU, de selv er folketingskandidat og som havde en profil 
  
2. Det er en hurtig og overskuelig måde for politikeren at vise vælgerne lidt af sine personlige 
sider, og man bestemmer jo 100 pct selv hvor langt, man vil gå. Hvis man f.eks. i stedet 
inviterer et ugeblad indenfor er det sværere at sætte disse grænser. 
  
3. 4 forstået på den måde, at jeg faktisk ikke bruger facebook til politiske udmeldinger. Jeg 
har en blog på ebblog.dk, som har 25.000 læsere om året - men jeg burde nok samle det hele 
lidt... 
  
4. Helt klart den yngre del. I takt med, at folk får øjnene op for det - og der udvikles 
facebookapplikationer til f.eks. slægtsforskning - vil de ældre hoppe med på vognen. 
  
5. Folk forventer, at jeg svarer på deres mails og tager stilling til diverse velmente invitationer 
til forskellige grupper, men det er jo ikke mit primære arbejdsredskab. 
  
6. Næ 
  
7. Ja, stille og roligt op til næste valg. 
  
8. Med mange venner/supportere og en seværdig profil med videoklip mm. Jeg tror ikke så 
meget på, at vi som politikere skal starte vores egne grupper/underskriftindsamlinger. 
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9. Ja formentlig, men de er jo ikke skræddersyede til politikere 
  
10. Næ, der har ikke været den store kommunikation. 
  
11. Det glæder mig, at afstanden til den almindelige vælger hjemme i dagligstuen er blevet 
klart mindre. 
  
12.  
 

Jacob Jensen (V) 
 
1 Folketingsvalget 2007, hvro AFR aktivt brugte mediet til at komme ud til andre 
befolkningsgrupper, end via de 'normale' kanaler. 
 
2. Flere og flere bruger nettet til at søge information - herunder at få politiske budskaber. 
Færre og færre deltager aktivt i foreninger og ved møder. Det er nemt at få kontakt til mange - 
og så er omkostningen til 'markedsføring' også til at overse. 
 
3. 3 og stigende. Jeg tror, at der endnu er mange, som følger med i tv,  radio, avis og at det 
stadig er et fåtal, som aktivt får information gennem internet/facebook. Dog vil det tal være 
stigende. For mig selv personligt har jeg måske appeal også til en lidt yngre målgruppe, hvor 
facebook også derfor er relevant. 
 
4. De yngre under 35 år. 
 
5. Det er en upersonlig kontakt - nuancer som ved stemmeføring, ansigtsudtryk er ikke 
tilstede som i radio/tv. Det bliver nemt overfladisk. 
 
6. Nej - er kommet på for nogle uger siden, og synes det er interessant at finde gamle 
bekendte. 
 
7. Ja, efterhånden som det giver mening, jf. ovenstående. 
 
8. Når man er aktiv løbende. 
 
9. Nej, det meste er mere noget lir... der kan dog være gruppe, som kan være relevante at 
tilmelde sig for at give et signal. 
 
10. Det bliver mindre personligt - og mere 'bordet fanger' agtigt, når du kommunikerer 
skriftligt med mange mennesker over nettet.  
 
11. Facebook tilbyder en platform for mange mennesker, som via netværket kan komme i 
kontakt med personer og budskaber, som ellers ikke var muligt. Det er også en mulighed for 
nye mere ukendte politikere at markere sig til en bredere skare uden at prisen er enorm. 
 

Michael Aastrup Jensen (V) 
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1. Fik invitationer fra folk som var inde på Facebook, samt havde set hvor stort det var i USA 
i den igangværende præsidentkampagne. 
 
2. Jeg kan kun se for - nemlig at være i kontakt med vælgerne, hvor de er - ikke mindst de 
unge vælgere er i stor stil på Facebook. 
 
3. Nok 9-10, da Facebook i dag både er stedet hvor unge mennesker er, samt ikke mindst har 
Facebook en voldsom fremgang af danskere.  
 
4. Unge - indtil ca. 25-30 år. 
 
5. Man bruger tid på mange ligegyldige ting som at afvise den ene gruppe efter anden samt 
andre mærkelige ting som man ellers kan gøre i Facebook. 
 
6. Nej. 
 
7. ja - via en indsamling via Facebook gruppe samt hvad end der er andre muligheder i 
fremtiden. 
 
