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EXECUTIVE SUMMARY 

Personal branding through social media – the path to finding the right job in a 

postmodern era? 

This thesis examines how personal branding through social media can contribute to finding the 

right job and why communicating the personal brand through social media is interesting. 

The theoretical framework in which the thesis investigates the problem statement is compiled by 

four parts. Firstly, theory about postmodern society is applied to describe which values and needs 

characterize the postmodern man. Secondly, personal branding theory is applied to define the 

term and establish how personal branding can contribute to finding the right job. Thirdly, personal 

branding theory is combined with theory proposing that individuals, as a result of living in a 

postmodern consumer society, perceive themselves and others as a commodity of consumption 

and therefore have a constant need for reinventing themselves to stay attractive to consumers. 

This can be viewed as a metaphor for the individual branding himself/herself towards potential 

employers. Lastly, theory on social media is examined to determine what it is, what role it plays in 

society and what purpose it serves. 

In the analysis we have performed two focus group interviews with the aim of establishing how 

individuals consume social media. Furthermore, research interviews with a number of HR 

employees from Danish companies were carried out with the aim of investigating how and to what 

extent social media are part of the recruitment process as well as how employers perceive social 

media. 

Overall, the employed theoretical framework argues that social media can be used by individuals 

as a strategic tool for personal branding with the aim of finding the right job and that social media 

offer a transparency, which gives employers an advantage in determining whether to hire an 

individual or not – to find the perfect match. Our empirical investigations, on the other hand, 

suggest that individuals are major consumers of social media, but that they perceive social media 

like Facebook as ‘just for fun’. Though some individuals manage their appearance on the media, 

they generally do not consider social media as a means of communication for professional 

matters. The interviewed employers use social media to some extent, although they do not 
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perceive social media as a strategic recruitment tool at this time. Currently the financial crisis has 

an impact on the labor market, which influences individuals as well as companies. As it becomes 

increasingly tough for individuals to find a job and companies also become increasingly 

demanding, the more the reason for individuals to brand themselves. 

We conclude the thesis by arguing that it is both interesting and rewarding for the individual to 

brand himself/herself through social media, even though these media - for the time being - are not 

the preferred recruitment tool of the employers. Networking strategically with peers through 

social media can be the path to many unexpected possibilities, and personal branding contributes 

to the individual realizing own potential and competencies as well as how to communicate the 

personal brand. This ensures that the individual can identify the right job. Furthermore, 

continuous development within social media is to be expected. Thus we conclude that the 

combination of the strengths of personal branding and the possibilities, which social media offer 

can highly contribute to finding the right job and therefore communicating the personal brand 

through social media is interesting. 
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1 INTRODUKTION 

1.1 INDLEDNING 

Det postmoderne menneske vil gerne aktualisere og realisere sig selv, og dette kan gøres gennem 

personlig branding. Personlig branding, som koncept, siges at være opstået i sluthalvfemserne, 

hvor Tom Peters var den første til at proklamere, at ”We are all CEOs of our own companies: Me 

Inc” (Shepherd, 2005, s. 590). Ligesom virksomheder kan markedsføre og brande deres produkter, 

kan individer markedsføre og brande sig selv. Alle mennesker har et personligt brand, men det er 

bare ikke alle, der bevidst bruger eller udnytter dette. Ved hjælp af strategiske valg og overvejelser 

kan individet styre sit personlige brand og kommunikere sine personlige brandværdier gennem 

nøje udvalgte kanaler. Derved tydeliggøres det, hvordan et individ differentierer sig fra andre.  

Personlig branding kan også forklares med en metafor, hvor man forestiller sig mennesket som en 

vare. Mennesket er som en vare til for at tilfredsstille andres behov, og når behovene ikke længere 

tilfredsstilles, kan varen blot smides væk. Med den personlige branding kommunikerer mennesket 

til omverden, hvilke behov han eller hun kan tilfredsstille hos andre, og hvordan han eller hun 

differentierer sig fra andre varer for hele tiden at forsøge at blive valgt i det store udbud af varer. 

Det er i høj grad det spil, der foregår på jobmarkedet. Gennem personlig branding forsøger 

individet at kommunikere, at han eller hun, bedre end nogen anden, kan tilfredsstille de behov, 

arbejdsgiveren søger dækket. 

I løbet af de sidste årtier er vi i Danmark overgået fra en moderne til en postmoderne tid, og de 

postmoderne værdier har for længst fæstnet sig i det danske samfund. Selvrealisering og 

selvaktualisering rangerer højt på individets prioriteringsliste, og Maslows berømte 

behovspyramide er blevet vendt på hovedet. Hvor de basale behov tidligere var de vigtigste at få 

opfyldt først, tages disse nu for givet, og behovet for selvaktualisering er nu blevet væsentligt 

større. Det er en af grundene til, at der er kommet fokus på personlig branding, da individet 

herigennem kan realisere de postmoderne behov. Det samfund, vi lever i i dag, karakteriseres ikke 

længere af modernismens materialistiske tendenser, tværtimod er der fokus på mere abstrakte 

værdier som frihed, selvstændighed, livskvalitet, ligestilling, medindflydelse og velfærd. Sagt på en 

anden måde er mennesket blevet postmaterialistisk (Ryhede, 2009). 
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I takt med overgangen til det postmoderne samfund er der også sket en markant udvikling inden 

for teknologien, hvor bl.a. internettet er vundet frem. Den teknologiske udvikling er fortsat i 

hastigt tempo, og som et af de nye skud på stammen er de sociale medier, som f.eks. Facebook, 

Twitter, LinkedIn og Wikipedia, dukket op. De sociale medier er inden for tre år blevet den mest 

brugte aktivitet på Internettet (Qualman, 2009, s. 1). Man kan spørge sig selv, hvorfor disse medier 

er dukket op, og hvorfor de er blevet så populære. 

En af de kanaler, hvori man kan markedsføre sig selv og dermed kommunikere sit personlige 

brand, er sociale medier (IT-borger, 2009). Danmark er det land i verden, hvor Facebook har flest 

brugere i forhold til antal indbyggere. I februar 2009 havde mere end 1,8 millioner danskere en 

profil på Facebook, og LinkedIn er det næstmest brugte sociale medie i Danmark (IT-borger, 2008). 

Danskerne bruger nu i gennemsnit mere tid på sociale medier, end de bruger på nyhedstjenester 

(IT-borger, 2009). Dette indikerer, hvor stor en betydning sociale medier har fået i hverdagen. 

Hvor man tidligere skulle tage kontakt via e-mail eller telefon, så giver de sociale medier mulighed 

for interaktion på et mere fragmenteret og lettilgængeligt plan. Man behøver ikke skrive lange 

beskeder men kan nøjes med en kommentar eller et klik for at interagere med sit netværk. 

Samtidig giver de sociale medier mulighed for at genoptage kontakten til mere eller mindre 

perifere bekendtskaber, da disse medier har gjort det lettere end tidligere at finde folk. Dette kan 

være til gavn både i private og professionelle sammenhænge. Distancen til ens medmennesker er 

med de sociale medier blevet kortere, end den hidtil har været, og gennem de fleste af disse 

medier er det blevet alment accepteret, at man på en mere eller mindre uformel måde kan tage 

kontakt til f.eks. professionelle kontakter, som er forbundet til en eller flere af ens egne kontakter. 

De sociale medier tilbyder dermed adgang til et langt større netværk, både privat og fagligt, end 

internettet eller andre kommunikationsformer tidligere har gjort. 

Fordi det er så let tilgængeligt, og fordi brugeren har adgang til så stort et netværk og en 

kontaktflade, skaber de sociale medier i høj grad rum for selvaktualisering og personlig branding. 

Gennem de sociale medier kan individet udnytte muligheden for at kommunikere sit personlige 

brand og vise omverden, hvordan han eller hun tilbyder værdi og differentierer sig fra andre 

personlige brands – og dette kan være en fordel i forbindelse med jobsøgning. Flere virksomheder 

har allerede fået øjnene op for potentialet ved de sociale medier, og nogle virksomheder benytter 
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allerede disse i forbindelse med rekruttering. Herhjemme er bl.a. vikarbureauet Randstad begyndt 

at bruge Facebook og andre sociale medier til at rekruttere kandidater (Thomsen, 2009). De 

sociale medier giver et væld af muligheder, hvad angår employer branding (som handler om at 

opbygge virksomhedens image både eksternt i forhold til rekruttering samt internt blandt 

medarbejderne) og rekruttering generelt (Woodward, 2008). Ikke mindst hvad angår jagten på de 

rigtige talenter til virksomheden. 

Som følge af de små årgange har der i mange år været mangel på kvalificeret arbejdskraft i 

Danmark (Nørgaard Nielsen R. &., 2009), og derfor var mange virksomheder i stigende grad 

begyndt at gøre opmærksomme på sig selv gennem employer branding (Schnoor, 2009, s. 171). 

Dette var både for at fastholde medarbejdere og tiltrække nye talenter. Med manglen på den 

kvalificerede arbejdskraft har de jobsøgende tidligere kunnet tillade sig at være kræsne omkring 

jobvalg. Dermed har der været fokus på, at virksomhedens værdier skulle stemme overens med 

individets egne værdier, samt at arbejdsopgaverne skulle være interessante og med garanti for 

medindflydelse og selvaktualisering - helt i tråd med de værdier, der karakteriserer 

postmodernismen. I mange år har markedet været gunstigt for de jobsøgende, der med en 

minimal indsats kunne få lige netop det job, som levede op til deres krav. Hvis jobbet så viste sig at 

være mindre interessant end ventet, var det let at skifte job. Denne beskrivelse er en anelse 

karikeret, men dette er blot for at understrege, hvordan rollerne nu er byttet om mellem 

kandidaterne og virksomhederne. Finanskrisen, der startede i 2008, har haft store økonomiske og 

samfundsmæssige konsekvenser, ikke mindst på jobmarkedet, hvor ledigheden er steget kraftigt. 

Dette har bl.a. betydet, at magtbalancen mellem arbejdsgiver og jobsøgende er skiftet, og tilbage 

står nyuddannede såvel som kandidater med flere års erfaring på bagen i kø for at få et job. 

Samtidig modtager virksomhederne ofte langt flere ansøgninger, end de kan administrere, hvilket 

betyder, at kandidaten ikke længere kan stille de samme krav som før, samt at det nu er blevet 

endnu vigtigere at kunne tydeliggøre over for en arbejdsgiver, hvorfor denne skal vælge lige netop 

dig. 

Vi befinder os altså på et stadie, hvor de postmoderne værdier har vundet så meget indpas, at 

individet ønsker at realisere og aktualisere sig selv, og hvor de sociale medier - takket være den 

teknologiske udvikling - skaber rum for at udleve disse værdier gennem personlig branding. 
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Finanskrisen har desuden gjort det sværere at finde et job, hvilket gør det essentielt at 

kommunikere helt præcist, hvorfor man skal vælges. Derfor finder vi det relevant at opstille 

følgende problemstilling. 

 

1.2 PROBLEMFORMULERING 

 

Hvordan kan personlig branding gennem sociale medier bidrage til at finde det rigtige job, og 

hvorfor er det interessant at kommunikere det personlige brand gennem sociale medier? 

 

Begrebet ’det rigtige job’ hentyder til, at den jobsøgende skal matche en bestemt stilling og en 

bestemt virksomhed såvel fagligt som personligt. Der er altså ikke tale om blot at finde et hvilket 

som helst job men ét, der er det rigtige match for både kandidat og arbejdsgiver. 

Med ’Interessant’ forstås, om det kan være relevant, hensigtsmæssigt, og om det kan give et 

positivt udbytte at kommunikere det personlige brand gennem sociale medier. 

 

For at kunne besvare ovenstående problemformulering vil vi arbejde ud fra følgende 

arbejdsspørgsmål: 

• Hvad er personlig branding, og hvordan kan det bruges i forbindelse med 

jobsøgning? 

• Hvilke tendenser i samfundet har haft indflydelse på brugen af sociale 

medier og på individets personlige branding? 

• Hvilken betydning har de sociale medier fået i samfundet, og på hvilken 

måde bruges de i professionel sammenhæng? 
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1.3 UDDYBELSE AF ARBEJDSSPØRGSMÅL 

Vi vil her redegøre for arbejdsspørgsmålenes type for at give læseren en forståelse af vores tilgang 

til arbejdet med problemstillingen. 

”Hvad er personlig branding, og hvordan kan det bruges i forbindelse med jobsøgning?” er et 

teoretisk afdækkende spørgsmål. Her diskuteres konceptet personlig branding, herunder hvordan 

det er udsprunget fra branding, samt hvordan det kan bruges til jobsøgning.  

”Hvilke tendenser i samfundet har haft indflydelse på brugen af sociale medier og på individets 

personlige branding?” kan defineres som et både kontekstafdækkende, empirisk og teoretisk 

spørgsmål. Her afdækkes den samfundsmæssige kontekst, som specialets problemstilling befinder 

sig inden for, og spørgsmålet besvares ved hjælp af flere forskellige teoretiske kilder samt 

empiriske undersøgelser. 

”Hvilken betydning har de sociale medier fået i samfundet, og på hvilken måde bruges de i 

professionel sammenhæng?” er både et empirisk og teoretisk spørgsmål. Dette besvares ved hjælp 

af empiriske undersøgelser i form af fokusgruppeinterviews og researchinterviews, hvilket 

kombineres med teori omkring de sociale medier. Her søges at give et billede af, hvilke sociale 

medier, der bliver brugt i dag, og samt hvordan og i hvilken kontekst de bruges. Besvarelsen 

dækker både den jobsøgende samt arbejdsgiverens synspunkt. 

 

1.4 AFGRÆNSNING 

Dette speciale tager udgangspunkt i dagens Danmark med den nuværende situation, hvor 

finanskrisen har medført en relativ høj arbejdsløshedsprocent. Vi vil koncentrere os om Danmark 

og de danske forhold, og selv om finanskrisen har en vis indflydelse på besvarelsen af vores 

problemstilling, vil specialet stadig have en relevans fremad i tiden, da personlig branding fortsat 

kan være interessant for det postmoderne menneske. 

Specialet befinder sig inden for marketingdisciplinen og afgrænser sig derfor fra at gå i dybden 

med sociologiske og retoriske problemstillinger. Formålet med specialet er ikke at rådgive andre 

om, hvordan de kan brande sig selv for at finde det rigtige job, og derfor vil vi heller ikke udforme 
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en handlingsplan med værktøjer og gode råd til, hvordan det konkret kan gøres på den bedst 

mulige måde. Derimod vil vi overordnet redegøre for, hvordan personlig branding kan være 

medvirkende til at finde det rigtige job. 

I forhold til problemstillingen vil vi undersøge, hvorfor det er interessant at brande sig personligt 

gennem sociale medier, når det handler om at finde det rigtige job, og vi vil derfor udelukkende 

arbejde med personlig branding online. Vi vil ikke gå i dybden med betydningen af offline-branding 

og fysiske netværk med det formål at skabe sociale eller faglige relationer, hvilket ligeledes kunne 

være interessant i professionel sammenhæng. 

På grund af specialets begrænsede omfang er det ikke muligt at behandle alle sociale medier, og 

derfor fokuserer specialet hovedsageligt på Facebook og LinkedIn. Der er flere grunde til dette 

valg. Via den anvendte teori samt den indsamlede empiri er det tydeligt, at Facebook og LinkedIn 

er de mest benyttede sociale medier i Danmark. Disse to medier repræsenterer de fleste andre 

sociale medier pga. de utallige funktioner, medierne tilbyder, og desuden findes der mest 

tilgængelig information om disse frem for andre sociale medier. 

Et af målene med specialet er at undersøge, hvorfor det er interessant at brande sig personligt 

gennem sociale medier, og herunder vil vi indsamle data for at klarlægge, hvordan virksomheder 

bruger sociale medier i deres rekrutteringsproces. Da dette speciale falder inden for 

marketingdisciplinen, vil vi ikke behandle HR-disciplinerne teoretisk men kun koncentrere os om 

den måde, virksomhederne benytter sociale medier i rekrutteringssammenhæng. Dette betyder 

også, at vi ikke vil komme nærmere ind på, hvordan virksomhederne kan lade de sociale medier 

indgå i deres branding- eller employerbranding-strategier. Vores viden omkring virksomheders 

brug af sociale medier i rekrutteringssammenhæng er således baseret på henholdsvis artikler samt 

researchinterviews. 

Vores hovedfokus gennem hele specialet er at besvare problemstillingen set ud fra den 

jobsøgendes perspektiv, hvorfor vores hovedempiri er fokusgruppeinterviews. For at belyse 

arbejdsgiverens perspektiv, benytter vi også researchinterviews som ekspertudtalelser. 

 



7 
 

1.5 DEFINITIONER OG BEGREBER 

Vi vil her kort definere termer og begreber, som er centrale for specialet. Ved at definere disse 

søger vi at skabe gennemsigtighed samt at sikre, at læseren forstår begreberne, sådan som de 

anvendes i specialet. 

Personlig branding, som defineret i dette speciale, handler om markedsføring af individet, primært 

i professionel sammenhæng. Konceptet stammer fra branding, og det drejer sig her om at 

markedsføre en person og dennes kompetencer samt vise, hvordan det personlige brand 

differentierer sig fra andre individer og tilføjer merværdi over for en arbejdsgiver. Se afsnit 3.1.3 

’Personlig branding’ for en gennemgang af, hvad personlig branding er, samt hvordan det kan 

bidrage til at finde det rigtige job. 

Vi har ovenfor defineret, hvordan udtrykket det rigtige job skal forstås i specialets 

problemformulering. Udtrykket er hensigtsmæssigt at anvende i dette speciale, fordi individet 

gennem personlig branding identificerer sit personlige brand og dermed signalerer, hvordan han 

eller hun tilbyder merværdi, samt over for hvilken målgruppe det personlige brand skal 

kommunikeres. Dermed opnås en højere chance for at finde det rigtige job i forhold til blot at 

finde et hvilket som helst job. 

Postmodernisme skal forstås i en samfundsmæssig kontekst, hvor det drejer sig om den måde, 

hvorpå samfundet har udviklet sig og nået det postmoderne stadie. I dette speciale anvendes 

postmodernismen således ikke, som det anvendes i forbindelse med f.eks. kunst eller filosofi. Se 

afsnit 3.1.1 ’Postmodernisme – overgangen til et nyt samfund’ for en dybere gennemgang af 

begrebet, samt hvad der karakteriserer det postmoderne samfund. 

Sociale medier er websteder, hvor mennesker – både privatpersoner og virksomheder - kan mødes 

og udveksle viden, information, meninger og indhold via interaktion. Sociale medier som begreb 

forveksles ofte med web 2.0, og det kan være svært at skelne mellem de to, da de ligger tæt op ad 

hinanden, og da ingen af begreberne endnu har en fuldstændig ’officiel’ definition. Begrebet web 

2.0 skal forstås som internet version 2.0 i kontrast til internet version 1.0. Hvor web 1.0 i højere 

grad var envejskommunikation, handler web 2.0 om flervejskommunikation og det, at brugerne 
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kan være med til at generere indholdet på webstederne. En mere dybdegående diskussion af de to 

begreber findes i afsnit 3.1.4 ’Sociale medier’. 

Termerne jobsøgende og kandidat bruges synonymt om en person, der søger efter et job. 

Finanskrisens indvirkning på jobmarkedet har gjort, at antallet af jobsøgende er højere, end det 

har været i årevis, og mange er i den forbindelse blevet afskediget eller kan risikere at blive det 

pga. nedskæringer. Med jobsøgende og kandidat menes derfor ikke, at man nødvendigvis er ledig 

på arbejdsmarkedet. Alle individer kan, hvad enten de har fast arbejde eller ej, være potentielle 

kandidater til andre stillinger. 

Med professionel sammenhæng menes noget, der er relateret til job eller karriere. Det skal ses i 

modsætning til privat sammenhæng, som begrænser sig til individets privatsfære. 
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1.6 SPECIALETS STRUKTUR 

Model 1: Specialets struktur 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Indledning Problemformulering 

Metode 

Postmodernisme Det postmoderne 

menneske 

Personlig branding Sociale medier 

Dataanalyse af 

fokusgruppeinterviews 

Dataanalyse af 

researchinterviews 

 

Diskussion 

Del 1: Introduktion 

Del 2: Teori 

Del 3: Empirisk analyse 

Del 4: Diskussion 

Del 5: Afslutning 

Konklusion 

Perspektivering 
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Specialet er opdelt i fire dele. 1. del indleder specialet med en problemstilling i form af indledning, 

afgrænsning og problemformulering. Dernæst redegøres der for metoden, hvilket efterfølges af en 

præsentation af specialets teori- og empirianvendelse. 

2. del omfatter teoridelen, der er bygget op omkring fire samfundstendenser: Postmodernisme, 

Det postmoderne menneske, Personlig branding og Sociale medier. 

I specialets 3. del præsenteres de empiriske undersøgelser, der udgøres af henholdsvis 

fokusgruppeinterviews og researchinterviews.     

Diskussionen er 4. del, hvori teorierne kædes sammen og sammenholdes med de empiriske 

undersøgelser. 

Endelig afsluttes 5. del med specialets konklusion, der opsummerer specialets hovedpunkter og 

resultater, samt en perspektivering. 

 

1.7 TEORIANVENDELSE 

Vi vil her kort redegøre for vores valg af teorier, samt hvordan disse anvendes. Ved at benytte 

allerede eksisterende teori kan man konkretisere sin viden og skabe forståelse af eller forklaring 

på de informationer, man indsamler om et bestemt emne (Andersen I. , 2005, s. 72-74). Derfor er 

et teoretisk fundament centralt, når det handler om produktion af viden. De teorier, vi har valgt at 

anvende i dette speciale, er dermed af vigtig karakter, da enhver teori udgør ét bud på, hvordan 

virkeligheden ser ud og ikke nødvendigvis afspejler en objektiv sandhed. Dette betyder, at de 

valgte teorier har betydning for udfaldet af problemstillingens besvarelse, da konklusionerne vil 

være influeret af de inddragede teorier. 

I specialet arbejder vi med den anvendte teori på to niveauer, henholdsvis makro- og mikroniveau. 

På makroniveau benyttes teori om samfundsudviklingen, der har ført til postmodernismen, hvilket 

er med til at skabe den kontekstuelle ramme for problemstillingen, og på mikroniveau anvendes 

teori til at beskrive enkeltdele af samfundet som det postmoderne menneske, personlig branding 

og sociale medier.  
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1.7.1 ANVENDELSE AF RONALD INGLEHARTS TEORI 

Vi anvender Ronald Ingleharts teori om samfundsudviklingen for at skabe en overordnet teoretisk 

ramme for problemstillingen, som skal hjælpe til forståelsen af det empiriske såvel som det 

teoretiske materiale. Ingleharts teorier omkring samfundets udvikling anvendes til at forklare, 

hvad der karakteriserer det postmoderne samfund og de værdier, der er i fokus. Anvendelsen af 

denne teori er relevant for problemstillingen, fordi de værdier, der karakteriserer det 

postmoderne samfund, danner baggrund for, at individet søger selvrealisering, hvorfor der er 

kommet fokus på personlig branding. Samfundets udvikling har desuden medført fremgang inden 

for teknologien, hvilket har gjort de sociale medier mulige. 

 

1.7.2 ANVENDELSE AF ZYGMUNT BAUMANS TEORI 

Bauman har udviklet en teori, der beskriver, hvordan mennesket, som et resultat af det 

forbrugersamfund, vi lever i, anses som en vare. Denne teori anvender vi til at forklare, hvordan og 

hvorfor det postmoderne menneske brander sig personligt. Derudover anvendes Baumans teorier 

om det postmoderne menneskes fragmentering til at forklare, hvorfor de sociale medier er 

opstået, og hvorfor de har fået så stor succes. Hans teorier er en måde at se verden på og skal 

bruges som værktøj til at forstå samfundet med. Teorien bidrager dermed til at konstruere vores 

forståelse.  

 

1.7.3 ANVENDELSE AF PERSONLIG BRANDINGTEORI 

Denne teori er brugt til at definere begrebet og forklare, hvad det går ud på, hvilket er centralt for 

at kunne besvare problemstillingen. Til dette er anvendt en række teoretikere, som giver deres 

bud på fænomenet, da vi mener, det er vigtigt at understrege, at der ikke findes en enkel 

definition på begrebet. Der udvælges ikke en hovedteoretiker til behandling af dette område, men 

information fra såvel bøger som artikler inddrages. Vi mener, at dette er mest hensigtsmæssigt, da 

der stadig er stor udvikling og delte meninger inden for feltet. 
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1.7.4 ANVENDELSE AF TEORI OM SOCIALE MEDIER 

Til behandlingen af de sociale medier anvendes litteratur fra eksperter på området – herunder 

forfattere til bogen Groundswell, Charlene Li & Josh Bernoff og Eric Qualman, forfatter til bogen 

Socialnomics – samt et antal artikler fundet gennem diverse fagdatabaser og faglige fora. I samspil 

med den indsamlede empiri udgør dette teoretiske fundament grundlaget for at kunne belyse, 

hvad sociale medier er, hvordan de bruges samt til at vurdere, hvilken betydning de har fået i 

samfundet. Anvendelsen af både artikler og bøger sikrer, at den benyttede teori er ajour, hvilket vi 

ser som centralt, da de sociale medier stadig er i hastig udvikling. Der bliver derfor fortsat skrevet 

og talt meget om disse, herunder hvordan de kan udnyttes i personlig branding- og 

rekrutteringssammenhæng. Det meste teori, der på nuværende tidspunkt findes om sociale 

medier, er skrevet af praktikere og er således ikke indsat i en videnskabelig ramme, og derfor 

kunne der stilles spørgsmålstegn ved anvendelsen af nævnte teorier i et akademisk studie. Vi 

finder det dog hensigtsmæssigt at anvende disse, da de praktikere, der til daglig arbejder med 

sociale medier, følger den fortsatte udvikling tæt og derfor må formodes at være kvalificerede til 

at udtale sig herom. Vi er opmærksomme på, at en del af den anvendte litteratur stammer fra 

USA, og at amerikanske forhold ikke nødvendigvis er de samme som de danske. Det virker 

umiddelbart, som om udviklingen inden for sociale medier er længere fremme i USA, men vi 

mener dog, at informationerne stadig er relevante, da mange danske artikler også understøtter de 

samme tendenser. 

  

1.8 MÅLGRUPPE FOR SPECIALET 

Ud over vejleder og censor henvender specialet sig primært til studerende fra Handelshøjskolen i 

København (CBS) og andre, der måtte have en interesse i personlig branding og sociale medier set 

ud fra et samfundsmæssigt synspunkt. Dette betyder også, at specialets læsere må forventes at 

have en vis forståelse inden for det samfundsvidenskabelige felt. 
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2 METODE 

Valget af metodisk fremgangsmåde afhænger af undersøgelsesprojektets formål, problemstilling 

og genstandsfelt (Andersen I. , 2005, s. 33). Vi vil i det følgende redegøre for den metode, der 

ligger til grund for vores tilgang til arbejdet med specialet for at skabe en gennemsigtighed og 

sammenhæng gennem hele specialet fra problemformuleringen og frem til konklusionen.  