8. Har en aktiv profilside/gruppe og hele tiden sørger for at bruge den aktiv - så skal den nok 
udbredes via mund til mund metoden. 
 
9. nej. - de bruger kun tid. 
 
10. ja - jeg fik rent konkret flere hjælpere i valgkampen, samt folk fik mulighed for at se 
"personen" bag politikeren. 
 
11. Jeg glæder mig - jo flere mulighed for at have en aktiv dialog med mulige vælgere jo 
bedre. 
 
12. Ja - løsningen på at nå ud til unge vælgere, som ellers ikke vil komme til valgmøder eller 
måske endda i VU eller lign. 
 

Karsten Lauritzen (V) 
 
1. Amerikansk midtvejsvalg, mødte nogen der sagde det ville blive the big thing. 
 
2. Opdatering hæver aktivitetsniveauet + antal venner. 
 
3. 4 - masser andre muligheder, traditionelle medier nyhedsbrev. Facebook er mere personligt 
 
4. Dem under 30 
 
5. Det er tidskrævende. proportionalitet, i forhold til hvor mange man når i forhold tid, evt 
oppinionsmålinger. 
 
6. nej 
 
7. nej (Mål: flere venner end søren pind:) 
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8. Jeg anerkender ikke at man kan få magt via facebook. 
 
9. spild af tid, eller nej en tidsrøver. Noget skidt og for rodet. Jeg har slettet min funwall. 
 
10. Politik er om personlige relationer. Smart at kunne kigge på journalisters profiler, og 
dermed lære den at kende.  Man kan bruge det som et aktivt redskab.  
Mere personligt end strategisk redskab lige nu, da jeg er menigt folketingsmedlem. Men kan 
bruges som strategi i form af grupper i valgkredsen. 
 
11. For åbent. Har lukket min profil, da jeg f.eks. havde et uflatterende billede liggende fra 
Flickr, som jeg har fået fjernet. Komme i kontakt med gamle efterskolekammerater. Måske 
laver nogen noget, som er relevant for mit arbejde. interesse i mit arbejde eksempelvis. 
 
12. Unik form for tovejs kommunikation, hvis man kan fange folks interesse.. Nogle har lavet 
en modgruppe til min ventstre dyrevelfærdsgruppe, tror den har flere venner end min. 
fantastisk hvis man kan lave en gruppe, som mange melder sig ind i. 
 

Karina Lorentzen (SF) 
 
1. Det kan vel udemærket været relevant for politikere - jeg er ikke den store strateg - jeg 
oprettede den faktisk for at finde mine gamle venner - og så mest fordi "andre politikere" har 
en. Jeg har ikke tid til at vedligeholde den som et politisk middel. Jeg fokuserer mere på min 
blog.  
 
2. For er vel, at det er nemt og "gratis" at komme i kontakt med en masse vælgere. Omvendt 
er det også et helt katalog over fortiden, der kan misbruges af journalister. 
 
3.Det er overhovedet ikke vigtigt for mig - 0. Jeg bruger den til at holde kontakt med venner. 
 
4.Jeg tror mest det er de yngre vælgere - det er jo på engelsk og selv jeg synes det er rodet af 
finde rundt i alle mulighederne 
 
5.Overload af ubrugeligt info.  
 
6. Ja, det er en tidsrøver. 
 
7. Nej, har ikke tid. 
 
8. Det bliver man ved at være kreativ og bruge en masse tid på det. 
 
9.  Gruppetilmeldingerne kan godt bruges som et "statement". Men det kan vel også være lidt 
populistisk. 
 
10. Ikke politisk 
 
11. Ja, at alle tilsyneladende har en uhæmmet lyst til at blotte alt på sådanne sider. 
 
12. ? 
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Sophie Løhde (V) 
 
Kære Eva, 
 
For et stykke tid siden har du via Facebook sendt mig en mail med nogle spørgsmål. Da jeg 
ikke selv administrerer min facebook, og jeg har været bombarderet af mails, er din 
henvendelse desværre gået i glemmebogen. 
 
Hvis du fortsat kan bruge mig, så send en mail. Så skal jeg nok svare tilbage. 
 
Ellers så undskyld mange gange for, at du ikke hørte fra mig. 
 