 

2.1 VIDENSKABSTEORETISK STÅSTED 

Vi vil i dette afsnit gøre rede for vores videnskabsteoretiske ståsted, som ligger til grund for dette 

speciale. Videnskabsteori handler om, hvad viden er, og på hvilket tidspunkt man kan kalde viden 

for videnskabelig. Herunder også, hvordan viden hænger sammen med samfundsudviklingen 

(Andersen I. , 2005, s. 16). 

Inden for videnskabsteorien findes der flere forskellige måder at forstå og opfatte virkeligheden 

på, og disse forskellige opfattelser karakteriseres inden for videnskaben som 

paradigmer(Heldbjerg, 1997, s. 26-27). Der findes flere forskellige paradigmer; dog vil vi her blot 

behandle de to paradigmer positivisme og socialkonstruktivisme, der grundlæggende er to 

forskellige måder at anskue verden på.   

 

2.1.1 POSITIVISME 

Når man opfatter verden ud fra det positivistiske paradigme, findes der kun én form for 

videnskabelig erkendelse, og det er den naturvidenskabelige(Rønn, 2006, s. 169). Virkeligheden 

anses som værende målbar, og subjektive holdninger anses for uvidenskabelige, da de kan 

forstyrre undersøgeren i sin jagt på den endegyldige sandhed. Hos positivisterne findes der derfor 

kun én absolut sandhed, og der tilsigtes objektivitet(Heldbjerg, 1997, s. 33-34; Andersen I. , 2005, 

s. 27). 
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2.1.2 SOCIALKONSTRUKTIVISME 

Som en modpol til positivismen findes der i det socialkonstruktivistiske paradigme, som udspringer 

af det konstruktivistiske paradigme, ikke ét rigtigt svar, men derimod handler det om individets 

tolkning. Verden er socialt konstrueret - menneskeskabt og relationel - og er bygget op omkring 

individers subjektive og relative opfattelser af virkeligheden (Heldbjerg, 1997, s. 37-38; 

Rasmussen, 2006, s. 47-48). 

Inden for samfundsvidenskabelige problemstillinger arbejder man ofte ud fra det 

(social)konstruktivistiske paradigme, hvor der som oftest eksisterer forskellige fortolkninger af det 

samme fænomen (Halkier, 2003, s. 18). I forhold til vores problemstilling er det hensigtsmæssigt at 

arbejde med det socialkonstruktivistiske paradigme. Som resultat af brugen af kvalitativ metode i 

dette speciale, vil egen forforståelse altid have en indflydelse på den måde, vi fortolker, og 

dermed bliver vores resultater influerede af denne. Således bliver resultaterne og dermed svarene 

på vores problemstilling socialt konstruerede, da disse opstår og bliver udledt på baggrund af 

kvalitative undersøgelsesmetoder, som bygger på interaktion mellem mennesker. 

 

2.2 FORFORSTÅELSE OG FORTOLKNING 

Hermeneutik betyder fortolkning og er derfor et centralt begreb i forhold til at beskrive den 

forforståelse, der influerer vores tolkning. Hermeneutik handler om, at helheden er præget af 

delelementerne, og delelementerne skaber helheden. Denne model viser, at vi kan gennemløbe 

hele figuren men også blot dele af den. Gennem vores arbejde med kvalitative metoder, tolkes der 

løbende gennem hele processen, og derfor vil vi som undersøgere konstant blive influeret og 

vores informationsmateriale vil løbende være genstand for ændringer og rettelser og føre til nyt 

og andet materiale - og dermed ny fortolkning og forståelse. Sagt på en anden måde, så er 

helheden et resultat af delene, som er med til at skabe en ny helhed(Andersen I. , 2005, s. 191-

192, 198).  
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Model 2: Den hermeneutiske cirkel 

 

Kilde: (Andersen H. , 1994) 

Gennem arbejdsprocessen vil vores (for)forståelse løbende ændre sig og dermed influere vores 

fortolkninger af indsamlet empiri og data samt alle teoretiske kilder. Vores fortolkningsramme er 

som udgangspunkt baseret på egne personlige erfaringer, baggrund og tillært viden. Vi 

beskæftiger os med personlig branding gennem sociale medier med henblik på at finde det rigtige 

job, og denne problemstilling befinder sig inden for et felt, der er i hastig udvikling, og hvor der 

konstant opstår ny information og ny viden. Derfor forandres vores forforståelse konstant. 

 

2.3 VIDENSPRODUKTIONENS FORLØB 

Der findes tre forskellige fremgangsmåder, hvorpå man kan drage videnskabelige slutninger: 

Induktion, deduktion og abduktion. Ved induktion, også kaldet opdagelsens vej, observeres der en 

række enkelttilfælde for herefter at slutte noget generelt. Dvs. der tages udgangspunkt i den 

indsamlede empiri for at slutte sig til en generel teori. Deduktion, som også er bevisførelsens vej, 

bliver ofte fremstillet i modsætning til induktiv metode, idet der her ud fra noget generelt sluttes 
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noget om et særtilfælde. I praksis er der altså tale om, at man benytter en allerede eksisterende 

teori, der siger noget generelt om et fænomen og tester det på noget virkeligt, dvs. på et 

særtilfælde (Andersen I. , 2005, s. 32). 

I arbejdet med samfundsvidenskabelige projekter er det ifølge Andersen altid svært at adskille 

deduktive og induktive fremgangsmåder i praksis, da disse foregår samtidig i processen(Andersen 

I. , 2005, s. 33). Dette peger hen imod en helt tredje metode, der kaldes abduktion, som netop er 

en vekslen mellem induktion og deduktion. Ifølge den amerikanske videnskabsmand Charles S. 

Peirce bygger alle fortolkningsprocesser på abduktionsbegrebet(Peirce, 1994, s. 145-150), hvilket 

fører tilbage til vores socialkonstruktivistiske tilgang, hvor alt tolkes og konstrueres af det enkelte 

individ. Ved abduktion udleder man en hypotese, der fører til en ny forståelse, og det bliver 

derved legitimt at fremsætte et kvalificeret gæt. Peirce mener, at abduktion i bund og grund ikke 

handler om andet end at gætte, men statistisk set mener han, at det er påfaldende, hvor mange 

gange abduktion rent faktisk fører til et positivt resultat. Dette betyder altså, at enhver fortolkning 

kan betegnes som en form for kvalificeret gæt, og abduktion fører dermed til nye idéer(Johansson, 

2000). 

I dette speciale er abduktion brugt på den måde, at vi i forhold til vores empiri undervejs har haft 

muligheden for at gå tilbage og ændre vores spørgerammer i henholdsvis fokusgruppe- og 

researchinterviews, efterhånden som vi har opnået ny viden, og vores forforståelse har ændret 

sig.  På samme måde har vi i hele arbejdsprocessen fortsat konsulteret teorien, som dermed også 

har haft en kontinuerlig indvirkning på vores egen forståelsesramme og influeret vores tilgang til 

arbejdet såvel som vores fortolkningsprocesser. Den viden, vi har indhentet fra teorien undervejs, 

har dermed også haft en løbende indvirkning på den måde, hvorpå vi har indsamlet empiri og 

dermed fortolkningen af denne. 

 

2.4 VALG AF EMPIRI 

2.4.1 KVALITATIVE VS. KVANTITATIVE UNDERSØGELSER 

På baggrund af problemstillingens eksplorative karakter har vi valgt at benytte en kvalitativ 

metodetilgang, da det herigennem er muligt at afdække sammenhænge, som ikke kan indfanges 
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via en kvantitativ metodetilgang (Neergaard, 2001, s. 16). Benyttelse af kvalitative metoder 

indebærer desuden, at det er centralt at forstå emnet frem for at måle på det(Rasmussen, 2006, s. 

93), som man gør i kvantitative undersøgelser. Den kvantitative undersøgelse giver ikke adgang til 

den samme bagvedliggende viden, som kvalitativ research kan frembringe ved hjælp af mere løst 

struktureret interaktion med deltagerne.   

Et yderligere argument for brugen af kvalitative undersøgelsesmetoder i dette speciale er, at det 

med samfundets overgang til en postmoderne tid med fokus på selvrealisering og individualisme 

er således, at kvalitativ forskning i højere grad er kommet i centrum. Steinar Kvale, som er ekspert 

inden for kvalitativ forskning, mener, at en postmoderne anskuelse af kvalitativ forskning 

understreger, ”(...) at den viden, der skabes gennem interaktion mellem deltagerne i 

interviewsamtalen, er af konstruktiv natur”(Kvale, 1994, s. 24). Med vores socialkonstruktivistiske 

tilgang til problemstillingen giver det netop derfor mening, at vi i specialet har benyttet os af 

kvalitative undersøgelsesmetoder. 

 

2.4.2 VALG AF FOKUSGRUPPEINTERVIEWS 

Vi har valgt at benytte os af fokusgruppeinterviews i forbindelse med undersøgelsen af, hvilken 

betydning de sociale medier har fået, samt hvordan de bruges. I arbejdet med fokusgrupper er der 

en række fordele og ulemper, der er værd at overveje, inden man giver sig i kast med denne form 

for undersøgelse. Når man arbejder med et emne, der er komplekst, og om hvilket man har en lav 

viden, er fokusgrupper en oplagt mulighed for netop at tilføre en bedre og dybere forståelse af 

specifikke fænomener. Det er en metode, hvormed vi kan indsamle oplysninger fra flere personer 

på et detaljeret niveau, og som kan give et godt indblik i deltagernes holdninger, meninger og 

følelser (Rasmussen, 2006, s. 107). Interaktionen mellem deltagerne kan føre til nuancerede og 

dybtgående udsagn, og sammenligninger af deltagernes erfaringer og forståelser bliver kilden til 

data (Halkier, 2003, s. 16-17; Morgan, 1997). Der kan dog opstå en tendens til konformitet og 

polarisering, hvilket kan lægge en dæmper på variationen i deltagernes udtryk for forståelser og 

erfaringer(Halkier, 2003, s. 17).  

Idéen med fokusgruppeinterviews er, at deltagerne forholder sig til hinandens meninger og 

holdninger (Andersen I. , 2005, s. 168), og herigennem kan vi få viden om, hvordan deltagerne 
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opfatter deres egen adfærd, baggrunden for at de gør, som de gør samt deres meninger og 

holdninger til en bestemt problemstilling(Elkan, 2008). Ved hjælp af fokusgruppeinterviews kan vi 

få indblik i deltagernes ”normer og opfattelse af deres egen verden og af deres sociale 

interaktion”(Elkan, 2008). I forhold til vores problemformulering er det relevant at få belyst, 

hvordan deltagerne bruger sociale medier, samt hvordan de opfatter deres egen og andres adfærd 

i deres kommunikation gennem disse medier.  

 

2.4.3 VALG AF RESEARCHINTERVIEWS 

For at få indblik i hvilken betydning de sociale medier har for danske virksomheder samt hvilke 

samfundstendenser, der influerer arbejdsmarkedet, har vi valgt at udføre tre researchinterviews 

med medarbejdere fra henholdsvis rekrutteringsbureauet Moment, Økonomiforvaltningen i 

Københavns Kommune og finanskoncernen Nykredit. Derudover har vi udført kortere 

telefoninterviews med syv andre virksomheder. Data fra disse researchinterviews fungerer som 

ekspertudtalelser, der bidrager med viden inden for feltet som supplement til den anvendte 

litteratur. Interviewene er derfor ikke transskriberet, men referater er vedlagt som bilag1.  

Gennem vores researchinterviews har vi fået adgang til information, der er langt mere nutidigt og 

nuanceret, end hvad vi ville kunne have fundet ved blot at holde os til litteraturen. Dermed sikrer 

vi også, at vi er opdaterede i forhold til de ændringer, som finanskrisen måtte have medført. 

Interviewformen lægger sig tæt op ad det, som Andersen kalder for et informantinterview, da vi 

har brug for en person med førstehåndskendskab til det, vi skal undersøge(Andersen I. , 2005, s. 

167). Men i kraft af, at der er visse forhold, vi skal undersøge, karakteriseres den interviewform, vi 

benytter os af, som et delvist struktureret interview. Vi har derfor forberedt en interviewguide til 

formålet(Andersen I. , 1990), og vi har stillet åbne spørgsmål og opfordret de interviewede til at 

tale frit og åbent, for at vi kan få indblik i deres arbejde med rekruttering og sociale medier. 

Dermed har vi fået adgang til et nuanceret billede af, hvordan rekruttering og brugen af sociale 

medier i denne forbindelse foregår i de tre virksomheder.  

 

                                                      
1 Se bilag 8, 9 & 10 
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2.4.4 TROVÆRDIGHED AF UNDERSØGELSERNES RESULTATER 

Når man diskuterer resultaterne af en undersøgelse, opererer man typisk med tre begreber: 

Kvalitet, pålidelighed og troværdighed(Rasmussen, 2006, s. 117, 133). Disse er vanskelige at 

anvende i forbindelse med kvalitative undersøgelser, da der ikke findes helt faste og formaliserede 

regler for, hvordan man kan evaluere disse(Rasmussen, 2006, s. 116). Der er ofte mere klare 

retningslinjer for bearbejdelsen af kvantitative data, som også er mere formaliserede. Derudover 

bliver termerne reliabilitet og validitet ifølge Rasmussen et al. typisk ikke brugt i forbindelse med 

kvalitative undersøgelser, da de ikke dækker over den form for viden, der produceres ved 

udførelsen af et kvalitativt studie (Rasmussen, 2006, s. 117). Troværdighed er derimod nøgleordet 

i kvalitative analyser. Jo mere gennemsigtighed der er i undersøgelsens udførelse, behandlingen af 

de indsamlede data samt analyse og tolkning af disse, jo mere troværdige er resultaterne af 

undersøgelserne(Rasmussen, 2006, s. 116-17). Det er manglen på de specifikke regler for analyse 

af kvalitative data, der gør det nødvendigt at skabe den gennemsigtighed, som giver læseren 

bedre mulighed for at få indsigt i, hvordan resultaterne er tilvejebragt. Dermed kan læseren bedre 

vurdere, hvorvidt resultaterne er troværdige eller ej. 

Når man benytter sig af kvalitative data, er der ofte en risiko for, at intervieweren påvirker 

resultaterne, da denne naturligt vil tolke og analysere. Det er derfor vigtigt at forholde sig kritisk 

over for både materiale og egen fremgangsmåde(Andersen I. , 2005, s. 210). Vi har som 

interviewere været bevidste om egen forforståelse og risikoen for, at denne influerer vores 

tolkning. Derfor har vi forsøgt at forholde os så objektivt som muligt ved kontinuerligt at diskutere, 

hvordan denne risiko kunne minimeres samt forsøgt fortsat at være opmærksomme på denne 

faldgrube. Vi har lagt vægt på at bruge et neutralt ordvalg i dialogen med de interviewede for at 

undgå at be- eller afkræfte deres udsagn eller at lede dem i en speciel retning. Som det altid vil 

være tilfældet i forbindelse med analyse og tolkning af kvalitativ data, anerkender vi, at det er 

umuligt at forholde sig fuldstændig objektivt, og at vores resultater derfor til en vis grad vil være 

udledt på baggrund af subjektive tolkninger.  
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3 TEORI 

Det teoretiske grundlag i dette speciale er baseret på de samfundstendenser, som har en relevans 

i forhold til at besvare problemstillingen. Teoriafsnittet behandler derfor først 

samfundsudviklingen, herunder hvad der karakteriserer det postmoderne samfund. Dernæst 

følger Baumans identitetsteori, hvor individet anskues som en vare, efterfulgt af teori om 

fænomenerne personlig branding samt sociale medier. 

 

3.1 SAMFUNDSTENDENSER 

I dette afsnit vil vi se på den samfundsudvikling, som har ført til de normer og værdier, der 

karakteriserer det postmoderne samfund, vi i Danmark befinder os i. Ved kort at opridse de 

foregående samfundsstadier skaber vi forståelse for den udvikling, der er sket, hvilket er med til at 

danne rammen for at kunne forklare, hvad der karakteriserer det postmoderne menneske. 

Overgangen til postmodernismen har bl.a. medført, at behovet hos det enkelte individ har ændret 

sig markant i form af en kraftig selviscenesættelse, som giver plads til personlig branding. I takt 

med teknologiens hastige vækst er de sociale medier dukket op og er efterhånden blevet en del af 

de fleste danskeres hverdag. Disse medier kan udnyttes som et værktøj til at dyrke det personlige 

brand.   

  

3.1.1 POSTMODERNISME - OVERGANGEN TIL ET NYT SAMFUND 

Der er stor diskussion omkring og mange definitioner af begrebet postmodernisme, samt hvornår 

og hvorfor det er opstået. Vi vil i dette afsnit diskutere fænomenet for at få et overblik over, hvilke 

tendenser det har medført i samfundet. 

Postmodernisme er et begreb, der findes inden for mange intellektuelle og kulturelle discipliner, 

både af akademisk og ikke-akademisk karakter, lige fra arkitektur, filosofi, litteratur til teknologi, 

kommunikation og marketing. 
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En af de personer, der er mest kendt for at ytre sig om postmodernismen, er den franske filosof 

Jean Francois Lyotard. Han introducerede i 1979 begrebet i bogen ”La condition postmoderne”2, 

som beskriver udviklingen fra det moderne til det postmoderne samfund samt de ændringer, der 

på den baggrund er opstået i samfundet i forhold til bl.a. teknologi, viden og det enkelte individ i 

samfundet. Han proklamerer, at de store fortællingers tid er forbi. De fortællinger, han henviser 

til, er kollektive historiske arvede forståelsesrammer, som dækker overordnede totalitære 

ideologier, religioner, filosofier og livssyn samt naturvidenskaben. Dermed er der ikke længere 

nogen overordnet fortælling, som gyldigt kan forklare, hvordan samfundet ser ud, da videnskaben 

ikke længere kan legitimere sig via de store fortællinger. I postmodernismen lever man i en 

fragmenteret og kompleks verden, hvor hver fortælling er sammensat af en masse små dele, og 

hvert individ kan skabe sin egen livsfortælling (Inglehart, 1997, s. 20-21).  Denne livsfortælling kan 

også opfattes som individet, der skaber sin egen identitet. 

Postmodernismen havde sit indtog efter afslutningen af 2. Verdenskrig, hvor velfærdsstaterne 

voksede frem og gav plads til en ny fase i historien. På det tidspunkt skabtes der for alvor grobund 

for de postmoderne værdier(Inglehart, 1997, s. 32). I løbet af de sidste årtier har de højt 

industrialiserede samfund bevæget sig fra modernismen over i postmodernismen, mens andre 

lande kun lige er trådt ind i modernismen. Der er dog stadig en forskel på, hvilket stadie i 

postmodernismen man befinder sig i, f.eks. er de nordiske lande og Holland de mest postmoderne 

lande, hvorimod lande som England og Tyskland er knap så langt i udviklingen(Inglehart, 1997, s. 

22,30). 

 

3.1.1.1 INGLEHART 

Ifølge politologen Ronald Inglehart har økonomiske såvel som kulturelle og politiske faktorer 

indflydelse på, hvordan et samfund udvikler sig(Inglehart, 1997, s. 7). Han mener, at det er 

kulturen i et givent samfund, der er med til at skabe vores værdier, og disse værdier vil ændre sig 

afhængig af, hvilket samfund man befinder sig i(Inglehart, 1997, s. 14-15). Inglehart opdeler et 

samfunds udvikling i tre stadier. Det traditionelle, det moderne og det postmoderne samfund 

(Inglehart, 1997, s. 27-28). 

                                                      
2 Oversat til dansk: ’Viden og det postmoderne samfund’ i 1996 
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3.1.1.2 FRA DET TRADITIONELLE TIL DET MODERNE SAMFUND 

Det traditionelle samfund er typisk et landbrugssamfund, hvor overlevelsen sker gennem 

selvforsyning og en økonomi, der primært er baseret på naturalieøkonomi. Kollektiv og fællesskab 

er i højsædet, og familieinteresser, tradition og religion er det vigtigste, og herfra bliver normerne 

er fastlagt. Man har fælles forpligtelser, og til forskel fra modernismen er man født med en 

bestemt social status, som ikke kan ændres. Nepotisme er et centralt begreb i det traditionelle 

samfund. Dette ses bl.a. ved måden, man får job på, hvilket foregår via familie- og vennetjenester. 

Personlige relationer er alfa og omega i dette samfund. 

 Overgangen fra det traditionelle til det moderne samfund sker gennem industrialiseringen, idet 

den teknologiske udvikling medfører økonomisk vækst, og forbruget sættes i gang hos det enkelte 

individ. Samtidig er samfundet præget af stive sociale normer, og med en stor tro på autoriteter er 

samfundet baseret på hierarkiske institutioner, bureaukrati og masseproduktion(Inglehart, 1997, 

s. 22-23). På arbejdsmarkedet fokuseres der på rent faglige kompetencer, og det er disse, der 

danner grundlaget for en ansættelse. 

 

3.1.1.3 DET POSTMODERNE SAMFUND 

Postmodernismen bevæger sig i en ny retning væk fra alt det, der kendetegnede modernismen i 

de industrialiserede samfund. Der sker et skift væk fra materialistiske værdier, og i stedet opstår 

der nye værdier og fragmenterede livsstile(Inglehart, 1997, s. 25). Dermed ikke sagt, at individets 

behov for materielle ting forsvinder, når det er tilfredsstillet. Herefter kommer der blot andre, nye 

og flere behov til i form af selvrealisering og selviscenesættelse, som postmodernismen åbner for. 

Der er stadig et behov for det materielle, men det postmodernistiske menneske er langt mindre 

egoistisk end det moderne menneske. 

Såvel modernismen som postmodernismen er stærkt forbundet med økonomisk udvikling, men i 

postmodernismen er der ikke længere det samme fokus på den økonomiske vækst som i 

modernismen. Derimod bevæger man sig hen mod et mere menneskeligt samfund med værdier 

som selvstændighed, frihed for den enkelte og diversitet(Inglehart, 1997, s. 29-30) samt dialog, 
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medindflydelse og dynamik(Ryhede, 2009). Dette kommer bl.a. til udtryk på arbejdsmarkedet, 

hvor bureaukratiet er forsvundet, og den enkelte medarbejder nu får mere indflydelse samtidig 

med, at hierarkiet er udskiftet med flade organisationsstrukturer. Værdier, der var vigtige i 

modernismen, accepteres stadig, men deres relative prioritet og autoritet blandt 

massebefolkningen er faldende(Inglehart, 1997, s. 23). De tillægges ikke mere den samme 

prioritet, som der gives til selvudfoldelse og livskvalitet, æstetik og innovation(Inglehart, 1997, s. 

27,35). Dette værdiskifte er interessant set i forhold til specialets problemstilling. Netop de 

værdier, der karakteriserer det postmoderne menneske, kan sættes i direkte relation til individers 

behov for personlig branding. De seneste års fokus på reality-tv, ekstremsporter og 

oplevelsesrejser er blot et symptom på dette. Mennesket kommer i centrum og har et behov for at 

iscenesætte og hævde sig selv, og det viser, at der i stigende grad er kommet fokus på aktiviteter, 

gennem hvilke vi som mennesker kan udleve de postmoderne værdier. 

Til forskel fra tidligere samfund opnås job i det postmoderne samfund, ud over de faglige 

kvalifikationer, også på baggrund af individets personlighed. Kandidater vurderes på lige fod, og 

jobbet gives til den, der bedst matcher stillingen fagligt og personligt. I princippet spiller personlige 

relationer en minimal rolle i denne sammenhæng, men inden for den senere årrække er der 

kommet et større fokus på vigtigheden af netværk. Ikke mindst finanskrisen har haft en 

forstærkende effekt, da mange stillinger tilsyneladende bliver besat via netværk(Kongsted, 2009). 

Ydermere er der i stigende grad kommet fokus på, at det er vigtigt for virksomhederne at 

rekruttere de rigtige medarbejdere, og fra individets side søger man at kunne identificere sig 

værdierne på en potentiel arbejdsplads. 

I forhold til tidligere samfund karakteriseres det postmoderne samfund i høj grad af 

fragmentation, hvilket kommer til udtryk i såvel familie- og sociale relationer som i 

arbejdssammenhæng. Ethvert individ kan altså være med i mange grupper og besidde mange 

roller på én og samme tid som f.eks. formand for andelsforeningen, bestyrelsesmedlem i 

tennisklubben, familiefar, bankrådgiver etc. Social status og tilhørsforhold er ikke længere 

forudbestemt, og der er intet, der på samme måde fastholder individet til f.eks. bestemte grupper 

eller sociale klasser. Enhver er fri til at skabe sin egen virkelighed og dermed sin egen identitet, 

præcis som Lyotard beskriver, at individet i det postmoderne samfund kan skabe sin egen 
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livsfortælling. Det postmoderne samfund er også karakteriseret af en hastig udvikling inden for 

teknologien, som bl.a. har medført opfindelsen af internettet og senere hen de sociale medier. 

 

3.1.1.4 DEN OMVENDTE BEHOVSPYRAMIDE 

I tråd med værdiændringerne befinder vi os i det postmoderne samfund øverst i Maslows 

behovspyramide. Motivationspsykologen Abraham Maslows behovspyramide opdeler de 

menneskelige behov efter mængde og prioritet i de fysiske og basale behov, sikkerhedsbehov, 

sociale behov, ego-behov og selvrealiseringsbehov. Individet stræber efter at opnå næste 

ovenstående behov, men før man kan bevæge sig opad, skal behovene opfyldes trin for trin, før 

individet kan koncentrere sig om de øverstliggende behov. 

Model 3: Den omvendte Maslow 

 

Kilde: Frit efter Jacobsen, 1999 

Ifølge marketingekspert Glen Jacobsen kan man nu vende Maslows pyramide på hovedet, så de 

basale behov fylder mindst, og det dermed bliver selvrealiseringsbehovene, der kommer til at 

fylde mest. Han mener, at vi i postmodernismen netop selvrealiserer os gennem forbruget – som 

her skal forstås både bogstaveligt og i overført betydning - og fokus hos individet er ændret fra at 

være materialistisk til at være blevet mere eksistentialistisk. Det handler om udvikling, 

selvrealisering og fordybelse - i al sin enkelhed skal hvert individ skabe det liv, han eller hun ønsker 

at leve(Jacobsen, 1999, s. 26). En af grundene til, at pyramiden i dag kan vendes på hovedet, er, at 
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de basale behov og sikkerhedsbehovene i mange højtindustrialiserede samfund tages for givet, 

hvorfor der er en hurtigere og nemmere vej til de øvre behov. 

 

3.1.1.5 OPSAMLING 

Samfundet har udviklet sig gennem tre stadier, og vi befinder os nu i postmodernismen med 

frihed, livskvalitet og selviscenesættelse som centrale værdier. Hvor tidligere samfund var præget 

af materialisme og bureaukrati, er der nu kommet fokus på det enkelte menneske, som får 

medindflydelse og plads til selvudfoldelse. I det postmoderne samfund lægges der vægt på både 

personlighed og faglighed i forbindelse med ansættelse, og der er fokus på at finde det rigtige 

match fra såvel virksomhedens som kandidatens side. Det postmoderne samfund er ifølge Lyotard 

fragmenteret og komplekst, og ethvert individ kan skabe sin egen livsfortælling. Det centrale i 

samfundet er nu individets velvære samt selvaktualisering og -realisering, hvilket også kommer til 

udtryk i Maslows omvendte behovspyramide. 

 

3.1.2 DET POSTMODERNE MENNESKE  

3.1.2.1 FRAGMENTERET IDENTITET OG FLYDENDE MODERNITET 

Sociologen Zygmunt Bauman mener, at det postmoderne menneske konstant søger at skabe sin 

egen identitet, og at identiteten kan ses som et puslespil (Bauman Z. &., 2004, s. 48). Individets 

identitet er altså fragmenteret. I dette samfund er alting flydende, dvs. at ligesom en flydende 

væske kan intet kan holde form, - og alting er i konstant forandring. Dette fragmenterede samfund 

har også gjort, at individets opmærksomhedsspændvidde (dvs. den mængde tid, individet formår 

at fastholde sin opmærksomhed på et bestemt fokus) er blevet forkortet. Eftersom alting, selv 

menneskelige relationer, er fragmenteret, opretholder vi kun relationer, så længe vores behov er 

tilfredsstillede af dem. Bauman siger, at det ’flydende moderne samfund’ er karakteriseret af, at 

”den ’flydende’ modernitet er uforpligtethedens, flygtighedens, den lette flugts og den frugtesløse 

jagts epoke”(Bauman Z. , 2006, s. 157). Bauman understreger med dette citat, at 

postmodernismen er karakteriseret af et samfund gennemsyret af fragmentering, og at individet 
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med sin ’frugtesløse jagt’ konstant er på jagt efter identitetsfornyelse, men at det aldrig opnår den 

fulde tilfredsstillelse, hvorfor jagten er endeløs. 

 

3.1.2.2 DET POSTMODERNE MENNESKE SOM EN VARE 

Ifølge Bauman shopper det postmoderne menneske konstant. Det gælder ikke kun de fysiske 

indkøb af varer, men det postmoderne menneske shopper i alle aspekter af livet (Bauman Z. , 

2006, s. 98) og anser også sig selv som en vare. At shoppe i disse sammenhænge skal ikke forstås 

som det at betale penge for en vare, men som at individet kan vælge alting til og fra i livet. I det 

postmoderne samfund er mulighederne uendelige (Bauman Z. , 2006, s. 104-105), og derfor har 

det postmoderne menneske så stor en valgfrihed i mange af livets aspekter. Det medfører, at der 

bliver shoppet på livet løs: 

 ”(...) den shopping, der har forvandlet sig fra en mani til en form for afhængighed, er en 

udmattende kamp mod en akut og nervepirrende uvished og en nagende følelse af usikkerhed” 

(Bauman Z. , 2006, s. 108). 

Det vil sige, at den enorme valgfrihed, som det postmoderne menneske har i livet, på sin vis 

skaber usikkerhed, og derfor prøver individet konstant at forny sin identitet i et forsøg på at skabe 

tryghed og sikkerhed. Således opfatter individet sig selv som en vare, der gennemgår en konstant 

forandringsproces for at sikre, at vi som varer forbliver interessante og klar til at blive forbrugt. 

Tanken om individet som en vare er blevet introduceret gennem forbrugersamfundet. Hvor 

tidligere tiders samfund krævede, at individet først og fremmest var producent, er dagens 

samfund, ifølge Bauman, et samfund, hvor individet fra barnsben bliver opdraget til frem for alt at 

være forbruger(Bauman Z. &., 2004, s. 66; Bauman Z. , 2007, s. 52). 

”Det postmoderne samfund forholder sig primært til sine medlemmer i deres egenskab af 

forbrugere, ikke i deres egenskab af ’producenter’ eller arbejdere”(Bauman Z. , 2006, s. 101). 

Det postmoderne menneske opfatter sig selv og andre som varer dvs. udsmidelige ting, som skal 

give individet øjeblikkelig tilfredsstillelse, og som kan skiftes ud, så snart de ikke længere opfylder 

individets behov (Bauman Z. &., 2004, s. 64-65). Med varetanken kan verden anskues som et 
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varehus (Bauman Z. , 2006, s. 118), hvor ethvert individ spiller rollen som både vare og forbruger. 

Mødet mellem individer kan i overført betydning karakteriseres som transaktioner: 

”Meetings of prospective consumers with the prospective objects of their consumption tend to 

become the principal building blocks of (…) the ’society of consumers’” (Bauman Z. , 2007, s. 11).  

Dette er interessant i forhold til vores problemstilling, da individet kan anskue sig selv som en 

vare, der skal købes af en arbejdsgiver. Gennem den personlige branding skal individet 

kommunikere sin varedeklaration. Det postmoderne menneske fornyer konstant sin identitet ved 

at ’pakke sig selv rigtigt’ ind med nyt tøj, makeup, livsstil, måden at forbruge og kommunikere på 

etc. Der er altså ikke udelukkende tale om fysiske virkemidler, men også om den måde, individet 

fremstiller sig selv på. Et af de steder, hvor individet kan fremstille sig selv, er gennem de sociale 

medier. Her kan individet hurtigt og let forandre sin identitet og have op til flere identiteter på 

samme tid - f.eks. én på Youtube og en anden på Myspace (Pedersen, 2007) - afhængig af hvilke 

muligheder medierne tilbyder. 

 

3.1.2.3 PERSONLIG BRANDING MED BAUMANS BRILLER 

Tanken om, at individet konstant opfinder eller fornyer sin identitet, skaber associationer til 

personlig branding. Individet forsøger gennem sit personlige brand at kommunikere, hvad han 

eller hun står for, hvilke behov det personlige brand tilfredsstiller, samt hvordan det differentierer 

sig fra andre personlige brands eller ’varer’. Baumans varetankegang kan anskues som en 

beskrivende metafor for dette. Det postmoderne samfund har som nævnt medført et værdiskifte, 

og derudover har det også betydet en udvikling inden for teknologien, som har skabt plads det til 

store antal af sociale medier, som er dukket op. Det postmoderne samfunds værdier og 

internettets udvikling skaber netop det rum, hvor ethvert individ kan fremstille sig selv som en 

vare og forsøge at differentiere sig fra det kæmpe udvalg af varer ved hjælp af sit personlige 

brand.  
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3.1.2.4 BAUMAN OM SOCIALE MEDIER OG NETVÆRK 

Som nævnt er der de senere år kommet fokus på netværk, og det hænger Ifølge Bauman sammen 

med, at de kræver mindre forpligtelse end andre former for sociale relationer. Ligesom individer (i 

form af ’varer’) er relationer udsmidelige - så i stedet for at have få tætte relationer, foretrækker 

det postmoderne menneske at have et stort netværk af mindre tætte relationer, som er lettere at 

afslutte, og som kræver en mindre ’føling’. Netop derfor, siger Bauman, bruger det postmoderne 

menneske i høj grad moderne kommunikationskanaler som mobiltelefon, chat og kommunikation 

gennem sociale medier, fordi individet derigennem kan have kontakt til andre mennesker (being in 

touch) uden rigtig at skulle røre (touching) ved dem, man kommunikerer med. Denne form for 

kommunikation er blevet ”(...) enthusiastically embraced by the millions who crave to ’keep in 

touch’ while keeping their distance at the same time…” (Bauman Z. &., 2004, s. 70). 

Kommunikationen gennem de sociale medier er i høj grad fragmenteret – det er f.eks. ikke altid, at 

de personer, der kommunikerer, er til stede eller online samtidig. Det er ikke fordi, de sociale 

medier er opstået, at individet lige pludselig har behov for identitetsfornyelse. Ifølge Bauman er de 

sociale medier opstået og bliver brugt af så mange individer netop pga. det postmoderne 

menneskes behov for konstant at forny sin identitet, sit personlige brand (Bauman Z. &., 2004, s. 

90). Dette er interessant i forhold til vores problemstilling, da de sociale medier tilbyder den 

fragmenterede form for kommunikation, som tilfredsstiller det postmoderne menneskes 

selvrealiseringsbehov, hvilket kan være en af grundene til, at det er interessant at brande sig her. 

 

3.1.2.5 OPSAMLING 

I den postmoderne verden er alting fragmenteret, og intet holder form. Det postmoderne 

menneske har så meget valgfrihed i livet, at det fører til usikkerhed, som søges afværget ved 

identitetsfornyelse, hvilket kommer til udtryk ved, at individet opfatter sig selv og andre som 

varer. Dette ses i kraft af, at individet som forbruger i samfundet shopper i alle aspekter af livet. At 

det postmoderne menneske opfatter sig selv og andre som varer, er blot en metafor for den 

personlige branding. Det postmoderne menneske brander sig for konstant at sikre, at han eller 

hun er den mest attraktive ’vare’ på hylden.  
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Individet tiltales af at have et stort netværk med mange perifere kontakter frem for færre tætte 

relationer. Dette kan opnås gennem de sociale medier, som giver adgang til en stor kontaktflade. 

Ifølge Bauman er sociale medier opstået pga. det postmoderne menneskes fragmentering og et 

konstant behov for at forny identiteten. Individet kan netop gennem disse medier fremstille sig 

selv som en vare og dermed få tilfredsstillet sine selvrealiseringsbehov. Bl.a. derfor har de sociale 

medier fået stor succes og betydning for det postmoderne menneske. 

 

3.1.3 PERSONLIG BRANDING 

Dette teoriafsnit behandler først branding på et overordnet plan, hvorefter vi mere specifikt vil 

uddybe forskellige aspekter, der har betydning for personlig branding. Dernæst behandles 

personlig branding - hvad er det, og hvordan kan det bidrage til at finde det rigtige job. 

 

3.1.3.1 HVAD ER BRANDING? 

For at kunne behandle emnet personlig branding i dette speciale er vi nødt til at starte ved roden, 

hvorfra konceptet er udsprunget - nemlig branding. Branding betegner dét at differentiere noget, 

eksempelvis et produkt, en virksomhed, en service eller en person, og derigennem skabe en 

symbolsk merværdi hos forbrugeren. Formålet med branding er at sikre, at en udvalgt målgruppe 

kan genkende det pågældende produkt og skelne det fra konkurrenternes produkter. Gennem 

branding kan man positionere sit produkt eller sin virksomhed på markedet, og målet er at skabe 

en plads i forbrugerens bevidsthed. Det er vigtigt at differentiere produktet eller virksomheden på 

en måde, der er svær at efterligne, hvis det skal have en varig effekt for virksomheden. 

Et brand er ikke en statisk størrelse, men da det kun eksisterer i forbrugerens bevidsthed, kan det 

være i konstant forandring. Dette betyder, at et hvilket som helst brand - uanset hvor stærkt det 

er - til enhver tid er skrøbeligt, fordi det kan blive svækket, hvis det ikke styres ordentligt. Brandet 

skal altså ses som værende under evig konstruktion (Bauman Z. , 2006, s. 168). 

”If you don’t invest in the brand as an asset like anything else…then you are going to lose market 

share and leadership. You have to maintain and replenish a brand or over time, it will die” 

(Freeman, 2000).  
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At have et kontinuerligt stærkt brand kræver derfor en kontinuerlig indsats, da brands ikke er 

statiske. 

Ifølge Franzen & Bouwman defineres et brand som: 

”(1) A brand exists only in the memory of people (2) A brand is a sign of recognition  (labels, names, 

logos, colours). (3) A brand evokes associations in people. (…)” (Franzen, 2001). 

I denne definition understreges det tydeligt, at et brand ikke blot er logo, design osv. - og dermed 

ikke blot en fysisk størrelse, men at et brand eksisterer i forbrugerens bevidsthed, hvor det skaber 

associationer og konnotationer. Branding handler om forbrugerens oplevelse og opfattelse af 

virkeligheden og dennes oplevede værdi ved produktet eller brandet. Man kan sige, at dét at 

brande er at skabe mentale strukturer og hjælpe forbrugerne med at organisere den viden, de har 

om produkter og services. Et brand opstår altså ”(…) på baggrund af en kompliceret mental proces 

i forbrugerens hukommelse og bevidsthed” (Bauman Z. , 2006, s. 15). 

Når individer vælger brands, er det langt fra altid på baggrund af rationelle argumenter. Ifølge 

marketingprofessor Sidney J. Levy vælger vi brands og produkter på baggrund af den symbolske 

værdi, der er tilknyttet – dvs. at det er følelser, idéer og attituder, der er forbundet med brandet, 

som forbrugeren vælger på baggrund af(Schnoor, 2009, s. 25-27). 

 

3.1.3.2 HÅNDGRIBELIGE OG UHÅNDGRIBELIGE MERVÆRDIER 

Nogle brands differentierer sig gennem håndgribelige funktionalitetsrelaterede 

konkurrencefordele (f.eks. at en barbermaskine har flere blade og en større kapacitet end 

konkurrentens), hvorimod andre brands differentierer sig ved at bruge mere uhåndgribelige 

merværdier (f.eks. god service eller dét at et produkt sender nogle bestemte signaler til 

forbrugerens omverden) som konkurrencemæssig fordel. Merværdi skal forstås som den værdi, 

der er ved brandet ud over de rent funktionelle produktfordele (Bauman Z. , 2006, s. 87). En af 

hovedopgaverne i branding er at skabe nogle unikke aspekter eller fordele ved brandet i én eller 

anden dimension, som er vigtig for forbrugeren (Keller, 2003, s. 22). Helt generelt er det langt 

sværere for konkurrenter at kopiere uhåndgribelige brandværdier, end det er at kopiere 

håndgribelige brandværdier (Bauman Z. , 2006, s. 18). Men uden kommunikationsaktiviteter, som 
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fremhæver disse unikke aspekter eller fordele, kan brandet ikke skabes (Bauman Z. , 2006, s. 17). 

Et brand opstår som nævnt i forbrugerens bevidsthed, og denne proces kan kun ske, hvis man 

kommunikerer med forbrugeren om brandet. Sender man blot sit produkt på markedet uden at 

fremhæve fordele, og hvorfor produktet differentierer sig, vil produktet blot blive betragtet af 

forbrugeren som ethvert andet produkt i samme kategori, og derved skabes ingen præference og 

senere heller ingen brandloyalitet eller reel commitment fra kunden til brandet. Når virksomheder 

skal kommunikere til både forbrugere og andre stakeholders omkring et brand, skal de ikke kun 

benytte klassiske marketingaktiviteter som reklamer, annoncer osv. Lige så vigtigt er det at 

koncentrere sig om, hvordan virksomhedens medarbejdere taler om brandet, hvilken adfærd de 

udviser, forbrugeroplevelser osv.(Bauman Z. , 2006, s. 163). Når der tales om branding i en form, 

hvor virksomheden i høj grad repræsenterer brandet, dvs. corporate branding, så skal hele 

virksomhedsorganisationen helst være gennemsyret af dét, som brandet står for. 

 

3.1.3.3 BRANDET SOM EN DEL AF FORBRUGERENS SELVISCENESÆTTELSE 

Det er kommunikationen omkring et produkt, der skaber brandet i forbrugerens bevidsthed, og 

forbrugeren er på den måde med til at forme det. Samtidig er brandet i sig selv med til at forme 

forbrugerens identitet og selvforståelse. Forbrugerne bruger brands til at fortælle omverden noget 

om sig selv men også til at bekræfte over for sig selv, hvem de er (Bauman Z. , 2006, s. 84). Ved at 

forbruge brands indgår disse i forbrugerens hverdag på en måde, hvor de kan hjælpe forbrugeren 

til selviscenesættelse. Ifølge Daragh O’Reilly er produktion og forbrug gensidigt afhængigt af 

hinanden, og ”forbrugeren bruger produktet til at konstruere sig selv og sin egen identitet”. Det er 

dermed ikke blot afsendervirksomheden alene, der giver produktet og brandet sin betydning 

(Bauman Z. , 2006, s. 47). Ud fra denne teori opfatter man det sådan, at forbrugeren ikke har en 

helt fast identitet, men at dennes identitet konstant er under ombygning. Forbrugeren arbejder 

kontinuerligt på at skabe sin identitet bl.a. gennem sproget og sociale relationer. Dermed kan man 

også definere et brand som et kulturelt fænomen, der medvirker til opbyggelsen af forbrugerens 

identitet og dennes selvforståelse (Bauman Z. , 2006, s. 49). I interaktionen mellem forbruger og 

brand får individet dermed tilfredsstillet nogle af de behov, der karakteriserer det postmoderne 

menneske, og som kan opfyldes gennem personlig branding. 
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3.1.3.4 CORPORATE BRANDING 

Corporate branding handler om corporate identity, virksomhedens identitet. Det drejer sig om 

relationer mellem identitet og image. Virksomheden skal udnytte de interne faktorer, som kan 

bidrage til et positivt image eller omdømme i forbrugerens bevidsthed (Bauman Z. , 2006, s. 21). 

Hvor et brands identitet til en vis grad kan opfindes (hvilke uhåndgribelige værdier og idéer der 

ønskes knyttet til et givent brand), kan en virksomheds identitet ikke opfindes, da den bygger på 

virksomhedens historie, dens kultur, dens medarbejdere osv. (Bauman Z. , 2006, s. 125). Det 

samme gør sig gældende i personlig branding, og man ser her relationen mellem de to koncepter. I 

det personlige brand kan man ligeledes ikke opfinde identiteten, men det gælder om at få 

kommunikeret de værdier, som brandet står for. 

 

3.1.3.5 EMPLOYER BRANDING 

Employer branding har vundet indpas gennem de sidste 10 år og er et fænomen, som flere og flere 

virksomheder benytter sig af og forsøger at bruge til at brande eller positionere sig ved hjælp 

af(Agerbæk, 2009; Kristensen, 2009). Employer branding bruges både til opbyggelsen af en 

virksomheds image men også til at tiltrække de helt rigtige kandidater. Employer branding er en 

aktivitet, der skal rettes indad såvel som udad i virksomheden.  

”Employer branding helps in creating an identity among the current employees and acts as a 

choice among the future employees for recruiting the talent” (Gaddam, 2008).  

Fokus for employer branding er altså at skabe overensstemmelse mellem eksterne 

rekrutteringsløfter, interne medarbejderoplevelser og de værdier, corporate brandet står 

for(Schnoor, 2009, s. 172). Employer branding er dermed et relevant fænomen i forhold til 

specialets problemstilling, da virksomheder kan bruge de sociale medier i forbindelse med 

employer branding. Gennem tiltag som f.eks. Facebookgrupper for medarbejdere og fansider for 

forskellige interessenter (herunder potentielle medarbejdere), mikroblogging på Twitter, videoer 

på Youtube om arbejdspladsen etc., kan virksomheden kommunikere enten udadtil eller indadtil 

og positionere sig over for nuværende og potentielle medarbejdere. Sociale medier er blot en af 
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mange kanaler, der kan bruges til kommunikation i forbindelse med en virksomheds employer 

branding. Ligesom virksomheden forsøger at tiltrække de rigtige medarbejdere ved hjælp af 

employer branding, kan individet brande sig personligt med det formål at finde det rigtige job. I 

den henseende er personlig branding for individet, hvad employer branding er for virksomheden.  

 

3.1.3.6 PERSONLIG BRANDING SOM BEGREB 

Personlig branding er et forholdsvist nyt begreb, og googler man begrebet, er der mængder af nye 

søgeresultater hver dag. Det viser tydeligt, at det er et fænomen, der fortsat er omdiskuteret. 

Personlig branding handler om markedsføring af individet primært i professionel sammenhæng. 

Konceptet stammer fra branding, og det drejer sig her om at markedsføre en person og dennes 

kompetencer samt vise, hvordan det personlige brand differentierer sig fra og tilføjer merværdi 

over for en arbejdsgiver i forhold til andre personlige brands. Personlig branding indebærer at 

definere sit personlige brand, at identificere sin målgruppe samt at kommunikere og vedligeholde 

sit personlige brand. Således skal individet positionere sig, dvs. skabe sig en gunstig position over 

for en arbejdsgiver. Gennem personlig branding søger individet at forhøje og forbedre sine 

chancer for at finde og fastholde det rigtige job. 

 

3.1.3.7 PERSONLIG BRANDINGS OPRINDELSE 

Den generelle opfattelse inden for feltet er, at selve begrebet personlig branding opstod i 1997, da 

Tom Peters, personlig branding-guru, udgav en artikel, hvori han skrev: 

”We are all CEOs of our own companies: Me Inc. To be in business today, our most important job is 

to be head marketer for the brand called You.” (Shepherd, 2005, s. 590).  

Tom Peters er dermed den første til at proklamere, at som individer bør vi tænke på os selv som 

brands, der skal styres og vedligeholdes. Men siden begrebet opstod, er der givet mange 

forskellige definitioner. I Danmark er en af eksperterne inden for personlig branding Peter Horn, 

der definerer begrebet som: 

”At blive en mærkevare som individ (...)” (Horn, 2005, s. 8).  
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En anden definition på personlig branding er: 

”(...) the process whereby people and their careers are marked as brands. It has been noted that 

while previous self-help management techniques were about self-improvement, the personal 

branding concept suggests instead that success comes from self-packaging”(Lair, 2005).  

En tredje definition er: 

“The art of articulating and communicating your skills, personality and values so that others seek 

you to help them solve a problem” (Carrion, 2008).  

Som Peter Horn udtrykker det, så handler personlig branding om: 

“(…) at blive bevidst om og synliggøre sine sociale og faglige kompetencer og i samspil med andre 

at forfølge i forvejen definerede mål” (Horn, 2005, s. 49).  

Personlig branding er for alle og enhver, og hvem som helst - kendt som ukendt - kan vælge at 

brande sig personligt og arbejde med deres personlige brand. Som Keller, der er klassisk 

marketingekspert, udtrykker det:  

”This is not to say that you only have to be well known or famous to be thought of as a brand. 

Anyone trying to build a career can be thought of as trying to create his or her own brand”(Keller, 

2003, s. 26).  

I princippet både har og er vi alle et personligt brand i og med, at vi blot eksisterer, og fordi vi 

konstant bliver bedømt af andre baseret på førstehåndsindtryk(Schawbel, 2008). Det er bare ikke 

alle, der bevidst bruger eller arbejder på og med deres personlige brand. Tom Peters kalder det, at 

vi alle har et ’sign of distinction’. Amazon’s CEO, Jeff Bezos, udtrykker det således: 

”A brand is what people say about you when you are not in the room”. 

Selvom det ikke er alle definitioner, der bogstaveligt inkluderer ord som job eller karriere, så 

mener vi, at personlig branding især drejer sig om, at man brander sig i forhold til en potentiel 

eller eksisterende arbejdsgiver eller andre interessenter inden for ens branche, arbejdsområde 

samt professionelle interessefelt. Når man brander sig personligt, brander man sig primært til et 
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på forhånd defineret publikum, selvom visse personlige brandingeksperter som f.eks. Peter 

Montoya mener, at man skal brande sig når som helst til hvem som helst. 

Inden for marketing har man tidligere brugt udtrykkene self marketing, self branding og person 

marketing i forbindelse med det at brande eller markedsføre en person, og det kan diskuteres, 

hvorvidt disse begreber dækker over præcis det samme som personlig branding. Professor Ifan 

Shepherd, definerer self marketing som: 

”Self marketing consists of those varied activities undertaken by individuals to make themselves 

known in the marketplace, usually, (though not exclusively) for the purpose of obtaining gainful 

employment” (Shepherd, 2005, s. 590).  

Denne definition af self marketing ligger utrolig tæt op ad ovennævnte definitioner af personlig 

branding, og man kan i dette tilfælde sige, at de to begreber næsten er synonyme. 

Gennem specialet vil vi holde os til betegnelsen personlig branding, defineret som markedsføring 

af individet, primært i professionel sammenhæng, og andre mere eller mindre synonyme begreber 

vil ikke blive diskuteret yderligere. 

 

3.1.3.8 SKEPSIS OVER FOR PERSONLIG BRANDING 

Der er indtil nu ikke skrevet ret meget videnskabelig teori om personlig branding. De fleste bøger 

og artikler om emnet er i høj grad praktiske og konkrete guider til, hvordan man f.eks. netværker, 

får en effektiv tilstedeværelse på nettet eller bliver iværksætter. Den litteratur, der findes, er 

hovedsageligt skrevet af praktikere med forskellig baggrund, f.eks. personlig branding-

konsulenter, personlige coaches samt andre såkaldte eksperter(Shepherd, 2005, s. 592, 601). 

Derfor kan konceptet personlig branding af nogen opfattes som utroværdigt eller vagt. Således 

kan det være noget af en jungle at finde troværdig litteratur om emnet, og mange kilder giver ikke 

information, der nødvendigvis kan bruges på et akademisk plan. Det betyder ikke, at rådene ikke 

er brugbare, de er blot ikke nødvendigvis givet i en videnskabelig ramme. En anden kilde til 

skepticisme over for personlig branding er diskussionen om, hvorvidt det personlige brand er det 

samme som en persons reelle personlighed, da det er nemt enten overlagt eller ved en fejltagelse 

at komme til at fremstå som noget andet end dét, personen reelt repræsenterer og står for. 
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3.1.3.9 HVORDAN MAN BRANDER SIG 

Der findes adskillige modeller og guidelines for, hvordan man brander sig personligt, og googler 

man personlig branding, finder man mange forskellige meninger om, hvordan dette gøres bedst. 

En fremgangsmåde er, at man først arbejder internt med at finde frem til sin vision, mission, mål, 

og kernekompetencer samt den unikke værdi, man kan tilbyde en arbejdsgiver. Dvs. det, der 

differentierer individet fra personer, der kunne søge de samme jobs. Der anvendes forskellige 

termer til at beskrive, hvad det er, man skal definere i denne fase, og ovenstående er blot et 

udpluk. I anden fase handler det om, at man identificerer sin målgruppe samt lægger en plan for, 

gennem hvilke kanaler man skal kommunikere med denne. Den sidste fase er typisk en 

’execution’-fase, hvor man fører sin plan ud i livet samt planlægger, hvordan man fortsat styrer og 

plejer sit personlige brand, da dette er en kontinuerlig proces.  

I personlig branding, som det også er tilfældet i branding, træffes købsbeslutninger om brandet på 

baggrund af kendskab. Jo mere viden arbejdsgiveren har til det personlige brand og dermed den 

potentielle kandidat, jo bedre forudsætninger har han for at træffe den rigtige beslutning. Det 

handler om at blive valgt ud fra den merværdi, man tilbyder med sit personlige brand. Mennesket 

er ikke altid rationelt, og derfor vil en arbejdsgiver kunne basere sit valg på følelser, idéer og 

attituder, som han eller hun forbinder med det personlige brand(Arruda, 2007; Bence, 2008; Horn, 

2005). 

Ud fra nogle af de modeller, der findes til personlig branding, ses det tydeligt, at de er inspireret af 

den måde, man ofte vil bruge til at brande et produkt. Personlig branding befinder sig, som 

defineret i dette speciale, inden for marketingdisciplinen, og det ses også tydeligt i mange af de 

metoder, der anbefales inden for feltet. 

 

3.1.3.10 UDEN KOMMUNIKATION OG VEDLIGEHOLDELSE – INTET PERSONLIGT BRAND 

Når individet har defineret sit personlige brand, skal det kommunikeres, da brandet ellers ikke 

eksisterer. Dette gælder for såvel branding som personlig branding. Uden kommunikation i de 

rette kanaler er det personlige brand usynligt for modtageren, fordi brandet skabes i modtagerens 
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bevidsthed. I personlig branding betyder dette, at individet kommunikerer sine personlige 

brandværdier, men enhver modtager vil skabe sin individuelle opfattelse og er på den måde med 

til at konstruere det personlige brand i sin bevidsthed.  