De bedste hilsner 
Sophie 

 
 
1. Min bror samt andre yngre politikere 
 
2. For: Alle har en i dag - derfor er politikere nødt til at følge med tiden. Det er næsten blevet 
lige så nødvendigt, som det at have en hjemmeside. 
Imod: Hvis man ikke bruger det aktivt i sin øvrige webkommunikation, eks via link fra 
hjemmeside. Eller ikke får nogen venner. 
 
3. Jeg svarer 1. Jeg kommunikerer ikke politiske budskaber ud via facebook - medmindre min 
profil tæller som kommunikation af politisk budskab. 
 
4. Unge vælgere. 
 
5. Er en værre tidsrøver, hvis man hele tiden skal skrive noget på den. 
 
6. Nej 
 
7. Nej 
 
8. Hvis man har mange "venner". 
 
9. Nej. 
 
10. Ja. men det er primært i privat sammenhæng - eks. mailet lidt sammen med nogle gamle 
arbejdskollegaer og skolevenner. 
 
11. Nej 
 
12. Ja, er god til at gøre reklame for ens egen hjemmeside. 
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Morten Messerschmidt (DF) 
 
1) Et utal af venner inviterede mig ind. Jeg har aldrig rigtigt haft overskud til at udforske disse 
netværk, men da een af mine kollegaer viste mig sit, kunne jeg se det sjove i det - mest på det 
private plan ved at kunne kontakte gamle venner mv. 
 
2) Som politiker er man jo også privatmenneske - og det er mest som sådan, jeg bruger 
facebook. Men selvfølgelig betyder den direkte kontakt med ens vælgere meget - og det er en 
god måde, hvor vælgere kan føle en sådan personlig kontakt. 
 
3) Jeg bruger ikke facebook til at kommunikere politik. Men jeg henviser til min hjemmeside, 
hvor folk kan klikke sig ind. 
 
4) Formodentlig nok fortsat mest yngre. Men det ændrer sig... 
 
5) Ingen videre. Det er selvfølgelig lidt af en tidsrøver, men det afgør man jo selv. 
 
6) Nej. Har kun været på et par måneder og synes stadig, det er sjovt. 
 
7) Det kører fint. 
 
8) Aner det ikke. 
 
9) Jeg synes, det er skide irriterende. 
 
10) Ja, mange vælgere henvender sig for en lille sludder - og de bliver glade for at få svar. 
 
11) Det er en nem måde at opnå og holde kontakt...men som sagt også en tidsrøver. 
 
12) Det rummer muligheder for en mere direkte og personlig kontakt. 
 

Rasmus Prehn (S) 
 
1. Jeg hørte om Facebook fra en kollega - eller faktisk flere. Det er et fint sted at møde mange 
mennesker, skabe netværk og udveksle meninger.  
 
2. For: Synlighed, netværk, mobilisering og meningsudveksling. I mod: Det tager for meget 
tid at være rigtigt med. Derfor bliver det lidt halvt.    
 
3. Jeg er nok på en 7er. Vigtigt sted med stort potentiale.   
 
4. Primært yngre: 18-35år 
 
5. Tager meget tid, er lidt uoverskueligt.  
 
6. Nej, ikke endnu. Men det ærgre mig, at jeg ikke har mere tid til rigtigt at være med.  
 
7. Ja, men igen tiden.  
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8. Tror brugen af grupper mm. er meget vigtigt.  
 
9. Ja, til at skabe synlighed om en holdning og til at mobilisere.  
 
10. Jeg har fået inspiration, nye ideer mm.samt lejlighed til at synliggøre mig selv og mine 
holdninger.  
 
11. Synes det er et godt initiativ.  
 
12. Giver bedre adgang til dialog mellem borgere og politikere.  
 

Johanne Schmidt-Nielsen (EL) 
 
1. Jeg blev sådan set overtalt til at have en facebook fordi alle mine venner havde en. Jeg 
oprettede den vist umiddelbart før valget og fandt så ud af, at det var en vældig effektiv måde 
at have politisk debat/svare på spørgsmål med/fra mennesker der ikke normalt skriver en mail 
til en politiker. Derudover bruger jeg den også privat. I forbindelse med valgkampen havde 
jeg ellers forestillet mig at det skulle være min myspace der var den primære indgang i 
forbindelse med "2.0". Men det har efterfølgende vist sig at der er langt mere gang i facebbok.  
 
2. Man kan vel argumentere for at det er en udvidelse af demokratiet. Jo flere rum man kan 
benytte til at få direkte kommunikation mellem borgere og politikere jo bedre. Facebook kan 
være med til at gøre afstanden mellem Christiansborg og resten af samfundet mindre.  
 
3. Måske en 3'er. Jeg bruger ikke facebook til målrettet at kommunikere budskaber. Jeg 
bruger det til at diskutere og svare på spørgsmål fra andre brugere der henvender sig.   
 
4.  
 
5. Thja, det tager lang tid. Der er en masse funktioner jeg ikke bruger (og heller ikke ved hvad 
går ud på!). Derudover er der naturligvis et stresselement i at have endnu et rum hvor folk 
forventer man reagerer hurtigt. Jeg er f.eks. blevet kontaktet af journalister på facebook der 
forventede hurtigt svar. Jo flere steder folk forventer at man er konstant opmærksom (mail, tlf 
og nu også facebook) jo mere er der at holde styr på.  
 
6. Næ, det har jeg sådan set ikke. Men der er en masse af facebooks funktioner jeg ikke 
bruger til noget. Jeg har lige fået facebook til at henvise til min blog på pol.dk. Det er smart.  
 
7. Jeg har lige optrappet ved at integrere min blog i min facebook. Grunden til at jeg ikke 
havde gjort det før var sådan set bare at jeg ikke vidste man kunne:)  
 
8. Det har jeg ikke gjort mig nogen overvejelser om. Jeg har hørt at der er nogen der køber og 
sælger mig derinde!! Jeg ved ikke rigtig hvad det går ud på, om det er skidt eller godt - eller 
om det er et udtryk for at man er en magtfuld aktør:) Jeg bruger som sagt primært facebook til 
at komme i kontakt med mennesker (primært unge) der normalt ikke henvender sig. 
 
9. Det er muligt det er relevant. Men det tager alt for lang tid. Jeg har ikke meldt mig ind i 
kampen må jeg indrømme... 
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10. Jeg er kommet i kontakt med nogle mennesker som har haft vældig interessante ting at 
sige. Og hvis man kan tale om at udvide netværk så er facebook også relevant i den 
forbindelse. Har f.eks. kontakt til flere journalister gennem facebook.  
 
11. Man skal naturligvis være opmærksom på at private beskeder (hvem man er kæreste med 
eller ikke længere er kæreste med) kan blive spredt vidt og bredt hvis ikke man tænker sig 
om.  
 
12. Thja. Det tilbyder i hvert fald endnu en indgang til kommunikation og mere reel gensidig 
dialog mellem politikere og borgere. 
 

Inger Støjberg (V) 
 
1. Et stigende antal af venner og bekendte havde en profil på Facebook og de fortalte mig, at 
de derigennem var i stand til at holde – eller helt genoptage – kontakten til venner de ikke 
havde tid til at se så ofte. Som politiker finder jeg det relevant, da jeg herigennem har 
mulighed for at have en tættere kontakt til bl.a. VU’ere i det nord-, midt- og vestjyske. Til 
arrangementer i VU-regi, synes jeg f.eks. funktionen med at bekræfte deltagelse, måske eller 
at man ikke kommer, er meget brugbar.  
 
2. For: man kan nå længere ud – og særligt til de yngre. Meget unge mennesker som måske 
ikke gider læse avis, kan få øjnene op for, at politikere ikke nødvendigvis er nogle ’kedelige 
hoveder’, der bare sidder isoleret bag lukkede døre og tykke mure 
Imod: Jeg synes umiddelbart ikke, at der er noget der taler imod, men man skal selvfølgelig 
holde sig for øje, at det ikke bliver en erstatning for personlig kontakt med venner, vælgere og 
mennesker generelt, men et supplement! 
 
3. 4. Jeg mener man kan nå ud til potentielle vælgere uden facebook, hvis man gør 
fodarbejdet godt og engagerer sig nok i sin kreds, omvendt mener jeg ikke man skal 
undererkende det faktum at rigtig mange benytter facebook. 
 
4. Jeg mener ikke, man når vælgere bare ved at være på facebook, men hvis man anvender sin 
profil aktivt – og fornuftigt – mener jeg man kan være med til at skabe en debat i det virtuelle 
rum, som man ikke kan få andre steder. Da facebook primært benyttes af yngre mennesker, 
vil det også være dem der i eventuelt fald kan nås. 
 