Som ethvert andet brand skal det personlige brand vedligeholdes. Det personlige brand er - som 

ethvert brand - en ikke-statisk størrelse, der er under evig konstruktion og udvikling. Investeres 

der ikke i at vedligeholde det personlige brand, risikerer individet, at det personlige brand ikke 

længere afspejler virkeligheden - hvilket fører til, at det personlige brand mister styrke og 

effektivitet. Som individ udvikler man sig konstant både privat og fagligt, og dermed er det også 

vigtigt fortsat at pleje og vedligeholde det personlige brand. 

 

3.1.3.11 OPSAMLING 

Branding går ud på at fremhæve merværdi, hvilket skaber differentiering og en klar position i 

forhold til konkurrerende brands. Et brand skabes i forbrugerens bevidsthed og handler om 

oplevet værdi, et brand er dermed ikke statisk men kræver kontinuerlig styring og vedligeholdelse. 

Personlig branding er baseret på de samme principper og handler om markedsføring af individet i 

professionel sammenhæng. Individet skal definere, hvad ens personlige brand er, dvs. hvad det er, 

der differentierer én fra ens ligemænd, hvordan man som individ tilføjer merværdi, og hvordan 

dette bedst kommunikeres til den identificerede målgruppe. Derefter er det vigtigt fortsat at 

styrke og vedligeholde det personlige brand, så individet kan få det største udbytte af den 

personlige branding. Personlig branding kan dermed bidrage til at finde det rigtige job, da individet 

herigennem opnår en langt klarere forståelse af, hvilken merværdi han eller hun tilbyder en 

arbejdsgiver, samt at individet gennem den personlige branding formår at kommunikere dette til 

den relevante modtager. Personlig branding er en langt mere sofistikeret og revolutionerende 

måde at gøre opmærksom på sig selv i professionel sammenhæng, sammenlignet med ’klassisk’ 

jobsøgning, hvor man typisk vil sende cv og ansøgning som svar på en jobannonce. Nogle er 

skeptiske over for fænomenet, og der er ingen garanti for succes. Ser man på produktbranding er 

det tydeligt, at brandingen ikke lykkes hver gang, og at mange brands aldrig får succes. Men 

personlig branding giver individet en chance for at differentiere sig og skarpt positionere sig over 

for en arbejdsgiver, og gennem personlig branding får individet en langt dybere forståelse for egne 
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kompetencer og merværdi. Formår individet at udnytte værdien af dette, kan den personlige 

branding bidrage til at finde det rigtige job.  

 

3.1.4 SOCIALE MEDIER 

3.1.4.1 HVAD ER SOCIALE MEDIER? 

Det er svært at finde en definition af begrebet sociale medier, der er generel enighed om. Det 

diskuteres til stadighed, hvad den mest præcise definition er, måske fordi der stadig er meget 

udvikling på området. Ifølge bogen The Social Media Bible kan sociale medier defineres som:  

”(…) activities, practices, and behaviors among communities of people who gather online to share 

information, knowledge, and opinions using conversational media. Conversational media are Web-

based applications that make it possible to create and easily transmit content in the form of words, 

pictures, videos, and audios”(Safko, 2009, s. 6). 

Det vil sige, at sociale medier er websteder, hvor mennesker - både privatpersoner og 

virksomheder - kan mødes og udveksle viden, information, dele meninger og dele indhold via 

interaktion. Sociale medier handler altså om at skabe mulighed for kommunikation og 

interaktion(Safko, 2009, s. 4). 

Sociale medier som begreb forveksles ofte med web 2.03, selvom de to begreber ikke er 

fuldstændig synonyme(Safko, 2009, s. 6). Det kan dog være svært at skelne mellem de to, da de 

ligger tæt op ad hinanden, og da ingen af begreberne endnu har en fuldstændig officiel definition. 

Forståelsen af, hvad web 2.0 er, udvikler sig stadig, og herom udtaler PR- og 

kommunikationsrådgiver Kirsten Dinesen: 

 ”Web 2.0 er først og fremmest karakteriseret ved den måde, forbrugerne anvender internettet på 

gennem en social adfærd på nettet. De deler informationer, samarbejder og kommunikerer med 

hinanden”(Dinesen, 2008, s. 16). 

                                                      
3 Begrebet web 2.0 blev første gang omtalt af Tim O’Reilly under en brainstorming-session på en konference i 2004. 
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Denne beskrivelse er nærmest identisk med ovenstående definition af sociale medier fra The 

Social Media Bible, og forfatterne udtrykker om de to begreber:  

”Social media and Web 2.0 come together whenever one of these new technologies has as its 

primary goal to enable communities to form and interact with one another – to converse”(Safko, 

2009, s. 7). 

Derfor må vi anerkende, at det er svært at adskille de to begreber, da alle sociale medier kan 

karakteriseres som web 2.0-kommunikation. Begrebet web 2.0 skal forstås som internet version 

2.0 i kontrast til internet version 1.0. Hvor web 1.0 i højere grad var envejskommunikation, 

handler web 2.0 om flervejskommunikation, og det at brugerne kan være med til at generere 

indhold (Borch, 2009). Web 1.0 kan karakteriseres som kommunikation udadtil, f.eks. 

hjemmesider, hvor brugeren ikke har mulighed for at give respons. Brugeren kan blot se og læse 

informationen. Web 2.0 giver derimod brugeren mulighed for at deltage og interagere. Med web 

2.0 er der altid mulighed for flervejskommunikation, hvilket betyder, at det ikke kun er 

afsenderen, der genererer indholdet på webstedet. Alle sociale medier kan karakteriseres som 

web 2.0, og internettet opfattes i højere grad som en platform, hvor mange parter kan 

interagere(Govenor, 2009, s. ix). Eksempler på web 2.0 kan være Facebook, blogs, debatfora etc. 

Web 2.0 som begreb blev almen kendt i 2005-2006(Dinesen, 2008, s. 16), og i 2008 blev sociale 

medier mainstream og alment kendte i Danmark (Larsen, 2008; Andreasen, 2009, s. 30). 

I diskussionerne omkring sociale medier og web 2.0 har andre eksperter også givet deres bud. 

Charlene Li og Josh Bernoff taler om begrebet ‘Groundswell’, som også er titlen på deres bog af 

samme navn. De definerer det således:  

“The groundswell is a social trend in which people use technologies to get the things they need 

from each other, rather than from traditional institutions like corporations”(Li, 2008, s. 9). 

De beskriver de sociale medier og den måde, de bliver brugt på med metaforen ’groundswell’, 

oversat til dansk som understrøm. Understrømmen er til stede, og privatpersoner såvel som 

virksomheder bliver revet med, om de vil det eller ej. Selvom en virksomhed ikke allerede selv er 

begyndt at bruge de sociale medier aktivt, er der stor sandsynlighed for, at der i de sociale medier 
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allerede tales om virksomheden - og derfor er den på sin vis allerede blevet revet med af den 

uundgåelige understrøm. 

Sociale medier og sociale netværk må ikke forveksles - sociale netværk er en underkategori til 

sociale medier. Der findes mange forskellige typer af sociale medier, og sociale netværk er blot en 

af dem. Sociale netværk er sites som Facebook, LinkedIn, MySpace, Kommunikationsforum, hvor 

brugeren opretter en profil med sine personlige oplysninger og kan forbinde sig med et netværk af 

venner og bekendte for at interagere og dele forskelligt indhold (IT-borger, 2009). De fleste danske 

brugere af sociale netværk bruger netværkene til at opretholde kontakt med venner og bekendte 

samt at genoptage gamle relationer(Sørensen E. , 2009). Derudover er de sociale netværk det 

perfekte sted til at profilere sig selv, og nogle brugere udnytter dette til at markedsføre sig selv – 

at brande sig personligt (IT-borger, 2009; Johannesen, 2007). Både privatpersoner og kendte 

mennesker som politikere, filmstjerner og musikere kan udnytte de sociale medier og herunder de 

sociale netværk til den personlige branding. Nogle sociale netværk er i deres oprindelige tilstand 

primært tiltænkt sociale sammenhænge, hvor andre netværk, som f.eks. LinkedIn, er mere faglige 

og karriereorienterede. 

Ud over sociale netværk findes andre typer af sociale medier. Det kan være blogs og wikis (som 

Blogspot, Wordpress, Wikipedia), fotodelingsites (som Flickr og Picasa), lyddelingsites (som iTunes 

eller sites for podcasts), videodelingsites (som Youtube og Google Video), mikroblogs (som 

Twitter), online spil (som World of Warcraft og Halo3), virtuelle verdener (som Second Life), 

søgemaskiner (som Google, Technocrati) og telefon- og chatapplikationer (som Windows Live 

Messenger, iChat, Skype). Sociale medier tæller dermed en lang liste af forskellige applikationer, 

som muliggør deling og interaktion mellem brugerne, og mange af de sociale medier befinder sig 

inden for flere forskellige kategorier eller muliggør mere end én slags social interaktion. Et 

eksempel på dette er Facebook, hvor man både kan netværke, dele video- og lydindhold, dele 

billeder, chatte osv.(Serritzlev, 2009). 
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3.1.4.2 SOCIALE MEDIERS POPULARITET 

De sociale medier er hurtigt blevet mainstream, og hvad enten man taler om web 2.0, the 

Groundswell eller sociale medier, er de ikke længere til at komme udenom, hverken for 

privatpersoner eller virksomheder (Manniche, 2007). De sociale medier har ændret den måde, 

individer interagerer på: 

 ”The social networking site phenomenon has completely and rapidly changed the way that people 

interact – in terms of personal and professional relationships”(Safko, 2009, s. 45). 

Der kan være flere grunde til, at de sociale medier er blevet så populære og fortsat har så meget 

succes. Det er bl.a. fordi, mennesket gerne vil skabe og vedligeholde relationer, samt fordi der er 

kommet mere fokus på videndeling. Derudover vil det postmoderne menneske gerne realisere og 

fremstille sig selv (Lundquist, 2009), hvilket det sociale medie som nævnt er det perfekte forum 

for. Gennem de sociale medier får det postmoderne menneske altså mulighed for at udleve nogle 

af de behov, der ifølge Maslows omvendte behovspyramide fylder mest. De sociale medier er også 

blevet populære, fordi de tilbyder fragmenteret kommunikation. Brugerne behøver ikke være 

online på samme tid og kan hurtigt og nemt kommunikere med små korte beskeder til en bred 

kontaktflade. Disse medier ”giver millioner af mennesker rum og mulighed for at udtrykke deres 

identitet og sætte strøm til deres sociale liv som aldrig før” (Torp, 2008). Den hastighed, 

information udveksles og mennesker interagerer med, er blevet skruet voldsomt op, fordi de 

sociale mediers teknologi tillader det. 

Når vi gerne vil udtrykke os selv gennem de sociale medier, hænger dette ifølge Kirsten Dinesen 

også sammen med samfundets medieeksponering. I tv ser vi ser på kendisser såvel som 

almindelige mennesker og hører om deres liv, og det har ført til, at forbrugerne nu befinder sig i et 

”express yourself-hype”(Dinesen, 2008, s. 39) helt i tråd med de postmodernistiske værdier. 

Samtidig har web 2.0 ændret individets adfærd og opfattelse af, hvad der er privat(Dinesen, 2008, 

s. 40), da (næsten) alt egner sig til at blive - eller i hvert fald bliver - diskuteret eller behandlet i de 

sociale medier. Den gennemsigtighed, som de sociale medier giver mulighed for, kan måske virke 

overvældende for nogle, men for mange unge er det mere eller mindre blevet til en livsstil, fordi 

de fra barnsben er vokset op i en ’gennemsigtig’ verden (Qualman, 2009, s. 99), hvor alt ligger til 

åbent skue. Det betyder ikke, at de sociale medier kun har gennemslagskraft hos denne gruppe, da 
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der er en stigende popularitet blandt ældre. Menneskene er fascinerede af de muligheder, som de 

sociale medier giver for at lure, snage og sladre. Dette er også en af grundene til, at de sociale 

medier har fået så stor succes (Larsen, 2008). 

 

3.1.4.3 SOCIALE MEDIER I FREMTIDEN 

Ser man på brugen af de sociale medier i fremtiden, vurderes det også her, at sociale medier er 

vejen frem. Man forudser, at i år 2012 vil 70% af befolkningen i de udviklede lande bruge mere tid 

på at interagere med personer, der er online end offline(Dinesen, 2008, s. 29)4. Samtidig 

forudsiges det, at der vil komme et større fokus på netværk, hvilket understøttes af de digitale 

platforme, hvorfor de sociale medier vil få stigende betydning og fortsat være mindst lige så 

populære, som de er nu (Eiberg, 2009). Endnu et argument for, at de sociale medier ikke kan 

ignoreres af hverken virksomheder eller privatpersoner, er, at undersøgelser allerede viser, at 

sociale medier bliver brugt mere end nyhedssites (Leth-Sørensen, 2009; Andreasen, 2009, s. 30). 

Dermed slås det fast, at de sociale medier har haft deres indtog, at de i høj grad bliver brugt, og at 

man kan forvente, at der ikke er tale om en døgnflue. Skal man tro eksperterne, er de sociale 

medier kommet for at blive. 

 

3.1.4.4 BRUGEN AF DE SOCIALE MEDIER 

For at konkretisere forståelsen af de sociale medier vil vi her give en kort beskrivelse af Facebook 

og LinkedIn. Grunden til, at vi har valgt at koncentrere os om disse to sociale netværk, er, at 

undersøgelser viser, at det pt. er de to mest brugte sociale netværk i Danmark(Sørensen E. , 2009). 

Ligeledes er det også de to sociale medier, som vores fokusgruppedeltagere og de interviewede 

HR-medarbejdere selv har bragt på bane og benytter sig mest af. 

 

                                                      
4 I ”Forbrugeren i førersædet” er det desværre ikke muligt at se, hvor denne vurdering kommer fra. 
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3.1.4.5 FACEBOOK 

Facebook er et socialt netværk, der blev oprettet i 2004 som et studienetværk for en gruppe 

studerende i USA. I dag er det brugt af mennesker i alle aldre, og i Danmark er de fleste brugere i 

alderen 18-29 år(Sørensen E. , 2009). Inden for de sidste par år er der dog sket et boom blandt de 

ældre brugere mellem 40-60 år, og antallet af brugere i denne aldersgruppe stiger markant 

(Ebbesen, 2010). Sitet havde i februar 2009 fem års fødselsdag, og på det tidspunkt var der 150 

millioner brugere, hvilket gør Facebook til verdens største sociale netværk (Telestyrelsen, 2009).  

I Danmark blev Facebook først rigtig kendt tilbage i 2007 under valgkampen til folketingsvalget, 

hvor de to spidskandidater Helle Thorning-Schmidt og Anders Fogh-Rasmussen brugte mediet i 

hver af deres respektive kampagner (Kastrup, 2009). Ifølge en rapport fra DRs Medieforskning er 

Facebook det mest brugte sociale netværkssite i Danmark, efterfulgt af LinkedIn og MySpace (IT-

borger, 2008). Mere end 1,8 millioner danskere har oprettet en profil på Facebook, hvilket gør 

Danmark til det land i verden, der per indbygger har flest brugere på Facebook – og dermed er 

Facebooknation nr. 1 (IT-borger, 2008; Kastrup, 2009). Gennemsnitsalderen er på 28-29,2 år (IT-

borger, 2009; Kabel, 2008), hvilket betyder, at vi også er blandt de ældste brugere.  

En undersøgelse foretaget af den tidligere direktør for FDIM5, Jon Lund, viser, at kvinder bruger 

dobbelt så meget tid på Facebook som mænd, som derimod bruger mere tid på nyhedssites. 

Kvinderne vil derfor være bedre til at netværke, og dette, mener han, kan være til kvindernes 

fordel på arbejdsmarkedet (Svarrer, 2009). 

Facebook har mange funktioner og muligheder. Man kan bl.a. holde kontakt med sit netværk og 

genoptage kontakten med gamle venner og bekendtskaber. Dette gøres ved hjælp af en af 

Facebooks utallige applikationer som f.eks. mailsystemet, statusopdateringerne eller ’væggen’, 

hvor man kan skrive beskeder til hinanden. Især statusopdateringen, der i realiteten fungerer som 

en mikroblog, er en af de mere populære funktioner på mediet. Den bruges til at fortælle om alt 

fra hverdagssituationer til holdninger og meninger, og hvad der ellers falder én ind. Denne form 

for mikroblogging har til nogen grad erstattet den klassiske blog. Målgruppen på medier som 

Facebook er meget forskelligartet, og derfor er det umuligt at sigte efter alle. I statusopdateringer 

                                                      
5 Foreningen for danske Internet Medier 
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skriver afsenderen derfor med sig selv som udgangspunkt, og det er op til modtagerne selv at 

segmentere (Pass, 2008). 

 

3.1.4.6 LINKEDIN 

LinkedIn er et erhvervsorienteret socialt netværk, hvor man kan skabe nye forretningsforbindelser 

og professionelle kontakter såvel som pleje sine eksisterende. Netværket blev lanceret i 2003, og 

med mere end 55 millioner profiler er det i dag verdens største professionelle netværksside 

(Mallabo, 2009). Den gennemsnitlige bruger af LinkedIn er typisk lidt ældre end brugere af 

Facebook og er mellem 30 og 39 år (Sørensen E. , 2009). 

Ligesom på Facebook opretter man en profil, men på LinkedIn er der mere fokus på professionelle 

og faglige oplysninger som uddannelse og tidligere jobs. Man kan invitere sine venner eller 

professionelle samarbejdspartnere, og på den måde kan man linke sine kontakter til hinanden. 

Virksomheder kan også med fordel benytte LinkedIn som et rekrutteringsværktøj både til at finde 

kandidater og til at tjekke ansøgere (Qualman, 2009, s. 225), profilere virksomheden samt 

indrykke jobannoncer. I Danmark er der omkring 500.000 brugere - kun overgået af 

Facebook(LinkedIn, 2009). 

Fælles for disse sociale netværk er, at alle har adgang til at bruge dem, hvad enten man er 

virksomhed eller privatperson. Man opretter en profil, hvor man kan udfylde sine personlige 

oplysninger af både faglig og privat karakter. De sociale netværk er som udgangspunkt gratis at 

benytte, men derudover tilbyder de begge diverse ekstra services som f.eks. reklameaktiviteter 

mod betaling. 

 

3.1.4.7 SOCIALE MEDIER I PROFESSIONEL SAMMENHÆNG 

3.1.4.7.1 REKRUTTERING GENNEM SOCIALE MEDIER 

Virksomheder kan bruge sociale medier på mange forskellige måder. De sociale medier giver 

muligheden for interaktion, som kan foregå både internt og eksternt via forskellige platforme. 

Nogle virksomheder bruger de sociale medier internt og inddrager sociale netværk som Facebook i 



45 
 

deres intranet (Kragh Sørensen, 2007), mens andre virksomheder udnytter sociale medier til at 

kommunikere eksternt med forskellige interessenter. En virksomhed kan på et overordnet plan 

bruge de sociale medier som kommunikationskanal til corporate branding og på et mere målrettet 

plan som led i employer branding. Herunder kan virksomheden i rekrutteringsøjemed udnytte de 

muligheder, som de sociale netværk giver(Woodward, 2008).  

Virksomhederne kan bruge de sociale medier både til at finde talenter og til at tjekke potentielle 

medarbejdere. Rent konkret kan de sociale netværk som f.eks. Facebook eller LinkedIn bruges som 

søgemaskiner i denne sammenhæng. Ved at virksomheden indtaster relevante søgeord i 

søgefeltet - faglige termer, en stillingsbetegnelse, en branche, et fagområde etc. - får de adgang til 

en liste over profiler, der matcher søgekriterierne. Dermed kan arbejdsgiveren få adgang til en 

række profiler, som kan være relevante i forhold til den stilling, der søges besat. Samtidig kan 

arbejdsgiveren se, om han eller hun har nogen fælles bekendte med de profiler, som virker 

relevante og på den måde få en indgangsvinkel til enten at kontakte personen eller som 

referencetjek (Woodward, 2008). Ifølge Erik Qualman, forfatter til bogen Socialnomics, vil sociale 

medier i fremtiden overtage den rolle, som internettet og jobsites spiller for virksomhederne i dag 

(Qualman, 2009, s. 225). Han mener samtidig, at de sociale medier giver virksomhederne en 

enestående gennemsigtighed, som kan spare dem mange ressourcer. Den information, der er 

tilgængelig gennem de sociale medier (som fotos, links, blogs, videoindhold etc.), giver 

arbejdsgiveren et mere overskueligt og nuanceret billede af den hele person i forhold til, hvad 

arbejdsgiveren kan få ud af at læse cv og ansøgning. At læse cv og ansøgning kræver ifølge 

Qualman en del gætværk, hvor de sociale medier skaber gennemsigtighed (Qualman, 2009, s. 225-

226). Nogle arbejdsgivere er allerede meget begejstrede, og én udtaler: 

”Social networking technology is absolutely the best thing to happen to recruiting – ever. It’s 

important to load your profile with the right keywords so people like me can find you easily” 

(Maureen Crawford-Hentz, Osram, (Qualman, 2009, s. 228)).  

Qualman mener i høj grad, at arbejdsgiverne allerede tjekker os på de sociale medier, og at dette 

giver dem stort udbytte (Qualman, 2009, s. 229), og en undersøgelse foretaget i 2008 blandt 3000 
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arbejdsgivere6 viser, at 22% af arbejdsgiverne bruger internettet til at tjekke ansøgere (Sandal, 

2008). En af fordelene for virksomhederne ved at tjekke potentielle medarbejdere på de sociale 

medier er i forhold til at se, hvem de kender, og hvem der er i deres netværk. Først og fremmest 

kan dette være med til at give en indgangsvinkel eller en reference, hvis arbejdsgiveren og den 

potentielle medarbejder har nogen fælles bekendte (Qualman, 2009, s. 228). Det måske vigtigste 

argument for, at virksomheder kan drage stor nytte af at bruge de sociale medier i 

rekrutteringssammenhæng er, at der er større chance for at finde de rette medarbejdere, der 

skaber succes i virksomheden. Det rigtige match bidrager positivt til både ansat og virksomhed og 

fører til, at der er mindre risiko for, at medarbejderen skifter job, samt at virksomhedens 

effektivitet og medarbejderens arbejdsglæde er på sit højeste(Qualman, 2009, s. 228). 

Blot ét eksempel på, hvordan virksomheder kan rekruttere gennem sociale medier, er ved at bruge 

Jobvite-applikationen på Facebook, som hjælper virksomheder til at finde talenter. Applikationen 

er omkostningslav og udnytter i høj grad virksomhedens interne ressourcer. Via Jobvite opretter 

virksomheden en side på Facebook, hvor alle jobopslag annonceres. Derefter opfordres alle 

ansatte i virksomheden til at anbefale og sende jobopslagene til relevante personer i deres 

netværk, som igen kan videresende opslagene i deres relevante netværk. På den måde sikrer 

virksomheden, at jobopslaget udelukkende bliver sendt til personer, for hvem det er relevant 

samtidig med, at de personer, som modtager jobannoncen, modtager den fra en person i deres 

eget netværk (Jobvite, 2009). Dermed bevares integritet og troværdighed, og man undgår at 

’pushe’ sin jobannonce til irrelevante personer. Jobvite giver dermed virksomhederne muligheden 

for at spare ressourcer, og der er stor sandsynlighed for, at jobannoncen når ud til yderst 

relevante mennesker. Man kan se modellen som et udbygget referenceværktøj, hvor der i høj grad 

er mulighed for en win-win-situation. 

Litteraturen viser, at flere arbejdsgivere allerede bruger de sociale medier, og at det er et af de 

steder, hvor de tjekker kandidaterne. Derfor kan det være fordelagtigt for kandidaterne netop at 

være til stede her. Sørger kandidaten for klart at profilere faglige kompetencer såvel som 

personlighed, samt hvordan han eller hun skaber værdi og formår at kommunikere omkring dette i 

sine netværk, forhøjes chancerne for at blive fundet af en potentiel arbejdsgiver. 

                                                      
6 Undersøgelse foretaget af Careerbuilder.com i september 2008 
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3.1.4.7.2 NETVÆRK OG SOCIALE MEDIER 

Søgning gennem sociale medier er ikke noget nyt fænomen - hverken for individet eller for 

virksomheden. Generel søgning gennem sociale medier er allerede godt på vej til at overhale 

søgemaskiner som Google og Yahoo!, og man forestiller sig at størstedelen af al søgning i 

fremtiden vil foregå via sociale medier(Qualman, 2009, s. 202). Gennem de sociale medier har 

virksomheder såvel som privatpersoner adgang til information om den anden part, og til forskel 

fra web 1.0 kommer informationen nu ikke kun fra kilden selv. Studier viser, at individer generelt 

stoler mere på venners og bekendtes samt ’virtual strangers’ anbefalinger og meninger, end de 

tror på information fra f.eks. virksomheder (Qualman, 2009, s. 89; Nielsen, 2009) Dette er også 

tilfældet i forbindelse med rekruttering, og man ser i stigende grad, at stillinger bliver besat via 

netværk (Qualman, 2009, s. 234; Kristensen, 2009). Der er en tendens til, at man hellere vil 

ansætte ’nogen som kender nogen’ end en fremmed. Netop derfor er det så vigtigt at bruge 

sociale netværk i rekrutteringssammenhæng - både for individet og for virksomheden. Via de 

sociale netværk kan individet gøre opmærksom på, om han eller hun er jobsøgende samt 

informere om kompetencer, erfaring, hvilket slags job man ønsker at besætte etc. - individet kan 

kommunikere sit personlige brand. Det er muligt at netværke sig til et fast arbejde: 

”(...) Facebook [har] vist sig at være et meget effektivt professionelt værktøj der markant kan øge 

vores chancer for at få de fantastiske job vi tidligere først hørte om når de var besat”(Pass, 2009). 

Facebook kan altså være mere end sjov og ballade, og forstår man at udnytte mulighederne, der 

ligger i statusopdateringerne og den enorme kontaktflade, medierne giver adgang til, kan dette 

være vejen til et job. Sørger man for, at ens profil er opdateret, og formår man at bruge relevante 

og varierede statusopdateringer ofte, er dette en positiv måde at udnytte de muligheder, 

medierne giver for at kommunikere med sit netværk.  

”Regel nummer et (...) når man snakker netværk og sociale medier, er at man skal bidrage med 

meget mere end man regner med at få igen” (Pass, 2009). 

Der er meget at hente i netværk, men det er vigtigt at være opmærksom på, at man skal give mere 

end man kan forvente at få igen. 
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3.1.4.7.3 SKEPTICISME – HVORFOR? 

Selvom det fra mange sider vurderes, at virksomheder med stor fordel kan drage nytte af de 

sociale medier – både i branding- og rekrutteringssammenhæng – er nogle virksomheder 

skeptiske. Skepticismen kan hænge sammen med frygt for at miste kontrollen, da sociale medier 

giver brugerne mulighed for at interagere. Nogle virksomheder har endnu ikke fået øjnene op for, 

at de sociale medier er mere og andet end spøg og skæmt, mens andre virksomheder gerne vil 

begynde at bruge de nye medier men endnu ikke ved, hvordan de skal gøre. Ifølge Tina Thomsen, 

HR-direktør for Randstad, er der ikke mange hverken virksomheder eller privatpersoner, som på 

nuværende tidspunkt har overblik over de muligheder, som de sociale medier giver, samt hvordan 

disse udnyttes på den mest hensigtsmæssige måde. Hun er dog ikke i tvivl om, at de sociale 

medier allerede spiller en stor rolle inden for rekruttering, og at det er noget, der vil blive brugt i 

højere grad i fremtiden (Thomsen, HR Direktør, Randstad, 2009). 