5. Man kan risikere at personer, som ønsker at ’være efter én’ får ’frit løb’.  
 
6. Nej 
 
7. Ja. Jeg oprettede først min profil relativ sent (vist i starten af marts), men jeg fornemmer, at 
det er et spændende forum og har mange fordele som man kan udnytte i takt med at 
kendskabet til sitet øges. 
 
8. Det gør man ved at være aktiv på sin profil, udfordrer vennerne så det i bedste fald bliver et 
slags debatforum, hvor man kan lave afstemninger, komme med statements m.v. 
 
9. Risikoen er naturligvis at kommunikationen bliver meget overfladisk, men jeg mener, at 
også små beskeder kan bruges konstruktivt. F.eks. tror jeg, at hvis man har kontakt via små 
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beskeder med venner på Facebook, vil vennen på et senere tidspunkt være mere tilbøjelig til 
at opsøge mig med et større politisk dilemma/problem/diskussionsemne, netop fordi vi har 
haft sporadisk kontakt på Facebook. 
Omvendt kan forespørgsler om deltagelse i grupper mv. ærlig talt opfattes som en plage ind i 
mellem. 
 
10. Ja jeg har genoptaget kontakten med gamle skolekammerater, hvilket har været en 
fornøjelse. Derudover gør det det nemmere at holde løbende kontakt med de lokale VU’ere. 
Jeg er desuden blevet venner med en række mennesker som jeg ikke kendte, men som har 
inviteret mig pga. mit politiske arbejde. 
 
11. Det er et meget tilgængeligt medie, hvor alle kan deltage hvis interessen er der. 
 
12. Som skrevet i ovenstående mener jeg det er en informationskilde til unge mennesker, og 
en måde at imødekomme deres store aktivitet på internettet. 
 

Nanna Westerby (SF) 
 
1. Mange af mine venner og bekendte benyttede sig af facebook. 
2. For taler, at man kan komme i kontakt med mange mennesker. Imod at det kan tage mere 
tid, end man får ud af det.  
3. 5. Jeg bruger ikke så meget Facebook til at kommunikere politiske budskaber ud, men i 
højere grad til at kommunikere med mine "støtter" 
4. Unge politisk bevidste.  
5. Det er et system, der i forvejen ligger fast. Man kan altså kun kommunikere indenfor 
Facebooks rammer.  
6. Nej, men jeg har droppet den "politiske kommunikation" af budskaber.  
7. Ja, for at få flere støtter og aktivister. 
8. Man er meget aktiv på andres sider - f.eks. skriver kommentarer. 
9. Nej. 
10. Ja, bestemt. Konkret fik jeg i valgkampen mange aktive til min kampagne over facebook. 
11. Det glæder mig, at politikere bliver mere tilgængelige. 
12. Det er en løsning ift. at kommunikere til mange. 
 

Morten Østergaard (R) 
 
1. En medarbejder i den radikale pressetjeneste foreslog at bruge facebook til et projekt om 
opbygning af et statsborgernetværk i forbindelse med en radikal kampagne. På det tidspunkt 
var facebook ikke på dagsordenen i Danmark, men da det for alvor rykkede, var jeg altså 
ombord. 
 
2. Faceobook er i mine øjne bedst egnet til at engagere folk i politisk aktivisme. Jeg kobler til 
min blog på radikale.net, som jeg dog finder mere egnet til at kommunikere om politisk 
indhold. Så fordelen ved facebook er at der kan opbygges entværk og aktionsgrupper. 
Samtidig er det en god og uformel måde at møde vælgere. Langt de fleste af mine venner er 
ikke folk jeg kender, men folk som gerne vil støtte mit arbejde. Det er en fin facilitet. 
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Imod taler, at der er en risiko på facebook, blogs mv., som består i at man giver 
dialogpartnerne forventninger, som man ikke lever op til. Svar på kommentarer, opfordringer 
osv. Så der skal man passe på ikke at skabe overdrevne forventninger. 
 
 
3.Jeg vil sige 2 jf. ovenstående. Det handler mere om at opbygge netværk, kampagnegruppe 
etc. 
 
4. Primært vælgere under 35 
 
5. De mange funktioner giver et overflow af ting, man skal forholde sig til. Jeg forholder mig 
kun til venner og evt. cause-invitations. Men alt det andet gøgl fylder for meget. 
 
6.Nej, men jeg har et realistisk forhold til hvad jeg skal bruge det til og hvor meget tid det kan 
få. 
 
7.Ja. Jeg vil gerne opbygge kampagnegruppe og skabe events denne vej. 
 
8. Ved ikke om man bliver magtfuld på facebook. Men jeg ved at man kan udbytte 
faciliteterne offensivt og det overvejer jeg. 
 
9. Ikke særlig relevant for politikere - andet end at folk synes det er sjovt at spille saks, sten, 
papir med deres folkevalgte;-) 
 
10. Ikke endnu. Men jf ovenstående håber jeg at kunne bruge facebook til at skabe aktivisme 
omkring min politik og genvalg fremover 
 
11. Jeg er bekymret over at facebook tilsyneladende tjener sine penge ved betænkelig omgang 
med brugerinformation. 
 
12. Det er et fremragende netværksværktøj - ikke mindst fordi dets udbredelse er så stor. 
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Bilag B: Stikprøveinterviews med politiker-venner 
 

Spørgeskema 
 
Spørgsmål: 
 

1. Hvorfor er du ven med en politiker på Facebook? 
2. Kommunikerer du med politikeren? (hvis ja gennem hvad? wall, applications, 

beskeder, etc.) 
3. Efter din mening, hvorfor er Facebook et relevant (eller irrelevant) sted for en politiker 

at kommunikere igennem? 
 

1. Ven med Johanne Schmidt-Nielsen (EL) 
 
1. Hvorfor er du ven med en politiker på Facebook? 
Det er der vel flere grunde til. Jeg er selv meget politisk engageret. I min fritid bruger jeg 
meget tid på  elev- og studenterpolitik og andet ungdomspolitik. Igennem min aktivitet i 
politik kender jeg flere folkevalgte politikere, og er af den grund venner med dem på 
Facebook. Andre af mine politiker venner her på Facebook, mest MF'erne, er jeg ikke 
nødvendigivs venner med fordi jeg kender dem, men for at profilere dem og nok også for lidt 
at vise frem, at det også er det jeg står for. 
 
2. Kommunikerer du med politikeren? (hvis ja gennem hvad? wall, applications, beskeder, 
etc.) 
Det er forskelligt alt efter om det er en jeg kender, eller blot en jeg er ven med for at profilere. 
Er det en jeg kender kan jeg kommunikere med personen både gennem wall, applications og 
hele skidtet. 
De politikere som jeg ikke kender, igen typisk MF'erne, kan jeg godt finde på at sende en 
gruppe invitation eller application som jeg tænker passer til personen.  
 
3. Efter din mening, hvorfor er Facebook et relevant (eller irrelevant) sted for en politiker at 
kommunikere igennem? 
Jeg tænker helt sikkert Facebook er et klogt sted at kommunikere igennem som politiker.  
Det er vigtigt at ved med på "moden", at være med der hvor det sker. Det giver jo god 
opmærksomhed omkring en.  
Det kan være en anderledes måde at sælge sin politik på, til en anden slags mågruppe end 
andre medier hencender sig til - gennem alle de grupper man kan være medlem af gives der jo 
et godt billede af hvad politikeren mener. Politikeren er ikke nødvendigvis kun medlem, eller 
måske enda sllet ikke af, politiske grupper, så det kan også være en måde for politikeren til at 
vise andre sider af sig selv på, som ville kunne give politikeren nogle flere tilhængere.  
Som politiker er man ikke kun en kedelig en, der sidder på Christiansborg, man skal helst 
virke som en spændende person, for at kunne blivve valgt - det kan man måske gøre gennem 
Facebook? 
Når politikeren har fået samlet sig en masse venner på Facebook kan de jo bruges til at vise 
hvor god man er og på den måde få endnu flere tilhængere. 
Men den vigtigste årsag til at kommunikere igennem steder som Facebook er at man bliver 
nød til at være med på det nyeste nyeste hele tiden for at blive lagt mærke til. 
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2. Ven med Margrete Vestager (R)  
 
1. Der er flere grunde til, at jeg er venner med politikere paa FB. Nogle af dem er jeg 
personligt venner med. En af dem er min gamle skolelaerer. Andre kontakter opstod gennem 
mit arbejde som journalist. Og endelig er FB en ventil for mig som journalist. I mit daglige 
arbejde skal jeg altid gerne skjule mine politiske sympatier. Her kan jeg lufte dem. Jeg ved, at 
venskaberne er halvoffentlige, men alligevel er det lidt mere skjult, end hvis jeg skrev 
laeserbreve i dagblade for eksempel. 
 