Finanskrisen kan også have en indvirkning på, hvorvidt danske virksomheder bruger sociale medier 

eller ej. På den ene side kan man forestille sig, at nogle virksomheder vil udnytte de sociale 

medier, da nedskæringer i virksomheden har strammet budgetterne. Kommunikation med 

interessenter gennem de sociale medier vil være gratis eller billigere end at bruge traditionelle 

kanaler. På den anden side kan nedskæringer gøre, at virksomhederne ikke har nok ressourcer til 

at undersøge nye metoder, og det kan derfor være for omfattende at begynde at undersøge, 

hvordan man bedst udnytter disse medier. Men finanskrise eller ej – måske er tiden endnu ikke til, 

at danske virksomheder er klar til at tage de sociale medier til sig. Selvom disse allerede bliver 

brugt meget i f.eks. USA, kan man forestille sig, at udviklingen inden for dette felt – som så meget 

andet – endnu ikke har nået sit klimaks i Danmark. 

Det er ikke kun virksomhederne, der udviser skepticisme over for brugen af de sociale medier i 

karrieresammenhæng. Nogle individer opfatter de sociale medier som private - og ikke som et 

sted, hvor virksomhederne skal blande sig. Desuden er det endnu ikke blevet helt mainstream at 

bruge sit netværk strategisk, ligesom mange er bange for at belaste deres netværk: 

”For det er stadig temmelig tabuiseret at spille karrierespillet alt for strategisk; mange har det 

svært med den sammensmeltning mellem private og professionelle relationer som Facebook har 
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accelereret, og mange sætter stadig lighedstegn mellem at trække på sit netværk og belaste sit 

netværk”(Pass, 2009). 

 

3.1.4.8 OPSAMLING 

Sociale medier er således websteder, hvor individer kan mødes og udveksle information, meninger 

og indhold. Både individer og virksomheder kan drage nytte af sociale medier i flere forskellige 

sammenhænge, og den teknologi, medierne tilbyder, har gjort, at hastigheden på 

informationsudveksling og interaktion er steget. Forbrugere diskuterer i stor stil produkter og 

brands i de sociale medier, og dermed er virksomhederne allerede en del af understrømmen 

uanset, om de vil det eller ej. 

Individer kan bruge de sociale medier i både privat og professionel sammenhæng. Privat giver de 

sociale medier adgang til at dele forskelligt indhold samt at vedligeholde relationer med venner og 

bekendte. De sociale medier er for mange blevet det medie, hvorigennem de udfolder sig privat og 

netværker, og for nogle individer er det allerede blevet tydeligt, at de sociale medier giver mange 

muligheder i professionel sammenhæng. Medierne kan bruges strategisk til personlig branding 

samt i netværkssammenhæng, og individer kan via de sociale medier gøre opmærksom på 

jobstatus, kompetencer og personlige brandværdier, f.eks. via statusopdateringer og derigennem 

kommunikere med et stort netværk. Sociale medier, herunder især sociale netværk, giver adgang 

til en enorm kontaktflade, som i høj grad kan være med til at skabe en indgangsvinkel i forhold til 

jobsøgning. 

 Virksomhederne kan bruge de sociale medier til at kommunikere med interessenter både internt 

og eksternt herunder i rekrutteringssammenhæng. De kan udnytte disse medier til at finde 

talenter, tjekke referencer, forbindelser samt kandidater. Desuden giver de sociale medier et væld 

af muligheder, hvad angår employer branding. Brugen af sociale medier og den gennemsigtighed, 

medierne tilbyder, giver arbejdsgiveren bedre forudsætninger for at træffe den rigtige beslutning i 

forbindelse med rekruttering, hvilket kan spare virksomhederne ressourcer. Ifølge eksperter er 

medierne ved at få stor betydning for virksomhederne, og der er kommet et større fokus på, 

hvordan de bedst kan drage nytte af de sociale medier. 
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Alligevel er både virksomheder og individer skeptiske over for brugen af de sociale medier. Nogle 

virksomheder kan frygte at miste kontrollen over kommunikationen, mens andre opfatter de 

sociale medier som en privat sfære. Samtidig har mange virksomheder måske endnu ikke forstået, 

hvordan de bedst drager nytte af medierne, og de stramme budgetter hos virksomhederne pga. 

finanskrisen har gjort det for ressourcekrævende at sætte sig ind i det. På den anden side kan 

denne krise også have sat gang i nytænkning hos virksomhederne i forhold til en alternativ 

markedsføring. For individerne bunder skepticismen i, at det for mange ikke er alment acceptabelt 

at udnytte sociale medier strategisk i karrieresammenhæng, samt at man ikke vil belaste disse 

netværk. På samme måde som virksomhederne mener nogle individer også, at medier som 

Facebook tilhører den private sfære. 

I det danske samfund har de sociale medier allerede i høj grad fået stor succes, og skal man stole 

på eksperterne, er de kommet for at blive. De sociale medier har altså stor betydning for både 

individer og virksomheder.  

 

4 EMPIRISK ANALYSE 

4.1 INDLEDNING 

For at afgøre, hvorvidt det er interessant at brande sig personligt gennem sociale medier, er det 

hensigtsmæssigt både at se på eksisterende litteratur på området samt at undersøge, hvordan det 

forholder sig i praksis. Vi har derfor valgt at undersøge enkeltindividers brug og opfattelse af 

sociale medier, samt hvordan virksomheder rekrutterer og herunder deres brug af sociale medier. 

Vi har valgt at indsamle data omkring dette ved at afholde to fokusgruppeinterviews med 

forskellige brugere af sociale medier samt tre researchinterviews med HR-medarbejdere fra 

virksomheder/rekrutteringsbureau. Derudover har vi ved hjælp af korte telefoninterviews 

indsamlet information fra syv andre virksomheder om deres brug af sociale medier i 

rekrutteringssammenhæng, hvilket har bidraget yderligere til vores mængde af viden inden for det 

undersøgte felt. 
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4.2 FORMÅL MED FOKUSGRUPPEINTERVIEWS 

Formålet med fokusgruppeinterviewene er gennem deltagernes samtale og interaktion at få et 

indblik i, på hvilken måde de bruger de sociale medier, samt hvordan de opfatter egen og andres 

adfærd i disse medier. Vi vil afdække, hvilken betydning de sociale medier har fået, herunder om 

de bruges i privat eller professionel sammenhæng. Denne viden vil bidrage til, at vi kan drage 

konklusioner om deltagernes brug af sociale medier samt bevæggrunde for disses adfærd i sociale 

medier. En del af vores spørgeramme vil fokusere på deltagernes brug af Facebook og LinkedIn, da 

det er de to sociale medier, der har flest brugere i Danmark (Exner, 2009). 

  

4.3 UDVÆLGELSE AF DELTAGERE 

I udvælgelsen af deltagere til vores fokusgruppeinterviews har vi brugt vores egne netværk. Idet vi 

bruger kvalitative metoder, kan udvælgelsen ikke basere sig på tilfældig udvælgelse (Halkier, 2003, 

s. 30), men det er vigtigt, at udvælgelsen er analytisk selektiv (Johnson, 1990). Vi har hver især 

brugt vores Facebookprofil til at rekruttere deltagere og reklamere for interviewet. Derudover har 

vi sendt vi taget kontakt til de personer, der ikke er på Facebook, og yderligere har vi fået vores 

netværk til at rekruttere i deres netværk. 

Ifølge Halkier må fokusgrupper hverken være alt for homogene eller heterogene (Halkier, 2003, s. 

31). Umiddelbart ser det ud som om vores to fokusgrupper er forholdsvis homogene, da de fleste 

deltagere har en akademisk baggrund, er bosiddende i København og befinder sig inden for 

samme aldersgruppe. Der er dog stor forskellighed i deltagernes uddannelse og nuværende 

beskæftigelse, da grupperne er en sammensætning af studerende, personer, der er aktive på 

arbejdsmarkedet og nyuddannede jobsøgende. Desuden kan kønsopdelingen i grupperne også 

spille en rolle, da der er en forskel på mænd og kvinders brug og adfærd af sociale medier. 

Selve rekrutteringen har været sværere, end vi forventede, men det er lykkes os at samle et 

passende antal personer til to fokusgruppeinterviews, hvilket har været vores mål. Havde flere 

personer meldt sig, ville det have været muligt at opstille flere udvælgelseskriterier samt 

segmentere grupperne yderligere, hvilket ville have gjort vores udvælgelse mere analytisk selektiv. 
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Der er inden for litteraturen delte meninger om, hvorvidt det er bedst, at deltagerne i 

fokusgrupper kender hinanden eller ej (Halkier, 2003, s. 33). Idet vi har rekrutteret inden for vores 

egne netværk, er der et par stykker i hver gruppe, som kender hinanden, hvilket kan være både en 

fordel og en ulempe. Der argumenteres i kommunikationsforskning ofte for brugen af egne 

netværksgrupper til fokusgrupper (Halkier, 2003, s. 34). Det, at vi har rekrutteret fra vores egne 

netværk, kan medvirke til, at deltagerne føler sig forpligtede til at møde op og deltage aktivt 

(Halkier, 2003, s. 37). Men omvendt skabes også en større kompleksitet, når deltagerne ikke 

kender hinanden, og man får flere forskellige perspektiver frem (Halkier, 2003, s. 34). Dette kan 

også betyde en større frihed for nogle deltagere, idet man ikke senere skal stå til ansvar over for 

hinanden (Bloor, 2001, s. 22-24; Røpke, 1992, s. 20). Imidlertid kan det for andre betyde, at de er 

mere generte og tilbageholdende. Kombinationen af deltagere, der kender hinanden og ikke 

kender hinanden, mener vi, er et godt udgangspunkt for diskussion og kan bidrage til mange 

forskellige perspektiver. Vi har valgt at afholde to fokusgruppeinterviews med 8 personer i hver for 

at sikre, at der er nok data tilgængeligt (Halkier, 2003, s. 40).  

I arbejdet med fokusgrupper er struktureringen af interviewet en vigtig proces (Halkier, 2003, s. 

43), der handler om, hvor meget moderator er indblandet, og hvor åbne eller lukkede 

spørgsmålene er. Der findes tre modeller, hvoraf en er en løs model med meget få og åbne 

spørgsmål, en anden er en stram model med flere og lukkede spørgsmål og endelig den, vi har 

benyttet os af: Tragtmodellen, som er en kombination af åbne og lukkede spørgsmål (Halkier, 

2003, s. 43). Inden for kommunikationsforskning er denne model også den mest anvendte 

(Hansen, 1998, s. 274-276). Ved denne metode diskuterer deltagerne først bredt, hvad de mener 

om et emne, og derefter kan moderatoren stille mere specifikke spørgsmål.  

 

4.4 BESKRIVELSE AF FOKUSGRUPPEINTERVIEWS 

Nedenstående figur viser en oversigt over deltagerne i henholdsvis fokusgruppe 17 og fokusgruppe 

28 fordelt på køn og beskæftigelse. 

                                                      
7 Herefter fg1 
8 Herefter fg2 
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Model 4: Oversigt over fokusgruppedeltagere 

  Fg1 Fg2 

Køn     

Kvinder 5 7 

Mænd 3 1 

Beskæftigelse     

Fuldtid 5 1 

Studerende 2 6 

Jobsøgende 1 1 

Kilde: Egen tilvirkning 

Fælles for alle deltagerne er, at de er i alderen 25-33 år. Dette kan anses som uhensigtsmæssigt, 

da vi med denne gruppe af deltagere får adgang til information omkring en snæver aldersgruppe, 

og specialets problemstilling begrænser sig netop ikke til en bestemt aldersgruppe. Det kan dog 

også være en fordel, da det betyder, at deltagerne befinder sig inden for den aldersgruppe, der, 

som tidligere nævnt, bruger sociale medier mest. Dermed er der stor sandsynlighed for, at de 

aktivt bruger sociale medier og derfor har en holdning til disse. Kønsfordelingen i begge grupper 

var skæv. Havde der været flere mænd, kunne det sandsynligvis have givet et mere nuanceret 

billede af den generelle adfærd i brugen af sociale medier. Grunden til, at det har været svært for 

os at rekruttere flere mandlige deltagere, kan være, at vores rekruttering er foregået via sociale 

medier, som kvinder generelt bruger mere end mænd. Deltagernes jobsituation kan også have 

konsekvenser for resultaterne i forhold til, i hvilket omfang de bruger medierne, hvilke medier de 

bruger, samt hvad de bruger dem til.  

Til begge interviews kommer en deltager for sent, men hvor fg1 bruger tiden på smalltalk, er fg2 

mere passiv, og der er en anderledes stille stemning i rummet. Dette kan være en af grundene til, 

at fg1 har en bedre dynamik og generelt griner mere og måske føler sig bedre tilpas. Det kan være 

en kombination af deltagere i fg1, hvor nogle indbyrdes kender hinanden bedre og generelt er 

mere ekstroverte typer. Den manglende indledende smalltalk i fg2 kan også medvirke til, at det 

tager lidt længere tid for gruppen at løsne op og turde tale mere frit. Vores spørgeramme er fra 

start delvist struktureret med overordnede emner, som vi ønsker, at deltagerne skal diskutere, 

uden at vi stiller alt for specifikke spørgsmål. Det er vores mål, at interviewet skal foregå som en 

selvkørende diskussion, hvor deltagerne så vidt muligt selv prøver at holde samtalen i gang. På 
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denne måde er det spændende at observere hvilke underemner, der i løbet af diskussionen bliver 

taget op. 

Som tidligere nævnt i metodeafsnittet 2.4.2 ’Valg af fokusgruppeinterviews’ vil der i arbejdet med 

fokusgrupper være en tendens til, at der skabes konsensus og polarisering blandt deltagerne. 

Dette er en naturlig tendens, som opstår enkelte gange. Det er dog ikke overvejende tilfældet, 

ligesom der heller ikke er deltagere, der prøver at overtale andre deltagere til at ændre holdning 

eller nogle, der forsøger at dominere gruppen. Vi fungerer i de to fokusgrupper hver især som 

moderator og observatør og forsøger at være så objektive som muligt og ikke lede deltagerne i 

deres holdninger og meninger. I kraft af, at vi efter det første fokusgruppeinterview vil opnå en ny 

viden og forforståelse, bliver forløbet af det efterfølgende interview i nogen grad præget af dette. 

 

4.5 TRANSSKRIBERING OG KODNING AF DATA 

Vi har udført transskriberingen9 umiddelbart efter afholdelsen af fokusgrupperne for at have 

interviewene så klart i hukommelsen som muligt, og vi har hver især transskriberet et interview. 

Som udgangspunkt har vi udarbejdet en række skriveinstruktioner for at sikre ensartethed af de to 

transskriberinger, og vi har ligeledes valgt at transskribere så præcist og ordret som muligt. En 

transskribering af samtalerne, hvor essensen trækkes ud (i modsætning til at transskribere ordret), 

vil kunne risikere at differentiere meget fra det ene interview til det andet, da forskellige individer 

opfatter og fortolker forskelligt (Kvale, 1994, s. 164-165). Ved at transskribere ordret har vi således 

forsøgt at bibeholde den autentiske tale, uden at denne er blevet modificeret af vores måde at 

opfatte udtalelserne på.  

Transskriberingen og gennemlæsningen af fokusgruppeinterviewene har givet os den 

helhedsforståelse, der er nødvendig for at kunne udforske de vigtigste dele af den indsamlede 

data (Andersen I. , 2005, s. 202). Vi har kategoriseret datamaterialet ved først at identificere 

hovedkategorier og dernæst inddelt datamaterialet i underkategorier. Vi har derefter sorteret 

meningsenheder, hvilket kan være alt fra en enkelt sætning til en længere del af samtalen 

(Andersen I. , 2005, s. 203) i de relevante kategorier med den vigtige detalje for øje ikke at tage 

                                                      
9 Se bilag 1 for transskribering af fokusgruppe 1 og bilag 2 for transskribering af fokusgruppe 2 
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noget ud af kontekst. Ved at tage et enkelt citat ud af en kontekst, er der en risiko for, at det kan 

få en helt ny mening. I vores bearbejdelse af den indsamlede data og i arbejdet med 

kategoriseringen har vi eksformeret de indsamlede data, dvs. vi har fravalgt noget information 

(f.eks. irrelevant small talk) og på denne måde overskueliggjort og forenklet dataene (Andersen I. , 

2005, s. 189).  

Nedenstående træstruktur giver en oversigt over de indsamlede data fra 

fokusgruppeinterviewene. Hver kasse repræsenterer overskrifter fra afsnit 4.6 ’Dataanalyse af de 

to fokusgruppeinterviews’. Der er fire overordnede emner, og kasserne under disse viser 

rækkefølgen af hvert afsnit. Der er således ikke tale om en hierarkisk følge i figuren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Model 5: Oversigt over dataanalyse af fokusgruppeinterviews

Kilde: Egen tilvirkning 

Se bilag 3 for kodningsark og bilag 

 

DELTAGERNES BRUG AF SOCIALE 

SOCIALE MEDIER FACEBOOK

Brug af Facebook

Facebook som et 
snage

Facebookkontakter

Adgang til 
Facebookprofilen

Adfærd på 
Facebook

Facebook på 
arbejdspladsen

5: Oversigt over dataanalyse af fokusgruppeinterviews 

og bilag 4 for spørgeramme anvendt til fokusgruppeinterviewene

DELTAGERNES BRUG AF SOCIALE 
MEDIER

FACEBOOK

Brug af Facebook

Facebook som et 
snage-medie

Facebookkontakter

Adgang til 
Facebookprofilen

Adfærd på 
Facebook

Facebook på 
arbejdspladsen

LINKEDIN

Kendskab til og brug 
af LinkedIn

Om at formidle 
kontakt

JOBSØGNING

At google sig selv

At google 
arbejdsgiveren

Facebook som et 
professionelt 

netværksmedie

Facebookprofilen 
som et 

helhedsbillede
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anvendt til fokusgruppeinterviewene. 

At google sig selv

Facebook som et 

Facebookprofilen 
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4.6 DATAANALYSE AF DE TO FOKUSGRUPPEINTERVIEWS 

4.6.1 SOCIALE MEDIER 

De fleste af fokusgruppedeltagerne i begge grupper ved, hvad sociale medier er, men der er mere 

tvivl om, hvad web 2.0 dækker over. Facebook er det første sociale medie deltagerne bringer op, 

hvor 15 ud af 16 deltagere har en profil. Den ene deltager, der ikke er på Facebook, har dog været 

det tidligere. Størstedelen af dem der er på Facebook, bruger mediet meget og ofte, og noget af 

det første, der bliver sagt i fg1, er følgende: 

”Jeg bruger Facebook hver dag, hele tiden. Man bliver helt afhængig af det. Jeg ved ikke rigtig 

hvorfor. Men man bliver nødt til at holde sig opdateret hele tiden, ellers går man glip af alt. Det er 

sådan, det føles i hvert fald” (Charles, fg1). 

Ud over Facebook bruger nogle af deltagerne følgende sociale medier: LinkedIn, Skype, 

Messenger, Wikipedia, Gmail, Flickr, del.icio.us, Geni, wikis. I begge grupper er der overvejende en 

tendens til, at deltagerne primært læser blogs, hvis de tilhører nogen, deltagerne kender, og ofte 

er det i forbindelse med venner eller bekendte, der skriver blogs, når de er ude at rejse. Derudover 

har en deltager fra hver gruppe sin egen blog, hvoraf den ene er en rejseblog. En af dem udtaler: 

”Jeg har haft en blog, to faktisk. De dør. Jamen, det var sådan noget med, så ville jeg skrive, at så 

var jeg ude at rejse, og så ville jeg lave nogle indlæg om, hvad jeg havde lavet, og hvorfor og 

hvordan, og det dør” (Peter, fg1). 

Flere deltagere kan finde på at læse andres blogs i forbindelse med research, hvis de f.eks. dukker 

op i en søgning, og der er to deltagere, der følger en blog i forbindelse med deres arbejde. Der 

bliver i fg1 talt om, hvorfor man ikke bruger blogs så meget i forhold til Facebook: 

”Jeg synes, at Facebook er sådan noget, hvor man lige kan sige det, man tænker. På en blog skriver 

man normalt et lidt længere stykke. Man skriver ikke bare en kommentar. Og der bliver det meget 

mere en samtaleform på en eller anden måde på Facebook, og alle de der tiltag, de har lavet i 

øvrigt med at trykke på ’like it’, det er sådan en nem...jeg behøver ikke en gang at skrive, jeg kan 

bare klikke” (Lasse, fg1). 

”Ja, man behøver ikke sige for meget intelligent” (Camilla C, fg1). 
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For deltagerne virker blogs som et mere tidskrævende medie at bruge end Facebook, som kræver 

en mindre indsats for at være med i interaktionen. Deltagernes brug af Facebook varierer fra op til 

flere gange om dagen til et par gange om ugen, men for de flestes vedkommende tjekker de 

Facebook hver dag, selvom de er enige om, at nyhedsværdien ved mediet er faldet i løbet af det 

seneste års tid. Der er forskel på, hvordan folk i hver af grupperne bruger Facebook – både hvad 

de bruger det til, hvorfor de bruger det, og hvad de synes er acceptabel adfærd på mediet. De 

fleste er enige om, at Facebook er et godt netværksværktøj, og de bruger det i høj grad til både at 

holde kontakt med venner og bekendte og dyrke deres netværk, til at dele billeder, til at 

koordinere diverse arrangementer og som et godt mailsystem. Peter, som stoppede med at være 

på Facebook for halvandet år siden, har fravalgt det, da han synes, at det er for svært at 

kontrollere hvilke oplysninger, der ligger tilgængelige. Desuden har han på fornemmelsen, at ”(...) 

vi også bevæger os i samfundet sådan hen imod, at man ligeså godt kan lade være med at være på 

Facebook...så kan man lave nogle andre ting...(...) at [vi] måske bevæger os ud i noget med, at 

man ikke nødvendigvis behøver at brede sig ud på nettet over det hele osv.” (Peter, fg1). Så selvom 

han indrømmer, at han godt kan være misundelig på ”det meget rare sociale tidsfordriv” (Peter, 

fg1), så er han ligeså irriteret over dette og glad for at slippe for at være en del af det. 

 

4.6.2 BRUG AF FACEBOOK 

For mange deltagere er en af de store glæder eller fordele ved Facebook, at det er et medie, hvor 

det er nemt at holde kontakt med både venner og bekendte, herunder også perifere 

bekendtskaber, som man f.eks. har mødt på en rejse for flere år siden eller gamle venner tilbage 

fra folkeskolen. Deltagerne opfatter Facebook som et uformelt og uforpligtende medie, hvor det 

er nemt at tage kontakt til selv perifere bekendtskaber på en måde, som man ellers ikke ville gøre.  

”Distancerne er helt sikkert blevet kortere (...) Man kan jo tage kontakt til mange flere mennesker, 

og man behøver ikke skrive lange breve (...)” (Anita, fg2). 

Mange deltagere har glæde af, at man gennem Facebook bliver inviteret til mange arrangementer. 

Men hvor nogle udelukkende ser dette som en fordel, føler andre til tider, at man ikke er ’rigtigt’ 

inviteret, og at invitationerne er upersonlige. Det nævnes også, at dette er et problem, når ikke 

alle er på Facebook, og disse personer derfor skal kontaktes på anden måde og ofte går glip af 
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meget information. Nogle af deltagerne er meget aktive på Facebook og bruger flittigt Facebook til 

at interagere med deres kontakter, uploade billeder, opdatere deres status etc., hvor andre 

brugere er mere passive. Der bliver udtrykt forskellige holdninger: 

”Altså jeg er sådan en, der bruger status til at skrive de mest idiotiske indfald, der lige falder mig 

ind, og det er ikke særlig intelligent...” (Marianne, fg1). 

”Det er jo ikke sjovt at logge på Facebook, hvis man ikke har skrevet noget til nogen, hvis man ikke 

har kommenteret nogen eller tagget nogen” (Anita, fg2). 

”Jeg opdaterer aldrig min status rigtig (...) Jeg går derind, kun hvis jeg har rigtig god tid, og så 

sidder jeg bare og kigger på billeder og bruger det til det der...at snage i andre folks ting” (Jane, 

fg1). 

”Jeg bruger det mest for at dele...det er, fordi jeg laver rigtig meget, jeg er en meget social person, 

jeg går ud 3 gange om ugen, og jeg rejser hele tiden, og jeg har over 3000 billeder. Jeg vil bare vise 

folk, hvad jeg laver, så hvis de har lyst til at se det, så kan de bare gøre det” (Charles, fg1). 

Deltagerne har også fået mere konkrete og håndgribelige gevinster ud af netværket, hvis de har 

haft brug for at skaffe forskellige ting så som festivalbilletter, hjælp til boligsøgning o.lign., og der 

er generel enighed om, at det er acceptabelt at bruge mediet på denne måde både i faglige og 

sociale sammenhænge. 

 

4.6.3 FACEBOOK SOM ET SNAGE-MEDIE 

Deltagerne diskuter, hvorvidt nogle mennesker hovedsageligt bruger Facebook til at snage, hvor 

andre i højere grad har et behov for at vise deres venner, hvad de selv laver. Der er overvejende 

enighed i begge grupper om, at man bruger Facebook til at snage - lige præcis ordet snage dukker 

uprovokeret op i begge grupper - nogle mere end andre:  

”Jeg skal gerne indrømme, at jeg gerne snager i nogen, jeg ikke har set i meget meget lang tid...jeg 

synes, det er en fed måde lige at blive opdateret” (Mia, fg2). 
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En af deltagerne udtrykker sig omkring det, at brugen af Facebook bliver tidsspilde, når man 

snager: 

”Altså vi ved alle sammen, at Facebook er tidsspilde, altså det er det også for mig, men jo mere 

man snager, desto mere tidsspilde bliver det, ikke?” (Bodil, fg2). 

Det er vores indtryk, at pigerne snager mere end drengene, og der er stor forskel på, hvorvidt man 

kigger på information om ens tættere venner eller mere perifere kontakter. På Facebook er der en 

tendens til, at man pludselig interesserer sig for folk, man ikke har set i flere år, og mennesker, 

som man egentlig ikke er særlig gode venner med, og som man ellers ikke ville have skænket en 

tanke: 

”Altså der er også noget sjovt ved Facebook ikke, fordi at hvorfor fanden går jeg lige pludselig op i, 

hvad Inger, jeg gik i 6. klasse med i fordums tid, hvordan hendes unger ser ud og sådan noget...et 

eller andet sted har jeg ikke set damen i over 23 år… altså det er sgu lidt mærkeligt, ikke” 

(Marianne, fg1). 

 

4.6.4 FACEBOOKKONTAKTER 

I begge grupper varierer det meget, hvem man har som venner på Facebook. Grænsen for, hvem 

man accepterer som ven er for nogen, at det er mennesker, man ville hilse på på gaden, og for 

andre kræver det en tættere relation. Nogle deltagere er venner med deres kolleger og chefer på 

Facebook, hvor andre foretrækker at adskille det private liv fra det professionelle og dermed holde 

en vis distance. Der er også nogle, der kan finde på at acceptere venneanmodninger for ikke at 

blive dømt af andre, mens andre synes, at det er mere acceptabelt at afvise. Her er et udpluk af 

citater om dette emne: 

(...) hvis folk vil være venner med mig på Facebook, så er det mine kontakter, så må jeg bruge 

dem...altså professionelt eller for sjov (...) der vil jeg ikke vælge folk fra” (Cathrine, fg1). 

”Jeg har ikke nogen venner, som jeg ikke har et forhold til. Altså, jeg siger nej til mange” (Jane, 

fg1). 
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”Men i starten var det også ens venner...og nu er det bare blevet..sådan bekendtskaber...langt 

ude” (Louise, fg2). 

”(...) altså man er jo venner med mange, man ikke er venner med...altså tæt ikke?” (Bodil, fg2). 

Nogle deltagere udtrykker en klar holdning til, at de anser Facebook som et ’for sjov’-medie, og 

derfor er de ikke interesserede i at have arbejdskolleger som venner, hvor andre deltagere ikke 

har noget problem med, at kolleger kan se det ’sjov’, de laver på Facebook. 

 

4.6.5 ADGANG TIL FACEBOOKPROFILEN 

De 15 deltagere, der er på Facebook, har alle bevidst valgt en lukket profil, hvilket vil sige, at det 

kun er deres Facebookvenner, der kan se profilen. Derudover har deltagerne forskellige holdninger 

til, om man begrænser specifik information på en måde, så det kun er visse venner, der kan se 

den. Dette drejer sig især om billeder, som man ikke er interesseret i, at hvem som helst skal 

kunne se. Et par af de deltagere, der stadig er studerende, udtrykker, at de i fremtiden kan ændre 

deres holdning til, hvem de vil have som kontakter, og hvem der skal have adgang til hvilken 

information, men at det på nuværende tidspunkt ikke er så vigtigt. Andre deltagere, der enten er 

jobsøgende eller i arbejde, er meget opmærksomme på at holde f.eks. festbilleder private, så en 

potentiel eller nuværende arbejdsgiver ikke skal kunne falde over dem.  

”Jeg har været gennem alle de billeder af mig selv i forbindelse med, jeg blev færdig [med min 

uddannelse] og untagge dem, som jeg mente, det var der ikke nogen grund til. Typisk festbilleder 

(...)” (Lasse, fg1). 

Overvejende er de mandlige deltagere mere ligeglade med, hvilke billeder, der ligger tilgængelige, 

hvorimod de kvindelige deltagere er mere opmærksomme på dette og ofte kan finde på at 

untagge sig selv eller bede andre om at fjerne diverse billeder af sig selv – dette gælder både 

festbilleder og billeder, hvor personerne selv synes, at de ikke viser sig fra deres pæne side. 

”Men det er jo, fordi man gerne vil fremstå...man dyrker jo sig selv og sin identitet på Facebook, 

(...) man har sådan en forestilling om, hvordan man gerne vil fremstå og se ud, så det er vel derfor, 

at man gør det” (Bodil, fg2). 
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Ovenstående citat viser, at nogle Facebookbrugere bevidst overvejer, hvordan de fremstår på 

Facebook og derfor er selektive omkring indholdet på deres profil. Andre har en mere afslappet 

holdning: 

”Altså det kunne ikke rage mig mindre, altså, så længe der ikke er folk, der lægger ting ind af mig i 

bikini, og hvor jeg er nøgen, så er jeg da tilfreds, men en eller anden fest, hvor jeg sidder og ligner 

lort, det kunne ikke, altså sådan ser jeg ud...” (Anita, fg2). 

”Jeg har det på præcis samme måde som Anita, dér er jeg fuldstændig ligeglad” (Morten, fg2). 

”Jeg gider bare ikke have, der ligger noget, hvor jeg ligner sådan en julegris eller sådan en eller 

anden totalt fuld fjoget dulle eller et eller andet, altså det gider jeg ikke” (Bodil, fg2). 

 

4.6.6 ADFÆRD PÅ FACEBOOK 

Overordnet set deler deltagerne i begge grupper sig i to lejre, når det handler om andres adfærd – 

nogle deltagere kan blive irriterede over, hvordan deres venner opfører sig på Facebook, hvor 

andre deltagere er mere ligeglade. Forskellen ligger i, at nogle deltagere føler sig belemrede over, 

at de lige pludselig skal tage stilling til personlige detaljer eller blive eksponeret for billeder og 

informationer, de ikke er interesserede i, hvorimod andre deltagere ikke tager sig af dette, da de 

mener, at de bare kan lade være med at kigge på det. Her er et lille uddrag af samtalen fra fg1: 

”Man behøver heller ikke skrive hele sit privatliv derinde, vel altså...” (Cathrine, fg1). 

”Så I bliver irriterede på folk, der gør det? Jeg kan tænke, at det havde jeg ikke gjort, men... Fair 

nok, hvis de har de lyster...” (Lasse, fg1). 

”Jeg tror, jeg ser lidt ned på folk, der gør det” (Jane, fg1). 

Der er altså tydelig forskel på, hvordan folk forholder sig til andres adfærd, og nogle indrømmer, at 

de dømmer folk ud fra deres adfærd. 

De specifikke emner, som deltagerne ikke synes om at finde på Facebook, rangerer fra ligegyldig 

snak f.eks. om, hvor mange kopper kaffe en person har drukket, til mere følelsesladede emner 

omkring parforhold o.lign. Desuden er der mange, der udtrykker en stærk holdning til, at for 
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megen babysnak og babybilleder også er til gene på Facebook, mens andre er generede over, at 

deres venner er begyndt at bruge Facebook til at kommunikere oplysninger, som man ellers ville 

fortælle face to face, f.eks. en graviditet, en forlovelse o.lign. 

”Men jeg tror, grænserne for hvad man synes er okay, og hvad man ikke synes. Jeg tror, de er 

meget forskellige...” (Marianne, fg1). 

Deltagerne er altså bevidste om, at der er forskel på, hvor grænserne går fra person til person i 

forhold til, hvor meget privat information brugerne lader ligge åbent tilgængeligt på mediet. 

 

4.6.7 FACEBOOK PÅ ARBEJDSPLADSEN 

En enkelt deltager har oplevet, at man på hendes arbejdsplads har snakket om, hvordan 

medarbejderne bør bruge Facebook. Selvom denne virksomhed ikke har en konkret 

Facebookpolitik, er medarbejderne direkte blevet frarådet at være venner med deres kolleger på 

Facebook. Deltageren har selv valgt at være venner på Facebook med de kolleger, hun har et 

socialt forhold til uden for arbejdet men er ellers ikke generelt venner med kolleger på Facebook. 

Hun udtrykker om virksomhedens holdning: 

”Jamen det er jo fordi, at de brander sig gennem deres medarbejdere...det er jo hele tiden det, de 

vil have det professionelle udadtil, og de kan jo ikke have, at deres medarbejdere sidder og ser stive 

ud på Facebook...og jeg tror også, det er fordi de er lidt konservative inde hos os” (Jane, fg1). 

Deltagerne taler om, at Facebook i dagens Danmark er blevet så stort, at det er noget, 

virksomhederne er nødt til at tage stilling til. Både i forbindelse med at virksomheden kan have en 

holdning til, hvorvidt medarbejderne bør være venner med deres kolleger, men også hvorvidt det 

er accepteret at tjekke Facebook i arbejdstiden, og om virksomhederne må bruge oplysningerne 

mod medarbejderne - f.eks. bliver der snakket om tilfælde, hvor en medarbejder melder sig syg, 

men at arbejdsgiveren på Facebook kan se, at medarbejderen har været i byen. De fleste 

deltagere er enige om, at man ikke bør bruge Facebook i arbejdstiden. 
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”Fordi der er jo mange steder, hvor de har den låst...og det synes jeg er helt fint, fordi jeg bliver 

irriteret, når jeg sidder på et arbejde og kunne se at mine kolleger hele tiden kiggede på det, så 

tænkte jeg ’Gud nåde’, og du kan da gå på Facebook, når du kommer hjem” (Louise, fg2). 

Citatet viser, at deltageren opfatter Facebook som et privat medie, og at brug af Facebook i 

arbejdstiden er spild af arbejdsgiverens tid.  

 

4.6.8 KENDSKAB TIL OG BRUG AF LINKEDIN 

12 ud af de 16 deltagere har en profil på LinkedIn, resten har enten kun hørt om det eller kender 

ikke mediet. Flere studerende nævner, at de ikke på nuværende tidspunkt føler et behov for aktivt 

at bruge LinkedIn, men at det måske er et medie, de vil bruge mere på sigt. Det er dog ikke kun de 

studerende, der ikke bruger mediet aktivt. Som en af de fuldtidsarbejdende udtrykker det: 

”Jeg tror, hvis jeg var jobsøgende, så ville jeg nok være mere på den... Man burde selvfølgelig gøre 

det førhen” (Jane, fg1). 

Et individs karrierestrategiske fokus kan altså være forskelligt, alt efter om man er beskæftiget 

eller ej, hvilket også kan udmønte sig i brugen af LinkedIn. 

De deltagere, der har en LinkedInprofil, bruger mediet på forskellige måder. En jobsøgende har 

fået tippet et job fra en tidligere kollega, en anden jobsøgende bruger det aktivt til at søge efter en 

indgangsvinkel til en stilling eller en virksomhed, andre bruger det til at følge med i, hvem der har 

kigget på deres profil. En af de nyuddannede bruger mediet til at bede andre om at skrive i deres 

statusopdatering, at hun er jobsøgende og får dermed budskabet ud til en større flade. 

Nogle deltagere har næsten de samme venner på Facebook og LinkedIn, hvor andre har opdelt det 

mere, så professionelle kontakter udelukkende er på LinkedIn. Overvejende virker dette dog mere 

tilfældigt end som et rent strategisk valg, da flere som nævnt ikke bruger LinkedIn aktivt og derfor 

primært accepterer, når andre tilføjer dem som kontakt, mere end de selv tilføjer kontakter. 

 



65 
 

4.6.9 OM AT FORMIDLE KONTAKT 

Der bliver talt om, at man bl.a. kan bruge LinkedIn til at hjælpe andre med at skabe en kontakt 

eller anbefale dem til en arbejdsgiver. Hvor fg1 alle er enige om, at de til hver en tid vil hjælpe 

venner og bekendte med at skabe en kontakt, f.eks. give et telefonnummer eller en e-mailadresse 

selv til venners venner, er fg2 mere splittede. Halvdelen af gruppen vil, som fg1, altid hjælpe med 

at skabe en kontakt, mens den anden halvdel af gruppen er mere skeptisk. De vil ikke uden 

overvejelse skabe en kontakt for en person, de ikke kender, f.eks. for en vens ven, da de føler, at 

det altid vil kunne falde tilbage på dem selv. En deltager udtrykker sin mening omkring dette 

således: 

”(...) vejen til et netværk er at gøre noget for andre og ikke regne med, at andre gør noget for en 

selv (...). Jeg synes tit, at folk har en lidt forkert opfattelse af, hvordan de skal dyrke deres netværk” 

(Bodil, fg2). 

Det, deltageren udtrykker, er, at man ikke bør trække på sit netværk uden selv at hjælpe andre. 

Fg1 skelner tydeligt mellem, at der er stor forskel på at formidle en kontakt og på at anbefale 

nogen. Begge grupper er enige om, at man kun vil anbefale personer i tilfælde, hvor man kan stå 

fuldstændig inde for den person, man anbefaler – dvs. man vil sandsynligvis ikke anbefale i 

tilfælde, hvor man f.eks. ikke kender den anden person professionelt. Når kontakten skal gå den 

anden vej, er der igen delte meninger. Nogle deltagere føler, at LinkedIn er et medie, hvor det er 

acceptabelt at spørge sit netværk om hjælp, mens andre deltagere vil have svært ved det, da de 

føler, at den anden person skal gøre dem en stor tjeneste: 

”(...) det virker som om (...) at der er en aftale om, at jamen hvis du er der [på LinkedIn], så er det 

okay, at man kontakter dig, fordi man kan jo bare læse det og sige, ’det har jeg ikke tid til at svare 

på’” (Peter, fg1). 

”Jeg ville have det svært ved det, jeg skulle virkelig være presset (...) eller virkelig ville det” 

(Cathrine, fg1). 

Det vil for nogle af deltagerne også afhænge af, hvor godt man kender den person, man beder om 

hjælp, og hvor godt denne person kender ens situation. 
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En af deltagerne i fg2 bruger LinkedIn meget og har bl.a. tidligere haft succes med at finde en 

praktikplads i New York ved hjælp af LinkedIn. Efter at have boet i New York er det hendes 

opfattelse, at man i USA i langt højere grad end i Danmark bruger LinkedIn aktivt, og at det er 

meget accepteret at bruge dette medie til at skabe netværk og hjælpe hinanden. 

 

4.6.10 AT GOOGLE SIG SELV 

De fleste deltagere har prøvet at google sig selv, men i de fleste tilfælde er resultaterne ikke af 

vigtig karakter. Det kan f.eks. være informationer om, hvornår de blev student, eller at de har 

siddet i et kollegieråd o.lign. Enkelte deltagere har faglige artikler, der dukker op i deres søgning, 

og andre har kommenteret på faglige blogs. Ingen deltagere har gjort noget bevidst for at forbedre 

deres Googleresultater, men nogle er opmærksomme på, at man kan prøve at gøre resultaterne 

mere fagligt relevante. Andre googler sig selv for at sikre sig, at der ikke ligger noget negativt. En 

deltager er generet af, at en artikel hun en gang har skrevet, dukker op i hendes Googleresultat. 

Hun har dog ikke forsøgt at gøre noget for at fjerne den, da hun ikke ved, hvordan man gør. Hun 

nævner derudover, at hun bevidst kan finde på at være anonym, hvis hun deltager i diverse 

debatter på internettet, da hun ikke er interesseret i, at dette kan linkes direkte til hende. En 

anden deltager siger eksplicit, at han godt kan finde på at forsøge at ændre det billede, der bliver 

skabt, når man googler ham. Deltagerne nævner, at det svære ved Googleresultater er, at man 

ikke altid selv kan kontrollere, hvad der ligger. Dette handler ikke blot om, hvorvidt man har 

dummet sig i fortiden men også, at informationer omkring ens civilstatus o.lign. kan være 

tilgængelige. Disse oplysninger kan også være med til at influere en arbejdsgiver. Overvejende er 

der i begge grupper en bevidsthed omkring egen tilstedeværelse på nettet, og det kommer 

tydeligt til udtryk, at alle til enhver tid vil forvente, at f.eks. en potentiel arbejdsgiver googler én 

inden en samtale. Dette er bl.a. en af grundene til, at nogle deltagere – som tidligere nævnt – kan 

finde på at fjerne eller untagge billeder på f.eks. Facebook. 

”(...) det (red. festbilleder på Facebook) er der ikke nogen grund til, at en arbejdsgiver, der med 

garanti går ind og søger, af en eller anden grund kommer til at falde over, uanset om det nu er 

Facebooks skyld” (Lasse, fg1). 
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4.6.11 AT GOOGLE ARBEJDSGIVEREN 

De fleste deltagere kan finde på at google andre både i private og professionelle sammenhænge. 

Flere deltagere siger eksplicit, at det vil være direkte dumt ikke at google en arbejdsgiver eller en 

censor, når nu man alligevel har adgang til informationen, og at denne kan bidrage til at optimere 

ens situation eller indgangsvinkel til at tale med en bestemt person. Andre deltagere diskuterer, at 

man ikke kan stole på alt, hvad der dukker op på Google, og at man skal overveje, hvor troværdige 

resultaterne er. En deltager siger direkte, at han ikke kan finde på at google en arbejdsgiver inden 

en jobsamtale og dermed planlægge sin adfærd eller indgangsvinkel i forhold til dette. Han føler, 

at det er mere hensigtsmæssigt ikke at google personen, da søgeresultaterne vil kunne give et 

forkert billede. Alle deltagere er enige om, at man vil google virksomheden, inden man skal til 

jobsamtale, men flere deltagere har ikke overvejet, at man kan google den person, man skal tale 

med. 

 

4.6.12 FACEBOOK SOM PROFESSIONELT NETVÆRKSMEDIE 

På spørgsmålet om, hvad man vil synes om at blive kontaktet af en arbejdsgiver gennem 

Facebook, er der i begge grupper en vis skepsis. I fg1 er man dog mere åben over for dette, hvor 

flere i fg2 er mere skeptiske og vil tvivle på seriøsiteten af en forespørgsel gennem dette medie. 

Deltagerne nævner, at de ikke vil undre sig over at blive kontaktet af en arbejdsgiver gennem 

LinkedIn, da dette efter deltagernes opfattelse allerede er et professionelt netværksmedie, 

hvorimod Facebook af deltagerne mere bliver opfattet som et ’for sjov’-medie, og at de ikke har 

opdateret deres profil med professionelle oplysninger som på LinkedIn. En deltager fra fg1 

udtrykker omkring det at blive kontaktet gennem Facebook: 

”(...) Hvis de søger nogle mennesker, der skal arbejde for dem, ikke, altså det er rent faktisk, fordi 

de har brug for nogen, de er jo ikke derinde for sjov, ikke, (...) Altså, det er det samme som at 

modtage en e-mail i virkeligheden, det er [bare] på et andet medie” (Charles, fg1). 

Fg2’s skepsis kommer bl.a. til udtryk således: 

”Jeg tror ikke, jeg ville kunne tage det alvorligt. Jeg ville tænke, at det var en joke” (Anita, fg2). 
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De fleste er enige om, at der er forskel på at blive kontaktet af en fuldstændig fremmed eller af en 

man kender perifert – det ville man være mindre skeptisk overfor. 

 

4.6.13 FACEBOOKPROFILEN SOM ET HELHEDSBILLEDE 

Umiddelbart synes deltagerne i begge grupper ikke, at deres Facebookprofil viser et helhedsbillede 

af, hvem de er som personer. For det første bruger nogle deltagere mest Facebook passivt til at se 

information om andre i højere grad, end at de skriver om sig selv. For det andet har mange 

deltagere ikke udfyldt professionelle interesser og kompetencer på deres profil, og for det tredje 

ses det som centralt, at man på Facebook ikke kan kontrollere, hvad andre skriver på ens profil. Så 

selvom deltagerne bruger Facebook både aktivt og hyppigt, mener de ikke, at det er et medie, som 

giver et helhedsbillede af dem som personer. Som et par af deltagerne udtrykker det: 

”Men helhedsbilledet synes jeg bare ikke er skabt af dig, du har ingen kontrol over det...” (Lasse, 

fg1). 

”Fordi den professionelle del af én selv er ikke med, og det er nok det, der er det kritiske med 

jobsøgning...eller, fordi at det er kun den der måde, man fremstiller sig selv på...” (Bodil, fg2). 

Efterhånden som samtalen skrider frem kan et par deltagere i fg2 dog se et positivt potentiale i, at 

Facebook i højere grad end cv og ansøgning kan give et billede af noget mere personligt, og det 

bliver nævnt, at der i højere grad end tidligere er kommet fokus på, at medarbejderne skal matche 

virksomhederne personligt og ikke blot fagligt. 

I forbindelse med, om Facebook viser et helhedsbillede af en person, bliver der i fg2 yderligere 

diskuteret, at det vil være negativt, hvis en arbejdsgiver kan se, at man er ’for aktiv’ på Facebook 

og dermed kan tro, at man som ansat vil spilde for meget tid med at tjekke Facebook i 

arbejdstiden eller ikke vil være i stand til at strukturere sin arbejdstid. 

Selvom deltagerne i begge grupper ikke føler, at Facebook viser et helhedsbillede af dem som 

mennesker, bliver der i fg2 alligevel snakket om, at en arbejdsgiver vil få et mere nuanceret billede 

af kandidaten her, end vedkommende vil få ved blot at læse cv og ansøgning: 
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”Altså hver gang vi lærer noget nyt om nye mennesker, så...selvfølgelig så ændrer det da folks 

opfattelse af os. Og man har sit cv, og det hele står ’cleanet op’, og man virker som et eller andet 

perfekt menneske, og så når man kommer til samtale, så lærer de jo først virkelig en at kende...hvis 

de så ens Facebookprofil, så ville de jo også bare se, at man bare var et menneske” (Anita, fg2). 

En jobsøgende deltager fra fg2, som for nylig har fået indtil flere afslag fra virksomheder, der har 

fået op til 1200 ansøgninger, mener, at der med den hårde konkurrence på jobmarkedet lige nu 

ikke skal mere end f.eks. en upassende statusopdatering til, for at arbejdsgiveren vælger en fra. 

 

4.6.14 OPSAMLING 

Der er blandt fokusgruppedeltagerne generelt en meget aktiv brug af sociale medier. Især 

Facebook er populært og opfattes som et mere lettilgængeligt medie end f.eks. blogs. Der er 

forskellige bevæggrunde for at være på Facebook. Deltagerne bruger især mediet til at netværke, 

vedligeholde relationer og dele indhold. Nogle deltagere er meget aktive, og andre bruger mediet 

mere passivt. Facebook opfattes som et uformelt og uforpligtende medie, og i det hele taget giver 

mediet adgang til et stort netværk, da det er let at opretholde kontakt med selv perifere 

bekendtskaber. Dermed gør medier som Facebook distancerne til folk kortere. Desuden bruger 

mange deltagere en del tid på at snage i andres profiler. 

Mange udtrykker den holdning, at Facebook i høj grad er et ’for sjov’-medie, som ikke anses som 

et sted, hvor en arbejdsgiver befinder sig. Alligevel er mange opmærksomme på at fjerne billeder, 

de ikke ønsker en potentiel arbejdsgiver skal falde over, men det handler i høj grad også om, 

hvordan man fremstiller sig over for sine Facebookvenner. Deltagerne udnytter ikke Facebook i 

professionel sammenhæng og kan umiddelbart ikke se det store potentiale i dette. Mange har ikke 

en profil, der afspejler deres professionelle jeg, da de ikke har udfyldt professionelle kompetencer, 

interessefelt, beskæftigelse o.lign., og de udnytter heller ikke de muligheder, 

statusopdateringerne kan give i professionel sammenhæng. Det varierer, hvem deltagerne har 

som venner på Facebook, da ikke alle er interesserede i, at en arbejdsgiver eller alle og enhver har 

adgang til ens oplysninger, specielt billeder. Overvejende er det typisk tilfældet for de kvindelige 

deltagere, der er mere bevidste eller forfængelige. Deltagerne udtrykker delte meninger om, 

hvilken adfærd der er acceptabel på Facebook. Nogle føler sig belemrede af, at andre brugere 
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lægger hele deres privatliv til skue, mens andre er bedre til at ignorere indhold, der ikke er dem 

vedkommende. 

Fokusgruppedeltagerne gør ikke brug af Facebook i professionel sammenhæng. De har enten ikke 

forstået eller er ikke opmærksomme på, at medier som Facebook med fordel kan bruges i 

professionel sammenhæng, hvis dette gøres strategisk og overvejet, som teorien som tidligere 

nævnt foreslår. På nuværende tidspunkt opfattes Facebook af deltagerne som et privat medie, 

hvor arbejdsgiverne ikke bør have for meget adgang. Deltagerne mener generelt heller ikke, at 

Facebook hører til i arbejdstiden, og det er måske også en af forklaringerne på, at de ikke på 

nuværende tidspunkt overvejer, hvorvidt mediet kan bruges i professionel sammenhæng. 

De fleste af deltagerne har en profil på LinkedIn, men kun få bruger den hyppigt og aktivt. Flere 

deltagere føler ikke på nuværende tidspunkt et behov for at være aktiv på LinkedIn men kan 

forestille sig, at de vil bruge mediet mere i fremtiden, når eller hvis deres jobsituation ændrer sig. 

Nogle deltagere har opdelt deres kontakter på henholdsvis Facebook og LinkedIn i private og 

professionelle, mens andre ikke gør sig nogen strategiske overvejelser om dette. Blandt deltagerne 

er der delte meninger om, hvorvidt man vil hjælpe andre med enten at formidle en professionel 

kontakt eller anbefale venner og bekendte til en arbejdsgiver. Nogle deltagere vil ikke have noget 

problem med at bede andre om hjælp, f.eks. gennem LinkedIn, mens andre vil have svært ved 

dette, da de føler, at det er til belastning for deres netværk. Dette er interessant, da en stor del af 

pointen med de sociale netværk netop er, at brugerne hjælper hinanden ved at udnytte hinandens 

netværk. En deltager lægger vægt på, at det at dyrke sit netværk i høj grad går ud på, at man skal 

hjælpe andre uden at forvente at få noget igen. En anden deltager mener, at det at udnytte sit 

netværk på LinkedIn er mere udbredt i USA, hvor de sociale medier også allerede bliver brugt i 

rekrutteringssammenhæng ifølge den anvendte litteratur. 

Deltagerne er generelt bevidste om egne søgeresultater på Google. De kan finde på at tjekke sig 

selv for at sikre, at der ikke er noget negativt, og nogle deltagere er bevidste om, at man kan 

forsøge at gøre ens resultater mere faglige. Der er dog ingen, der udnytter dette. Deltagerne er 

enige om, at de altid vil forvente, at en arbejdsgiver googler kandidater inden en jobsamtale - bl.a. 

derfor kan de finde på at untagge eller fjerne billeder på f.eks. Facebook for at disse ikke skal 

figurere i søgeresultaterne. Der er delte meninger om, hvorvidt man bør google en arbejdsgiver 
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eller andre, og deltagerne er bevidste om, at man kan sætte spørgsmålstegn ved troværdigheden 

af Googleresultater. 

Der er delte meninger om, hvad man vil synes om at blive kontaktet professionelt via Facebook. 

Nogle vil være skeptiske over en forespørgsel på dette medie i forhold til LinkedIn, da de opfatter 

det som et ’for sjov’-medie og ofte ikke har opdateret deres profil med professionelle 

kompetencer. Andre vil blot opfatte det som at blive kontaktet per mail. Der er enighed om, at der 

er forskel på at blive kontaktet af en fremmed og en perifer bekendt. 

Deltagerne mener ikke, at Facebookprofilen giver et helhedsbillede af dem. De mener ikke, at de 

kan kontrollere, hvad andre skriver om dem, og de synes, at den professionelle del mangler. 

Derudover bruger nogle deltagere Facebook mere passivt til at søge oplysninger om andre i højere 

grad, end de profilerer sig selv. Nogle deltagere kan dog godt se det positive i, at en arbejdsgiver - 

med adgang til Facebookprofilen - kan få et mere nuanceret billede af personen end det, der gives 

i cv og ansøgning. Det kan være en fordel, da de mener, at der er kommet et større fokus i 

virksomhederne på at finde de rigtige medarbejdere, og personligheden er vigtig i forhold til det 

rigtige match. 

 

4.7 FORMÅL MED RESEARCHINTERVIEW 

Formålet med vores researchinterviews og telefoninterviews er at få et nuanceret og nutidigt 

billede af, hvordan virksomhederne bruger de sociale medier i forbindelse med deres rekruttering. 

For at kunne vurdere, hvorfor det er interessant for et individ at kommunikere det personlige 

brand gennem sociale medier, må vi undersøge, i hvor høj grad de sociale medier bliver brugt i 

arbejdsgivernes rekrutteringsproces samt hvilke medier, det drejer sig om, og på hvilken måde de 

bliver brugt. 