2. Jeg kommunikerer primaert med politikerne gennem beskeder. En stor del af 
kommunikationen har ogsaa vaeret arbejdsrelateret. 
 
3. Om FB er relevant for en politiker? Effekten er vel naeppe saerlig stor, men de maa jo tage 
alle kanaler i brug for at ramme valgerne - og naar FB er gratis, hvorfor ikke? Det eneste, det 
koster dem, er vel den tid, de (eller deres sekretaerer) er noedt til at investere i FB. Omvendt 
signalerer det vel ogsaa lidt, at det er gaaet op for politikerne, at der er noget, der hedder FB, 
og at de ikke er museumsgenstande. 
 

3. Ven med Margrete Vestager (R)  
 
A: Har haft kontakt til dem igennem foreningspol. arbejde, og vil gerne signalere at lige netop 
dem synes jeg er dygtige / og er jeg enige med på visse punkter. 
B. Kommunikationen foregår ikke gennem facebook, men eks. via mail. 
C. Facebook er bla. " personlig performance "  og  vi ønsker at sende et signal om hvem vi 
gerne vil opfattes som, det gør pol. også,  så vi kør hinanden på ryggen.  
 

4. Ven med Margrete Vestager (R) 
 
1) Der er nok to ting. Et er for at støtte politikeren og vise respekt for denne. Desuden er det et 
statement, så andre kan se, hvilke politikere, jeg er "venner med". 
2)Nej, jeg kommunikerer ikke med politikeren. 
3) Det kan nok give lidt street credit blandt unge at en politiker er på facebook. Det giver et 
lidt ungt image, at man er på facebook. Hvad det så kan bruges til udover på er fuldstændig 
op til politikeren. De må være lidt kreative. Jeg synes ikke rigtigt, de udnytter potentialet ved 
facebook. De når i hvert fald ikke mig. 
   

5. Ven med Connie Hedegaard (K) 
 
1) Jeg er bare blevet venner med nogle konservative politikere fordi jeg selv er konservativ. 
2) Nej, jeg har endnu ikke skrevet noget til nogen af dem. Men kunne da godt finde på at gøre 
det en gang, og så bliver det nok gennem wall'en. 
3) Jeg synes det er relevant, fordi de kommer ud til de yngre stemmer. man kan nemt skrive 
til dem, og så håbe de svare igen :) det er lige så godt som blog's. 
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6. Ven med Lene Espersen (K) 
1) Jeg fik en friend request fra vedkommende 
2) Nej... men har skrevet på hendes wall, naturligvis uden respons (forventede det heller ikke) 
3)Facebook er blevet et mega populært forum til at genoptage gamle bekendtskaber og få nye 
via ens "venner". Facebook fortjener Nokia's slogan mere end Nokia selv: Facebook... 
connecting people :) Derfor er det også populært for politikere at bruge det. Man kan med et 
klick få en besked ud til et stort netværk af brugere. 
 

7. Ven med Morten Messerschmidt (DF) 
 
1. Ven er måske så meget sagt, snarere fan. 
2. Ja, skrev på personens wall. 
3. Det er i højeste grad relevant. Kommunikationen igennem Facebook er langt mere 
personlig end f.eks. TV, radio og aviser. Man ser det jo f.eks. også i den amerikanske 
valgkamp, kandidaterne vælger at lave blogs,  skrive indlæg på nettet og oprette profiler på 
Facebook, internettet er i sig selv et nyt medie der først for nylig er ved at blive brugt til fulde 
som kommunikations middel, sådan som TV, radio og aviser har været det før i tiden. 
   

8. Ven med mange politikere 
Re: Politikere på facebook 
 
Jeg tror ikke jeg egner mig .... 
 
De fleste har ansøgt mig på grund af Yhysagen... 
Fordi jeg er blevet mentalundersøgt,  truet med umyndiggørelse og restforfulgt for at gøre min 
pligt og anmelde overgreb på børn i Thy... 
Så en masse mennesker støtter mig og prøver at se hvad de kan gøre for sagen... 
 
Der er en gruppe herinde osse til støtte for sagen,den hedder det samme som hjememsiden om 
sagen 
www.klitnyt.dk/sexchikane2 
 
Så de felste venner jeg har herinde uanset profession har ansøgt mig på grund af Thysagen 
   

9. Ven med Anders Fogh Rasmussen (V) 
 
1. Synes jo det er spændende og måske også lærerigt at kunne komme tæt på dem der 
bestemmer og leder her i landet..... 
2. Ja jeg har haft skrevet nogle beskeder direkte til Anders Fogh Rasmussen og han har svaret 
pænt tilbage på dem alle. 
3. Synes det er relevant fordi politikkerne derved måske også får føling med hvad der foregår 
ude blandt befolkningen og derved måske lettere kan træffe de rigtige beslutninger..... 
   

10. Ven med Villy Søvndal (SF)  
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1. Fordi jeg er tilhænger af hans politik. 
 
2. Nej. 
 
3. Det er relevant, såfremt han/hun kan få kommunikeret politik ud til interesserede, som evt. 
hellere kigger facebook end tv-avis, alm. avis eller lign.   
   

11. Ven med Yildiz Akdogan (S)  
 
1 og 3. Jeg er ven med politikere som jeg gerne vil bakke op. 
Jeg mener det kan være meget relevant for politikere at gøre brug af et sted som facebook 
fordi det er en god måde at blive set på. Hvis man altså har et stort netværk af 'venner'. Hvis 
jeg accepterer en request fra en politiker jeg gerne vil bakke op, er det simpelthen for at gøre 
mulighederne for at hendes profil bliver besøgt, og folk derved finder ud af hvem hun er og 
hvad hun står for, større. Jeg synes især det er vigtigt for politikere som går efter yngre 
vælgere, eller politikere som ikke er kendte i forvejen. 
Men jeg ville aldrig acceptere en request fra en politiker jeg ikke bakker op, ikke 
nødvendigvis fordi MIT venskab betyder så meget for ham/hende, men også fordi jeg ikke vil 
have at  folk får forkert indtryk af hvem jeg er udfra mine venner. 
 
2. Jeg kommunikerer ikke med politikere over facebook. Så skulle det være for at få svar på et 
konkret spørgsmål eller i hvert fald noget politisk orienteret.  Jeg ville aldrig skrive noget i 
retningen af "tillykke med fødselsdagen" eller noget omkring deres privatliv. Jeg kan heller 
ikke se hvad de skulle bruge det til. 
Hvis jeg skulle kontakte en politiker ville jeg bruge andre metoder, men hvis jeg endelig 
skulle bruge facebook ville jeg skrive en privat meddelelse og aldrig bruge "wall'en". 
   

12. Ven med Mette Frederiksen (S) 
 
1. Af flere grunde: a: For at støtte op om den enkelte politiker. Altså for at tilkendegive min 
sympati med personen, således at de ved, at der er nogen som interessere sig for deres 
holdninger og budskaber. Men sandelig også som et "statement" overfor min egen omverden. 
Jeg forsøger også at videresende forskellige politikeres budskaber til mine egne vennner. 
 
2. Det gør jeg. Men det er faktisk som regel via email. Men politikernes budskaber og deres 
beskeder læser jeg, og enkelte gange kommenterer også disse. 
 
3. Jeg finder det meget relevant at kommunikere gennem facebook. Man får en mere 
"uformel" snak/kommunikation og det er som om, at man som privatperson kan tillade sig lidt 
mere - altså stille uopfordrede og forskelligartede spørgsmål direkte til politikerne....De har jo 
selv valgt at acceptere min venneanmodning og de har jo som regel også selv oprettet sig på 
facebook. Man kan derfor godt tillade sig at skrive i tide og utide til dem. Politikkerne "lever" 
jo af at være i kontakt med befolkningen, hvilket facebook er et super redskab til. 
 

13. Ven med Mette Frederiksen (S) 
1. Jeg er ven med ca. fire stykker, der er landspolitikere og flere fagforeningspolitikere. Jeg er 
ven med dem, bl.a. fordi jeg kender nogle af de mpersonlige eller faglige sammenhænge.  
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2. Ja nogle gange. 
3. Det ved jeg ikke 
 

14. Ven med Morten Messerschmidt (DF)  
 
1.  jeg er ven med en politiker på facebook fordi jeg kender vedkomne jeg mødte ham 
igennem et møde og så har vi en fælles veninde 
 
2.ja det gør jeg igennem wall  
 
3. jeg synes facebook er relevant sted for en politiker for så kan vedkomne jo høre vælgers 
personlig meninger samt ønsker altså kommer tætter på vælgerne 
 
 
 