 

4.8 UDVÆLGELSE AF VIRKSOMHEDER TIL RESEARCHINTERVIEWS 

I udvælgelsen af virksomheder til researchinterviews har vi i valgt at tage kontakt til nogle af CBS’ 

partnervirksomheder, da de med deres partnerskab kommunikerer, at de ser værdien i at 
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samarbejde med CBS’ studerende. Derudover mener vi, at det er interessant at interviewe 

Moment, da de som rekrutteringsbureau har en stor kontaktflade i det danske erhvervsliv og 

derfor indblik i, hvordan mange arbejdsgivere arbejder med rekruttering. Vi har desuden brugt 

internettet, herunder sociale medier, til at søge efter virksomheder, som aktivt implementerer 

sociale medier i deres rekrutteringsproces. Således blev vi opmærksomme på, at det kunne være 

interessant at tale med bl.a. Randstad og Creuna10. Randstad har fokus på de sociale medier i 

deres rekruttering, og Creuna er interessante, fordi de beskæftiger sig med digitale løsninger, og 

internettet er en vigtig del af dette. Således kan man forestille sig, at de i deres rekruttering også 

bruger sociale medier. Som supplement til søgningen efter virksomheder har vi gennem eget 

netværk på Facebook efterlyst information om virksomheder, der kunne være interessante at 

interviewe i denne forbindelse. Herigennem fik vi kontakten til Økonomiforvaltningen i 

Københavns Kommune, som giver et indblik i, hvordan sociale medier indgår i rekrutteringen i en 

offentlig virksomhed. 

 

4.9 BESKRIVELSE AF RESEARCHINTERVIEWS 

Vi har udført researchinterviews med henholdsvis rekrutteringskonsulent Søren Kristensen fra 

vikar- og rekrutteringsbureauet Moment, Lars Madsen, HR konsulent11 fra Økonomiforvaltningen i 

Københavns Kommune og HR-medarbejder Anne Lynge Agerbæk fra Nykredit12. Derudover har vi 

haft korte telefoninterviews med repræsentanter fra HR-afdelingen i følgende virksomheder: 

Deloitte, DSB, Novozymes, PriceWaterhouseCoopers, Ernst & Young, Randstad og Creuna. 

Her følger en kort præsentation af hver af de tre virksomheder, der medvirker i vores 

researchinterviews. 

 

                                                      
10 Creuna er ifølge egen hjemmeside ’Skandinaviens første og eneste full-service digital agency’, der specialiserer i at 
rådgive virksomheder og organisationer med deres digitale kommunikation (og nye webløsninger). 

11 Denne person ønsker at være anonym, og vi har derfor brugt pseudonymet Lars Madsen. 
12 Se bilag 5, 6 & 7 for spørgerammer og bilag 8, 9 & 10 for referater af interviews med henholdsvis Moment, 
Økonomiforvaltningen og Nykredit. 
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4.9.1 NYKREDIT 

Nykredit, som blev grundlagt i 1851, er en af Danmarks førende finanskoncerner med bank og 

realkredit som de to bærende elementer. Virksomheden har 4400 ansatte. Derudover har 

Nykredit aktiviteter inden for forsikring, pension og ejendomsmæglervirksomhed(Nykredit).   

 

4.9.2 ØKONOMIFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNE 

Der er 7 forvaltninger i Københavns Kommune – en af dem er Økonomiforvaltningen. 

Økonomiforvaltningen arbejder med den daglige administration af forskellige sager, som hører ind 

under Økonomiudvalget. Forvaltningen består af fem stabsfunktioner, hvoraf den ene er 

Ledelsessekretariatet, hvor Lars Madsen arbejder. Ledelsessekretariatet har 17 ansatte 

(Økonomiforvaltningen). 

 

4.9.3 MOMENT 

Moment er et danskejet vikar- og rekrutteringsbureau, som har eksisteret siden 1997, og de 

beskæftiger pt. 80 medarbejdere. Deres kernekompetencer ligger såvel i vikarydelser som i 

rekrutteringsydelser henvendt til både studerende, nyuddannede og erfarne kandidater. Desuden 

beskæftiger de sig også med employer branding målrettet mod studerende og 

nyuddannede(Moment, 2009). 

 

4.10 DATAANALYSE AF RESEARCHINTERVIEWS 

For at overskueliggøre dette afsnit viser nedenstående model en oversigt over de data, analysen 

indeholder. Afsnittets overskrifter er præsenteret i hver af kasserne, som viser, hvordan emnerne 

hænger sammen. 

 

 

 



 

Model 6: Oversigt over dataanalyse af researchinterviews
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har talt med, udtrykker, at de egentlig er interesserede i at begynde at bruge de sociale medier, 

men at de endnu ikke ved, hvordan de bedst kan udnytte de muligheder, som medierne giver. 

 

4.10.2 TJEK TALENTERNE 

Ud af de ti virksomheder vi har talt med, bruger ingen af dem internettet som fast procedure til at 

tjekke potentielle kandidater. Nogle virksomheder vil dog ikke udelukke, at det kan finde sted hos 

den enkelte ansatte:  

”Det kan da sagtens være, at der er nogen, der gør det (red. googler en kandidat), men det er jo 

også travle mennesker, så jeg tror ikke nødvendigvis, de har så meget tid til den slags. Jeg kan da 

ikke afvise, at det foregår, men det er ikke noget, der er en fast del af Nykredits 

rekrutteringsproces.” (Agerbæk, 2009). 

Nykredit og Moment nævner begge, at de indhenter referencer fra tidligere arbejdsgivere, og Lars 

Madsen fra Københavns Kommune bruger ofte Google til at indhente oplysninger om kandidater, 

når der skal rekrutteres på et højere niveau. Dette er hovedsageligt for at sikre sig, at der ikke 

findes noget negativt om kandidaten. Lars Madsen googler for at være sikker på ikke at overse 

noget:  

”Er der noget, der falder i øjnene, er der en årsag til, man burde frasortere personen” (Madsen, 

2009). 

Det er ikke noget, han vil bruge lang tid på, men han kan godt finde på at kigge på Facebook og 

LinkedIn, dog med det in mente, at kandidaterne selv skriver oplysningerne på disse medier. Han 

nævner, at der er forskel på, hvor meget tid man bruger på at indhente oplysninger afhængig af 

hvilket niveau, der rekrutteres på. I forbindelse med nyuddannede vil der sjældent bruges tid på 

dette, mens der ved højere stillinger vil være en større tendens: 

”Det er, når det er på skatteydernes ansvar”(Madsen, 2009). 

Selvom det ikke er fast procedure hos Moment at google kandidaterne, kan Søren Kristensen godt 

finde på at gøre dette inden en samtale: 
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”Så kan jeg godt finde på lige at google personen, inden jeg skal have ham eller hende til samtale, 

så jeg har en idé om, de har lavet et eller andet, som måske ikke lige fremgår af 

cv’et...”(Kristensen, 2009). 

Når arbejdsgiverne ikke googler kandidater, virker det umiddelbart som om, at det for det første 

er for tids- og ressourcekrævende, og for det andet er det ikke interessant nok til, at man vil bruge 

tid på det. Derudover er tiden måske endnu ikke til det, hvilket Søren Kristensen nævner: 

”Det er jo ret nyt også det her med at google folk, så jo flere informationer, der bliver 

[tilgængelige]...det er også tit, hvor man googler, og der ikke rigtig er noget at komme efter…så jo 

mere der ligger tilgængeligt om alle, jo mere interessant bliver det selvfølgelig også at forsøge at 

grave det op...hvad snavs der så måtte ligge i krogene”(Kristensen, 2009). 

Virksomhederne bruger altså ikke internettet og de sociale medier til at tjekke kandidaterne, men 

omvendt forventer Anne Agerbæk, at kandidaterne benytter sig af metoden, når det gælder den 

person, de skal skrive ansøgning til, eller den de skal til samtale hos. Hun forestiller sig, at det 

måske er noget folk gør i højere grad nu end før finanskrisen for på en eller anden måde at 

differentiere sig og skille sig ud fra mængden, eller for at kunne finde informationer, som 

kandidaten kan ringe til arbejdsgiveren for at få uddybet. 

 

4.10.3 SOCIALE MEDIER SOM REKRUTTERINGSVÆRKTØJ 

Hos Moment har man inden finanskrisen brugt LinkedIn til både at søge efter og tjekke potentielle 

kandidater. Ifølge Søren er LinkedIn et meget brugt værktøj inden for rekruttering, og det bruges 

til at lokalisere, hvem der findes inden for de forskellige brancher, specielt når man kommer op på 

et højere niveau. LinkedIn kan fungere som en søgemaskine, hvor man indtaster branche, navn på 

konkurrenter, titel, stillingsbetegnelse o.lign. Hos Moment har man også forsøgt sig med Facebook 

i rekrutteringen men har ikke rigtig haft succes med dette. Den måde, hvorpå Moment brugte 

Facebook til at søge efter potentielle kandidater, var også ved at bruge mediet som søgemaskine. 

Dette kunne enten gøres ved at se på forskellige faglige grupper eller ved at søge på faglige 

termer, som beskrev den relevante stilling. Hvorvidt finanskrisen har haft en indflydelse på den 
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manglende succes med projektet, er Søren ikke helt klar over. Inden projektet med Facebook blev 

startet, diskuterede man i Moment seriøsiteten af Facebook: 

 ”Vi havde jo meget diskussionen i forhold til det her med, at Facebook er sådan et ’for sjov’-medie, 

sådan lidt useriøst i forhold til LinkedIn, som er meget forretningsorienteret, så det er selvfølgelig 

også en overvejelse af, hvornår man vil gå ind over det domæne...så det ville nok heller ikke være 

alle typer stillinger, det ville egne sig til”(Kristensen, 2009). 

Opfattelsen af Facebook som et ’for sjov’-medie oplevede de også i Nykredit i forbindelse med 

lanceringen af deres ’Job i Nykredit’-side. Fordi Nykredit var en af de første virksomheder i 

Danmark, der oprettede en Facebookside, blev det modtaget med blandede meninger. Nogle 

syntes, det var en rigtig god idé, og det blev fremhævet ved diverse workshops og seminarer, men 

samtidig var der nogen, der var mindre begejstrede for initiativet:  

”Så var der nogle, der synes, det var en rigtig dårlig idé, at det var uigennemtænkt…(…)…hvad 

skulle en finansiel virksomhed eller i det hele taget en virksomhed lave inde i sådan et ’spøg og 

skæmt’-univers, hvor folk kun er inde for sjov (…). Ja et ’for sjov’-medie, hvor man ikke skal trampe 

rundt som virksomhed” (Agerbæk, 2009). 

Når Nykredit kommunikerer gennem de større medier, er det svært at kommunikere, hvad der 

ligger bag facaden, bag logoet, og der er i disse medier ikke mulighed for at fortælle den enkelte 

medarbejders historie: 

 ”(...) men på Facebook har du den mulighed for at få fortalt sådan nogle bittesmå historier, som 

også i høj grad er med til at give et indtryk af, hvad vi er for en virksomhed” (Agerbæk, 2009).  

Facebooksiden bliver primært brugt i employer brandingsammenhæng for at vise, hvilken slags 

virksomhed Nykredit er og for at tiltrække de rigtige medarbejdere. Derudover har Nykredit i 

mindre grad brugt siden til at lægge jobopslag op eller reklamere for åbent hus-arrangementer. 

Hos Nykredit har man ikke haft behov for en stor diskussion om, hvad der er tilladt at skrive på 

Facebook, da man allerede har snakket om dette i forbindelse med oprettelsen af den blog, 

Nykredit har på deres hjemmeside. Bloggen bruges til at kommunikere med kunder og andre 

interessenter, som kan give feedback og kommentere på de forskellige indlæg. Denne blog styres 
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af et korps af skribenter fra forskellige afdelinger, der blogger om alt fra samfundsøkonomiske 

emner til Nykredits arbejde med såvel klima som nye produkter. Nykredits blog har ifølge Anne 

Agerbæk kørt succesfuldt i et par år, og det er helt klart noget, virksomheden vil fortsætte med i 

fremtiden. Facebooksiden har ligget stille i det seneste halve år pga. interne omstruktureringer og 

ikke pga. finanskrisen, men Anne Agerbæk håber på, at man i virksomheden vil blive ved med at 

bruge den, selvom hun mener, at siden har et begrænset publikum i forhold til, hvor mange 

mennesker der besøger Nykredits hjemmeside: 

”Publikum er ikke så stort til sådan noget i forhold til dem, der kommer ind på vores hjemmeside 

for eksempel. Vi linker selvfølgelig fra hjemmesiden over til vores Facebookside, men trafikken er 

stadigvæk virkelig lille på sådan en Facebookside” (Agerbæk, 2009). 

Ifølge Anne Agerbæk er det primært studerende og nyuddannede - de yngre profiler - der er 

målgruppen for Facebooksiden. Ifølge Søren Kristensen fra Moment er det nok også sjældent, at 

man kan finde på at bruge Facebook som medie i rekruttering, når det drejer sig om en stilling på 

et højere niveau (i modsætning til ansættelse af studerende eller nyuddannede). 

 

4.10.4 GIVER DE SOCIALE MEDIER ET HELHEDSBILLEDE AF KANDIDATEN? 

Som tidligere nævnt opfatter de interviewede fra både Nykredit og Moment i nogen grad 

Facebook som et ’for sjov’-medie. Derfor vil de ikke nødvendigvis bruge tid på at tjekke potentielle 

kandidater på dette medie, da det er personen selv, der indtaster informationerne, og de stiller 

derfor spørgsmålstegn ved troværdigheden. 

”Men det er jo stadigvæk et ’for sjov’-medie, så hvad er skidt og hvad er kanel, ikke, hvad er for 

sjov, og hvad er seriøst” (Agerbæk, 2009). 

Anne Agerbæk giver ret i, at de sociale medier kan give et mere helt billede af kandidaten, men 

hun synes først og fremmest, at det er den faglige profil, der er vigtig, selvom man går på arbejde 

som et helt menneske. Som arbejdsgiver mener hun ikke, at det har den store relevans, hvad folk 

laver i deres fritid, men det er alligevel noget, man har interesse i til en jobsamtale. 
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”(...) selvfølgelig går du på arbejde som et helt menneske, men du går jo trods alt stadigvæk på 

arbejde med den professionelle attitude og tilgang til tingene, og som sådan kan jeg som 

arbejdsgiver være lidt mere ligeglad med, hvad folk kegler rundt og laver i deres fritid. Vi vil da 

også gerne have et billede af det hele menneske og prioriterer også meget, at der skal være 

balance mellem arbejdstid og fritid (...). Vi er interesserede i dig som en professionel arbejdskraft, 

og derfor er det mindre interessant for os, om du drikker så og så mange øl, eller om du tager til 

Mallorca i din uges ferie, eller hvad du gør...det er ikke så interessant for os i forhold til den vægt, 

vi vil lægge på den faglige del. Selvfølgelig spiller det andet også ind, men ikke så meget at det ville 

kunne forsvares at begynde at bruge en hel masse tid på Facebook og på at kigge rundt” 

(Agerbæk, 2009). 

Eftersom Søren Kristensen kan finde på at google en kandidat, mener han, at det er vigtigt at 

tænke over, hvem der har adgang til ens Facebookprofil og de billeder og anden information, den 

indeholder. Selvom han ikke mener, at fuldebilleder af en potentiel kandidat vil have en decideret 

indflydelse i forbindelse med en ansættelse, mener han alligevel, at det er noget, der vil ligge i 

baghovedet. Han mener ikke, at en sådan fremstilling vil blive vel modtaget i alle virksomheder. 

Undersøgelser viser, at nogle arbejdsgivere kan finde på at fravælge kandidater på baggrund af de 

informationer, de har fundet på sociale medier, f.eks. upassende billeder(Sandal, 2008). I 

modsætning til Anne Agerbæk og Søren Kristensen mener Lars Madsen fra Økonomiforvaltningen 

ikke, at den information, han kan finde om kandidaterne på f.eks. Facebook er meget anderledes, 

end det han ser i cv og ansøgning. Det er kandidaten selv, der er ophavsmand til informationerne 

begge steder, hvorfor kandidaten kan fremstille sig præcis, som vedkommende ønsker det. 

Hvor de interviewede fra Nykredit, Moment og Københavns Kommune ikke ser en stor relevans i 

at bruge Facebook til rekruttering, er HR-direktør i Randstad, Tina Thomsen, af en anden 

opfattelse. Hun er ikke i tvivl om, at noget rekruttering allerede foregår gennem sociale medier, 

samt at det er noget, man vil se mere til i fremtiden. Dette er Randstads rekrutteringskonsulenter 

meget opmærksomme på. Ifølge Tina Thomsen bliver mange stillinger besat gennem online 

netværk – det handler om nogen, der kender nogen, som kender nogen. Hos Randstad er man 

allerede begyndt at drage nytte af de sociale medier i rekrutteringsøjemed, og Tina Thomsen er 

ikke i tvivl om, at der er et stort potentiale i dette. 
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4.10.5 KRISEN STRAMMER BUDGETTERNE 

Flere af de virksomheder, vi har interviewet, omtaler finanskrisens konsekvenser. Der er pga. 

virksomhedernes stramme budgetter blevet afskediget mange ansatte, og samtidig rekrutteres 

der mindre end før. Som en naturlig følge af den store ledighed på arbejdsmarkedet modtager 

arbejdsgiverne derudover generelt flere ansøgninger end tidligere, og derfor har magtbalancen 

mellem virksomhederne og kandidaterne ændret sig. Hvor kandidaterne tidligere har haft stor 

valgfrihed på arbejdsmarkedet og kunnet tillade sig at stille krav, er der nu sket et skift, og 

kandidaterne må i højere grad indordne sig efter arbejdsgivernes præmisser. 

Ifølge Søren Kristensen fra Moment har finanskrisen for nogle virksomheder haft den betydning, at 

flere funktioner, som man før outsourcede, nu er flyttet inhouse, og at mange HR-afdelinger i 

højere grad end tidligere skal vise deres værd.  

Hos Nykredit har finanskrisen haft den konsekvens, at man udover at rekruttere mindre end 

tidligere nu fokuserer mere på at rekruttere internt i virksomheden. I Økonomiforvaltningen 

mærker man, at det store antal af ansøgninger også har medført, at der generelt er sket en 

stigning i kvaliteten af de ansøgninger, man modtager. 

 

4.10.6 AT FINDE DE RIGTIGE MEDARBEJDERE 

Inden finanskrisen var arbejdsløsheden meget lav, og der kom ifølge Søren Kristensen et større 

fokus fra arbejdsgivernes side på at have de rigtige medarbejdere, da det er dem, der skaber 

succesen i virksomheden. Tidligere har der været fokus på, at de ydre rammer skulle være i orden, 

og at man skulle have de rigtige faciliteter. Men nu, hvor arbejdsløsheden er steget voldsomt 

under finanskrisen, har virksomhederne mange flere kandidater at vælge mellem. Derfor tillader 

de sig at være mere kræsne og tager sig tid til at vente på den rette kandidat - det er gået op for 

arbejdsgiverne, hvor vigtigt det er at have de rigtige medarbejdere på de rigtige poster, og derfor 

handler det ikke kun om faglige kompetencer men lige så vel om personlighed. Inden krisen har 

virksomhederne været mere villige til at gå på kompromis med nogle krav til kandidater, men nu 
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stilles der, ifølge Søren Kristensen, højere krav fra virksomhedernes side for at finde 

ønskekandidaterne. 

”Det betyder jo i hvert fald, at alle virksomheder eller alle mennesker ved, at nu er der flere ledige 

på markedet, og det betyder også, at man er blevet mere kræsen (...) nu, der vil man være helt 

sikker, også fordi man ved, at det er supervigtigt at have de rigtige medarbejdere på de rigtige 

poster, og nu tror jeg bare, man er blevet endnu mere kræsen, end man var tidligere”(Kristensen, 

2009). 

 

4.10.7 AKTIV SØGEN EFTER KANDIDATER 

Flere af virksomhederne foretager næsten intet opsøgende arbejde, og det hænger i nogen grad 

sammen med finanskrisens indflydelse på arbejdsmarkedet og det store antal ansøgninger, som 

virksomhederne modtager. Derudover kan det også handle om, hvilken type stilling det er, der skal 

besættes. Før finanskrisen brugte Moment internettet meget i søgningen efter og om kandidater, 

men med krisen har det ændret sig. Tidligere har Moment brugt opsøgende arbejde i forbindelse 

med 1/3 af de opgaver, de varetager, hvor det nu kun er nødvendigt i 1/8 af opgaverne(Kristensen, 

2009). Som jobmarkedet er nu, kan de ikke finde på at lave opsøgende arbejde, når det drejer sig 

om at hyre nyuddannede. Ved opsøgende arbejde bruges forskellige databaser som Jobindex og 

Jobzonen samt egne databaser og LinkedIn. Hos Nykredit bruger man stort set ikke opsøgende 

arbejde i forbindelse med rekruttering: 

”Det går altid den vej, at vi slår en stilling op og ser på de indkomne ansøgninger, og det handler 

simpelthen om forbruget af ressourcer. Vi har ikke ressourcerne til det andet der (red. opsøgende 

arbejde), og med det antal ansøgninger vi får, så har vi rigeligt at vælge mellem, så der er ikke 

noget incitament for os i at begynde at gå den anden vej rundt, slet ikke” (Agerbæk, 2009). 

I Københavns Kommune skal alle fuldtidsstillinger slås op. Dette er ifølge Lars Madsen en af 

grundene til, at de ikke bruger opsøgende arbejde i forbindelse med rekruttering. De kan dog finde 

på at opfordre relevante kandidater til at søge opslåede stillinger, hvis de synes, der er et godt 

match med kandidaten. I Københavns Kommune har man også i højere grad brugt opsøgende 
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arbejde før finanskrisen, idet man modtog færre ansøgninger. Hos Nykredit spiller antallet af 

modtagne ansøgninger også ind her, samt det faktum at Nykredit er en stor og kendt virksomhed: 

”Vi er så kendt et brand, at vi ikke har behov for på den måde at gå ud og være opsøgende. Altså vi 

har behov for at brande os sådan i store overskrifter, men vi har ikke behov for at gå ud og søge 

efter folk på nettet eller i databaser og sådan noget, det har været yderst yderst begrænset, fordi 

det simpelthen er så tidskrævende (Agerbæk, 2009). 

Anne Agerbæk er sådan set enig i, at det ikke nødvendigvis er de mennesker, der søger de 

opslåede stillinger, som er de bedst egnede til jobbet, men: 

”Den tid, man skal bruge for at finde nålen i høstakken, er alt for meget i forhold til det udbytte, 

man kan regne med at få ud af det, og vi vil jo også gerne have folk, der selv er opsøgende”. 

Et af Anne Agerbæks andre argumenter for, at Nykredit ikke laver opsøgende arbejde i forbindelse 

med rekruttering, er, at virksomheden foretrækker at få kandidater, som selv søger jobbet - det 

giver en anden tilgang. Hvis virksomheden selv skulle gå ud og opsøge kandidater, ville 

magtbalancen ændre sig, og kandidaterne ville måske lige pludselig have nogle helt andre 

forventninger til løn, personalegoder osv. De tilfælde, hvor både Nykredit og Moment kan finde på 

at bruge opsøgende arbejde, er primært i forbindelse med rekruttering til stillinger på et højere 

niveau. 

 

4.10.8 NETVÆRK 

Ifølge Søren Kristensen er netværk i forbindelse med rekruttering blevet vigtigere nu, end det var 

før finanskrisen. 

”Man siger generelt, at i hvert fald 1/3 eller 2/3 af alle stillinger måske bliver besat gennem 

netværk, og det tror jeg da også, at finanskrisen måske bidrager yderligere til den proces, dels fordi 

det er sådan ret tungt at slå et job op lige nu, hvor man måske får 500 ansøgninger… så hvis der er 

nogen, man lige har i tankerne, så kan det godt være, man kontakter dem og får det løst på den 

måde”(Kristensen, 2009). 
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På den måde sparer virksomhederne nogle ressourcer, og det er nemt, hvis man i forvejen kender 

nogle dygtige mennesker inden for branchen. Den negative side af, at mange stillinger besættes 

gennem netværk, er, at virksomheden begrænser sin søgning og dermed risikerer at overse 

kandidater, som kunne være mere kompetente i forhold til den relevante stilling. Hos Creuna 

bruger man LinkedIn meget i rekrutteringen både til at tjekke og finde kandidater, og de bruger 

især også dette medie i netværkssammenhæng til at se, hvem der er forbundet til hvem, og hvem 

der kender hvem. Derudover opslår Creuna også stillinger på LinkedIn. 

 

4.10.9 POLITIK OM SOCIALE MEDIER 

Der er forskel på, hvordan virksomheder forholder sig til medarbejdernes brug af Facebook - både 

hvorvidt de bruger det i arbejdstiden, men også hvorvidt det er hensigtsmæssigt at være venner 

med kolleger på de sociale medier. Anne Agerbæk fra Nykredit beskriver det således: 

”Nu har vi jo opfordret vores medarbejdere til at lægge deres små historier ind på Facebook (red. 

på ’Job i Nykredit’-siden), så det er jo så politikken, at vi faktisk gerne vil have, at de bruger 

Facebook, men det er jo ikke en politik, der sådan er meldt ud” (Agerbæk, 2009). 

Anne Agerbæk kan ikke forestille sig, at Nykredit vil udmelde en helt fast holdning til, hvordan 

medarbejderne må bruge de sociale medier - det mener hun vil ligge fjernt fra den måde, Nykredit 

normalt kommunikerer til deres medarbejdere på. 

 

4.10.10 VIRKSOMHEDERNES AKTIVITETER PÅ SOCIALE MEDIER 

Alle de virksomheder, som vi har interviewet, modtager flere ansøgninger nu, end de gjorde før 

finanskrisen. Moment og Københavns Kommune nævner derudover, at kvaliteten af ansøgninger 

generelt også er steget, eller at de modtager et større antal kvalificerede ansøgninger. 

Moment, Novozymes, Københavns Kommune, PriceWaterhouseCoopers, DSB og Nykredit 

annoncerer ledige stillinger og leder efter kandidater primært via virksomhedernes egne 

hjemmesider samt jobsites som Jobindex, Jobzonen og DJØFs Jobunivers. Det virker som om, at 

virksomhederne endnu ikke har overblik over de muligheder, som de sociale medier giver, hvilket 
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Tina Thomsen fra Randstad er enig i, og derfor ved mange endnu ikke, hvordan de skal bruge de 

sociale medier. Deloitte mener, at de sociale medier er noget, man nu ikke længere kan komme 

uden om, og virksomheden undersøger i øjeblikket, hvordan de kan bruge medierne bedst. Ernst 

& Young er i startfasen af at igangsætte flere lokale tiltag på f.eks. Facebook (som supplement til 

deres amerikanske corporate side) og er i gang med at undersøge, hvordan de kan bruge LinkedIn 

både til at søge efter kandidater og til at profilere virksomheden. Hos Ernst & Young har man 

snakket om, at det ikke er optimalt at bruge Facebook i forbindelse med rekruttering, da mange 

har lukkede profiler, og det derfor kan være spild af tid at bruge dette medie. Virksomhedens brug 

af sociale medier er ikke influeret af finanskrisen, og man overvejer, hvorvidt de sociale medier vil 

komme til at erstatte nogle af de kommunikationskanaler, man i dag bruger i forbindelse med 

rekruttering. Hos Creuna er man af den opfattelse, at man nok burde begynde at bruge sociale 

medier mere, end man gør pt. For andre virksomheder som f.eks. DSB virker det, som om de 

endnu ikke rigtigt ser behovet for at bruge de sociale medier. 

”Jeg tror i det hele taget, at folk har været sådan lidt påpasselige med det (red. brugen af sociale 

medier), jeg tror ikke sådan rigtig, det har slået gennem, det er i hvert fald ikke mit indtryk...nu gør 

det nok ikke, ikke lige på nuværende tidspunkt i hvert fald. Så kan det jo være, at det vender tilbage 

på et eller andet tidspunkt igen selvfølgelig...”(Kristensen, 2009). 

Som det ser ud lige nu, tager mange virksomheder beslutningen om, hvem der skal indkaldes til 

jobsamtale udelukkende på baggrund af de oplysninger, kandidaterne fremsender og søger 

dermed ikke selv yderligere oplysninger. Dette er bl.a. tilfældet hos PriceWaterhouseCoopers, 

Novozymes, Nykredit, og DSB. 

 

4.10.11 OM FREMTIDEN 

Om brugen af sociale medier ved rekruttering i fremtiden mener Tina Thomsen: 

”Der er ingen tvivl om, at den hastige udvikling inden for sociale medier de sidste par år, alle 

sociale medier, både Facebook, Twitter, Myspace osv., vil fortsætte, og disse sociale medier vil i 

fremtiden helt klart blive brugt mere og mere i forbindelse med rekruttering” (Thomsen, HR-

direktør, 2009). 
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Nykredits motto er ’Tænk Nyt’ – og det bruges også internt i arbejdsprocesser som en 

implementeret kerneværdi, hvorfor der lægges meget vægt på nye tiltag og det at forsøge at gøre 

tingene på nye måder: 

”Det er i høj grad noget, der er i Nykredits tankegang at prøve nogle nye tiltag af” (Agerbæk, 2009) 

Anne Agerbæk udtrykker selv, at Nykredit er en innovativ virksomhed, som kan komme til at bruge 

de sociale medier mere i fremtiden i forbindelse med rekruttering. I 2010 er Nykredit sponsor for 

Copenhagen Marathon, og i den forbindelse vil der også blive oprettet en Facebookside for at gøre 

opmærksom på dette tiltag. Det betyder, at der allerede er fremtidige planer for brug af sociale 

medier i Nykredit – i hvert fald på kort sigt. Som Søren fra Moment siger, så er det altid 

nødvendigt at tænke alternativt og innovativt inden for rekruttering og dermed ikke udelukke 

mulighederne ved de sociale medier. 

 ”Jo mere knap den vare er, som hedder, at man skal finde kvalificerede ansøgere, jo mere 

vanvittige idéer får sådan nogle som os i forhold til, hvordan man så rent faktisk kommer i kontakt 

med de her relevante grupper. Så det er helt klart, at når det vender igen (red. finanskrisen og 

situationen på arbejdsmarkedet) på et eller andet tidspunkt, og det gør det jo, så vil vi jo 

selvfølgelig se på alle de muligheder, der forelægger i forhold til at komme i kontakt med 

folk”(Kristensen, 2009). 

Dermed lægger Søren Kristensen op til, at han ser muligheden i de sociale medier i henhold til 

fremtidig rekruttering. 

 

4.10.12 OPSAMLING 

Ud over Randstad benytter ingen af de virksomheder, vi har talt med, sociale medier målrettet i 

deres rekrutteringsarbejde. Alligevel er de fleste af virksomhederne til stede på disse medier på 

den ene eller den anden måde. Enten har de fansider eller medarbejdergrupper på Facebook, eller 

også har de en blog eller en profil på et af de sociale netværk. Nogle bruger LinkedIn til at lede 

efter kandidater eller som netværksværktøj til at se, hvordan de er forbundet til kandidater og 

tjekke referencer, og andre slår stillinger op på LinkedIn eller Facebook. Der er således indtil flere 

eksempler på, at virksomhederne allerede bruger de sociale medier, men at de endnu ikke er på 
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det stadie, hvor sociale medier er det første værktøj, de griber til, når der skal rekrutteres. Flere 

virksomheder har dog en åben indstilling over for, at der kunne være potentiale i at bruge 

medierne, og nogle er i startfasen af at undersøge disse muligheder. Dette betyder, at man 

generelt set ikke er afvisende over for brugen af sociale medier til rekruttering. Måske befinder vi 

os på nuværende tidspunkt på et tidligt stadie i forhold til danske virksomheder - de vil egentlig 

gerne bruge de sociale medier men har på nuværende tidspunkt ikke det fulde overblik over, 

hvordan dette kan gøres bedst muligt. Derudover kan finanskrisen spille ind – på den ene side er 

det gratis eller billigt at bruge de fleste sociale medier, og nogle virksomheder kan derfor se det 

som en fordel at begynde at eksperimentere med disse. På den anden side kræver det også 

ressourcer at sætte tid af til at lære at bruge dem, hvilket måske begrænser nogle virksomheder.  

At google kandidater inden en jobsamtale er ikke fast procedure hos de interviewede 

virksomheder, men det viser sig alligevel, at flere kan finde på at gøre det. For nogle er det for 

ressourcekrævende, og derudover ligger der måske på nuværende tidspunkt ikke nok information 

tilgængeligt til, at det er interessant nok at bruge tid på. Igen kan man antage, at tiden spiller ind 

og måske endnu ikke er moden til det. En anden grund til, at arbejdsgiverne tøver med at udnytte 

Google og de sociale medier, kan være pga. troværdigheden af indholdet, som ofte er genereret af 

kandidaten selv, og vedkommende derfor kan fremstille sig som ønsket. Af den grund er der også 

delte meninger om, hvorvidt arbejdsgiverne mener, at medier som Facebook viser et 

helhedsbillede af kandidaten i forhold til cv og ansøgning. Netop helhedsbilledet af kandidaten er 

vigtigt for arbejdsgiverne, da personligheden sammen med de faglige kompetencer spiller en stor 

rolle. Alligevel udnytter mange arbejdsgivere ikke den mulighed, som de sociale medier giver for at 

få en idé om helhedsbilledet inden jobsamtalen. Facebook anses af flere arbejdsgivere som et ’for 

sjov’-medie og som mere useriøst end f.eks. LinkedIn, og det er den generelle holdning, at det 

primært er yngre profiler, der er målgruppe for Facebook. Selvom arbejdsgiverne generelt ikke 

googler kandidaterne, forventer nogle, at kandidaterne googler dem. 

Netværk er vigtigere nu end før finanskrisen, og derfor kan man undre sig over, at ikke flere af 

arbejdsgiverne griber til de sociale netværk i deres rekrutteringsprocesser. Inden krisen skabte den 

lave ledighed et stort fokus på at have de rigtige medarbejdere, da de er med til at skabe 

virksomhedens succes, og nu kan virksomhederne - takket være den høje ledighed - tillade sig at 
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stille højere krav og være mere kræsne. De kan tillade sig at vente på det helt rigtige match. 

Finanskrisen gør ligeledes, at virksomhederne ikke har et stort behov for at lave opsøgende 

arbejde, da de får så mange ansøgninger, at de pt. ikke ser noget incitament til at gå ud og pege på 

kandidater. 

Anne Agerbæk fra Nykredit lægger meget vægt på, at det ikke kan forsvares at bruge tid på at 

rekruttere gennem de sociale medier eller at bruge internettet til at tjekke og finde kandidater. 

Det viser, at hun ikke ser det potentiale, som de sociale medier kan give i denne sammenhæng, og 

i stedet tænker økonomisk - hun opfatter det som ressourcespild at bruge tiden på de sociale 

medier. Tina Thomsen mener derimod, at udviklingen inden for sociale medier vil fortsætte og få 

en større plads i rekruttering fremover. 

 

5 DISKUSSION  

Vi vil i dette afsnit forsøge at klarlægge sammenhængen mellem de teorier, der bliver anvendt i 

specialet samt resultaterne af den indsamlede empiri. Først diskuteres sammenhængen mellem 

de anvendte teorier, og dernæst følger en kritisk diskussion af det teoretiske grundlag overfor 

resultaterne af den indsamlede empiri.  

 

5.1 POSTMODERNISME OG PERSONLIG BRANDING 

Overgangen til det postmoderne samfund har medført et fundamentalt skift i individets værdier 

og behov, dvs. en radikal samfundsændring, der har gjort, at der i det danske samfund er kommet 

et stort fokus på postmoderne værdier som selvaktualisering og selvrealisering. At disse værdier 

står i centrum for det postmoderne menneske betyder, at der er grundlag for, at individet er 

interesseret i og kan drage nytte af at brande sig personligt. Det postmoderne menneske kan 

gennem den personlige branding iscenesætte sig selv og dermed opfylde og tilfredsstille disse 

behov. Via personlig branding opnås desuden skarphed og klarhed omkring egne kompetencer og 

merværdi og kan således kommunikere sit personlige brand i professionel sammenhæng. Formår 



88 
 

individet at gøre det strategisk og målrettet, kan den personlige branding bidrage til at finde det 

rigtige job. 

 

5.2 BAUMAN OG PERSONLIG BRANDING 

Kombinerer vi ovenstående med Baumans syn på det postmoderne menneske som et individ, der 

anser sig selv og andre som varer, har vi en rammende metafor, der klart viser, at det 

postmoderne forbrugssamfund har gennemsyret individet. Når det postmoderne menneske anser 

sig selv og andre som varer, er det blot en anden måde at sige på, at individet brander sig, dvs. 

kommunikerer brandværdier, der fortæller købere, hvordan han eller hun som vare adskiller sig 

fra andre varer på hylden. I overført betydning hvordan det personlige brand adskiller sig og 

tilføjer merværdi i forhold til andre personlige brands, der ønsker at blive valgt af f.eks. en 

arbejdsgiver. 

 

5.3 POSTMODERNISME, SOCIALE MEDIER OG BAUMAN 

Med overgangen til det postmoderne samfund er der sket en fortsat udvikling inden for 

teknologien. Denne teknologiske udvikling har været en forudsætning for, at de sociale medier er 

opstået, og man kan spørge sig selv, hvorfor de har fået så stor succes. Bauman mener, at de 

sociale medier er opstået på baggrund af det postmoderne menneskes behov for at realisere sig 

selv, for at skabe identitet – for at brande sig – samt på baggrund af den fragmentation, der 

karakteriserer det postmoderne samfund. Heraf udledes det, at hvis samfundet endnu ikke var 

domineret af de postmoderne værdier som selvrealisering og selvaktualisering, ville de sociale 

medier ikke være blevet opfundet. 

Selvom Bauman mener, at de sociale medier er opstået på baggrund af de postmoderne behov, 

kan man også forestille sig, at de blot er opstået som en naturlig følge af den teknologiske 

udvikling, som har gjort disse platforme mulige. Når de sociale medier har fået så stor succes, 

hænger det, ifølge Bauman, igen sammen med, at vi lever i et postmoderne samfund. 

Postmodernismen har medført en fragmentation på mange områder – det gælder både samfundet 
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som helhed og relationer mellem individer – og denne fragmentation er netop det, der 

karakteriserer de sociale medier. Den form for kommunikation, som de sociale medier giver 

mulighed for, er fragmenteret både i form og indhold, og det er præcis dét, der tiltaler det 

postmoderne menneske. De sociale medier skaber rum for korte, fragmenterede informations- og 

kommunikationsbidder, og dem, man kommunikerer med, behøver ikke at være tilstede samtidig. 

Det er også, hvad der tiltaler fokusgruppedeltagerne. Flere nævner enstemmigt, at når de bruger 

og kan lide at bruge de sociale medier, så er det fordi det er nemt, og fordi der på disse medier 

ikke forventes længerevarende commitment. Man kan blot nøjes med at klikke eller skrive en 

enkelt kommentar for at vise interesse og deltagelse, og det er op til det enkelte individ, hvornår 

han eller hun vil deltage i kommunikationen. 

 

5.4 SOCIALE MEDIER I PROFESSIONEL SAMMENHÆNG 

Specialets teoretiske grundlag samt resultaterne af vores fokusgruppeinterviews viser, at de 

sociale medier i høj grad bliver brugt og på kort tid har opnået stor succes. I forhold til antal 

indbyggere er Danmark det land, der har flest brugere på Facebook og LinkedIn, og selvom nogle 

arbejdsgivere fortsat er skeptiske over for disse medier, har andre allerede taget springet og 

bruger aktivt de sociale medier i deres markedsføring og employer branding. Som tidligere nævnt 

kan virksomhederne ikke komme udenom, at de er en del af understrømmen – uanset, om de vil 

det eller ej. Brugerne benytter de sociale medier til at diskutere produkter såvel som brands og 

virksomheder. Når det nu er et faktum, at de sociale medier bruges så meget og er så populære 

blandt danskerne, så kan man undre sig over, hvorfor de interviewede virksomheder ikke også i 

højere grad bruger disse medier i rekrutteringssammenhæng. Hvis der er så mange brugere til 

stede på disse medier, er der også en stor sandsynlighed for at finde de talenter, som mange 

virksomheder efterspørger. Resultaterne fra vores fokusgruppeinterviews viser tydeligt, at der er 

stor aktivitet på de sociale medier herunder især Facebook, som af mange deltagere primært 

bliver anset som et ’for sjov’-medie. Derfor handler det om, at brugerne skal forstå, at de kan 

udnytte Facebook strategisk i personlig branding-sammenhæng, da mediet giver adgang til en 

enorm kontaktflade af mennesker, der alle potentielt kan være til hjælp i jagten på det rigtige job. 
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På nuværende tidspunkt opfatter deltagerne ikke Facebook som et sted, der kan bruges i 

professionel sammenhæng. 

 

5.5 KRITISK DISKUSSION 

Formålet med dette speciale er at undersøge, hvordan personlig branding gennem sociale medier 

kan bidrage til at finde det rigtige job, og hvorfor det er interessant at kommunikere det 

personlige brand gennem sociale medier. På baggrund af den anvendte teori samt resultaterne af 

den indsamlede empiri vil vi argumentere for, at det er interessant at kommunikere sit personlige 

brand gennem sociale medier, og at dette kan bidrage individet til at finde det rigtige job. 

 

5.5.1 INDIVIDETS BRUG AF SOCIALE MEDIER 

Vi har gennem teorien slået fast, at de sociale medier i høj grad bliver brugt af danskerne, og at de 

bruger medierne til at netværke og holde kontakt, til at genoptage kontakt med gamle relationer, 

til at dele indhold, mikroblogging (i form af statusopdateringer) og til personlig branding. 

Endvidere argumenterer litteraturen for, at medier som Facebook med fordel kan bruges som 

karrierestrategisk værktøj til personlig branding, hvilket kan være udbytterigt, hvis man forstår at 

gøre det rigtigt. Vores fokusgruppeinterviews bekræfter, at medierne er populære og bliver brugt 

meget og at det, brugerne især benytter mediet til, er at netværke og vedligeholde kontakt samt 

at mikroblogge. Fokusgruppen viser også, i modsætning til litteraturen, at deltagerne ikke benytter 

Facebook i forbindelse med jobsøgning eller i nogen professionel sammenhæng, hvilket derimod 

er tilfældet for LinkedIn – for de få af fokusgruppedeltagerne, der aktivt bruger dette medie. 

Mange af deltagerne har ikke udfyldt den professionelle del af deres profil på Facebook, og derfor 

mener de ikke, at profilen afspejler et helhedsbillede af dem. 

 

5.5.2 INDIVIDETS SELVISCENESÆTTELSE 

Selvom fokusgruppedeltagerne fortrinsvis opfatter Facebook som et medie til privat brug, hvor 

arbejdsgivere ikke hører hjemme, kan flere finde på at untagge eller slette billeder af sig selv. 
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Deltagerne er altså opmærksomme på, hvordan de fremstår på deres profil og er ikke 

interesserede i, at hverken en arbejdsgiver eller deres eget netværk skal se visse billeder. Mange 

af deltagerne bruger desuden meget tid på at snage i andres profiler, dvs. at se på hvordan andre 

fremstiller sig selv - hvilket understreger, at der er fokus på såvel egen som andres 

selviscenesættelse. Medier som Facebook bliver således til en markedsplads, hvor individer som 

varer er sat til skue, og enhver forsøger at fremstå attraktivt. Fokusgruppeinterviewet viser også, 

at deltagerne tror, at en potentiel arbejdsgiver kan finde på at tjekke Facebookprofilen, og at dette 

kan have en indflydelse i forhold til, hvilket billede arbejdsgiveren får af dem. Deltagerne vil altid 

forvente at en arbejdsgiver googler dem – og derfor er de opmærksomme på egne 

Googleresultater. Det, at deltagerne er bevidste om, hvordan de fremstiller sig selv, bekræfter 

teorien om, at vi, fordi vi befinder os i en postmoderne tid, er domineret af værdier og behov som 

selvrealisering og -aktualisering. Det vil derfor være oplagt at overveje en mere strategisk tilgang i 

form af personlig branding, hvilket både kan tilfredsstille de postmodernistiske behov, men som 

også ville kunne give udbytte i karrieresammenhæng og potentielt være vejen til det rigtige job. 

 

5.5.3 NETVÆRK ER VIGTIGT 

Alle deltagerne til fokusgruppeinterviewene lægger vægt på, at de sociale medier er et godt 

værktøj til at netværke og vedligeholde kontakt, og det er i høj grad det, de bruger medierne til. 

Derfor vil vi argumentere for, at de netop bør udnytte de muligheder, mediet giver i form af 

adgangen til den store kontaktflade, som brugerne allerede kommunikerer med. Den 

kommunikation og interaktion, brugerne allerede deltager i og bidrager til, kan gøres mere 

strategisk og bevidst bruges målrettet i jagten på det rigtige job. Som tidligere nævnt viser studier, 

at mange stillinger ikke slås op, fordi en stor del af jobs besættes gennem netværk – der tales om 

det usynlige jobmarked. Dette er netop et argument for, at individet bør udnytte den allerede 

eksisterende kommunikation med netværket mere bevidst til personlig branding, hvilket bringer 

individet tættere på det usynlige jobmarked og dermed tættere på det rigtige job. 

En af grundene til at deltagerne i fokusgruppen ikke anvender de sociale medier i professionel 

sammenhæng, er, at de i høj grad opfatter medier som Facebook som ’for sjov’-medier. De fleste 

har en lukket profil for at undgå, at fremmede øjne skal få adgang til informationerne, men 
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deltagerne tænker ikke på, at de kan udnytte netværket i professionel sammenhæng – de brander 

sig altså ikke målrettet her hverken i forhold til en potentiel arbejdsgiver eller overfor eget 

netværk. Men selvom deltagerne primært opfatter medier som ’for sjov’, udnytter mange alligevel 

deres statusopdatering til at annoncere store livsbegivenheder, hvilket man før Facebook typisk 

ville fortælle ansigt til ansigt. Det viser, at Facebook er blevet en kanal der i nogle sammenhænge 

erstatter personlig kontakt, hvorfor man kan forestille sig, at mediet med tiden også vil blive 

opfattet som en naturlig kommunikationskanal i professionelle sammenhænge. 

 

5.5.4 VIRKSOMHEDERNES BRUG AF SOCIALE MEDIER 

Vores researchinterviews viser, at virksomhederne på nuværende tidspunkt ikke målrettet bruger 

de sociale medier i rekrutteringssammenhæng. Flere virksomheder bruger LinkedIn til at tjekke 

forbindelser eller finde talenter, og andre bruger i nogen grad Facebook eller LinkedIn til at slå 

stillinger op eller kommunikere med interessenter. Dvs. at virksomhederne så småt bruger 

medierne, men på nuværende tidspunkt er der ikke tale om en strategisk eller målrettet indsats, 

og det er tydeligt, at de ikke anser medierne som et strategisk værktøj, man griber til, når der skal 

rekrutteres. De interviewede virksomheders brug af de sociale medier virker lidt tilfældig og 

sporadisk. Flere af virksomhederne er dog ikke afvisende overfor, at sociale medier kan være 

noget, man kommer til at bruge mere på sigt, men på nuværende tidspunkt er det ikke normen. 

Specialets teoretiske grundlag viser derimod, at det kan være lukrativt for virksomhederne at 

bruge de sociale medier i rekrutteringssammenhæng. Ifølge eksperter kan virksomhederne spare 

mange ressourcer ved at bruge de sociale medier, da disse giver en helt anden gennemsigtighed, 

end hvad der er tilfældet, når virksomheden udelukkende kigger på cv og ansøgning. 

Gennemsigtigheden er med til at skabe et mere nuanceret og helt billede af de potentielle 

kandidater, og dermed er der større chance for, at virksomheden finder den rette kandidat. Ifølge 

vores researchinterviews er det på nuværende tidspunkt ikke normen for virksomheder at benytte 

sig af sociale medier i rekrutteringssammenhæng. Alligevel mener vi ikke, at man skal 

undervurdere betydningen af disse medier, og vi mener i høj grad, at det er interessant og kan 

være utrolig nyttigt for individet at brande sig personligt gennem disse medier i jagten på det 

rigtige job. 
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Flere af de interviewede virksomheder udtrykker, præcis som fokusgruppedeltagerne, at de især 

opfatter Facebook som et ’for sjov’-medie – særligt i forhold til LinkedIn – og derfor mener de, at 

mediet har begrænset brugbarhed som værktøj til rekruttering. Både Søren Kristensen og Anne 

Agerbæk mener, at Facebook har en begrænset målgruppe, og at mediet ikke ville egne sig til 

rekruttering på alle niveauer. I modsætning til hvad Anne Agerbæk udtrykker om, at Facebook 

forholdsvis er for unge, viser statistikker, som tidligere nævnt, at Facebook har brugere i alle aldre, 

og selvom gennemsnitsalderen stadig er under 30, er der især inden for de sidste par år sket en 

markant stigning i antallet af forbrugere i aldersgruppen 40-60 år. Derfor er Facebook ikke 

forbeholdt nogen bestemt aldersgruppe, og individer i alle aldre og på alle stillingsniveauer 

befinder sig her. På trods af denne opfattelse af mediet, bruger bl.a. Nykredit alligevel Facebook i 

nogle sammenhænge som f.eks. Job i Nykredit-siden, hvilket kan virke lidt tvetydigt, når 

virksomheden opfatter mediet som ’for sjov’. En af de virksomheder, der ikke ser Facebook som et 

’for sjov’-medie er Randstad, som allerede er begyndt at implementere brugen af sociale medier i 

deres rekruttering. HR-direktør Tina Thomsen mener, at de sociale medier allerede i dag bruges til 

rekruttering, og hun er ikke i tvivl om, at det er en udvikling der vil fortsætte i fremtiden. Ifølge 

hende vil der i fremtiden eksistere en decideret forventning fra individerne om at blive kontaktet 

via disse medier i rekrutteringssammenhæng(Thomsen, 2009). 

 

5.5.5 NETVÆRK OG DET RIGTIGE MATCH 

Vores empiriske undersøgelser viser, at der i dag er fokus på, at virksomhederne skal finde de 

rigtige medarbejdere, og individet skal finde det rigtige job - det gælder om at finde det rigtige 

match for begge parter. Individet kan gennem personlig branding på de sociale medier 

kommunikere, hvad vedkommende står for både personligt og fagligt og kan på den måde bidrage 

til at optimere muligheden for at finde det rigtige job. Virksomhederne kan, ifølge teorien, med 

fordel udnytte den gennemsigtighed, de sociale medier giver, til at danne sig et helhedsbillede af 

de potentielle kandidater, hvilket kan være med til at sikre, at de vælger det rigtige match. I 

modsætning hertil viser vores researchinterviews, at virksomhederne ikke mener, at de sociale 

medier giver et helhedsbillede af kandidaten, da informationerne på disse medier er givet af 

individet selv, hvorfor vedkommende kan fremstille sig præcis som ønsket. Dette gør sig også 
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gældende for det cv og den ansøgning, som arbejdsgiveren modtager. Derfor kan vi på den ene 

side undres over, at arbejdsgiverne ikke umiddelbart kan se et potentiale i, at de kan få adgang til 

nuanceret information om kandidaten via de sociale medier. Denne information kan være med til 

at give en idé om, hvorvidt vedkommende er den rigtige medarbejder. På den anden side viser 

både fokusgruppeinterviews og researchinterviews, at man på nuværende tidspunkt ikke 

nødvendigvis føler, at medier som Facebook giver et helhedsbillede af den, der har profilen. For 

fokusgruppedeltagerne handler det om, at de synes den professionelle side af dem mangler på 

mediet, og for arbejdsgiverne handler det om, at individet kan fremstille sig selv på en hvilken som 

helst ønsket måde. 

Researchinterviewene viser, at netværk har stor betydning i forbindelse med rekruttering, og det 

samme viser studier. Tendensen er, at mange stillinger ikke slås op men besættes gennem 

netværk, og deraf kommer begrebet det usynlige jobmarked. På trods af denne tendens udnytter 

de interviewede virksomheder kun i begrænset omfang de sociale medier til at finde talenter 

gennem netværk, selvom medierne giver mange muligheder. Fokusgruppedeltagerne derimod 

udnytter i vid udstrækning de sociale medier til at netværke, men for størstedelen gælder dette at 

holde kontakt med venner og bekendte i højere grad end på det professionelle område. Dog skal 

det at netværke med private relationer ikke undervurderes, da det også kan være medvirkende til 

at skabe det hele billede af den jobsøgende og i høj grad er med til at vedligeholde de relationer, 

der kan føre til et job. 

 

5.5.6 ER TIDEN INDE TIL SOCIALE MEDIER? 

Der er flere faktorer, som kan have indflydelse på, hvordan individer og virksomheder benytter de 

sociale medier, samt i hvilket omfang individer anvender personlig branding. Tiden og 

samfundsudviklingen er vigtige faktorer, ligesom finanskrisen også kan have haft en indflydelse. 

Den teknologiske udvikling har gjort de platforme, der understøtter de sociale medier, mulige, og 

udviklingen til det postmoderne samfund gør, at individet er domineret af værdier som 

selvrealisering, hvilket har spillet en rolle i opfindelsen af de sociale medier. De postmoderne 

værdier og behov er også grundlaget for, hvorfor individet gerne vil iscenesætte sig selv bl.a. 

gennem de sociale medier. Men på trods af dette er tiden på nuværende tidspunkt måske ikke 
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moden til, at danskerne og de danske virksomheder bruger de sociale medier i professionel 

sammenhæng. Ifølge Tina Thomsen har hverken individer eller virksomheder lige nu et fuldt 

overblik over, hvilke muligheder de sociale medier giver i denne sammenhæng, samt hvordan 

disse bedst udnyttes. Umiddelbart virker det, som om denne udvikling er mere fremskreden i USA 

end i Danmark, og selvom de to samfund ikke er ens, kan dette ses om en indikator af den retning, 

udviklingen også vil komme til at gå i Danmark. 

Om det er tiden, der ikke er moden, eller om finanskrisen har bremset brugen af de sociale medier 

inden for rekruttering, er ikke til at vide. Men det er et faktum, at de interviewede virksomheder 

ikke på nuværende tidspunkt har integreret de sociale medier i deres rekrutteringsproces. 

Finanskrisen har betydet, at der er færre jobs end tidligere, og på grund af den store ledighed kan 

virksomhederne nu tillade sig at være mere kræsne og stille højere krav til kandidaterne. Pt. kan 

arbejdsgiverne i overført betydning gå en tur ind i et varehus med kandidater på hylden og kritisk 

udvælge de bedste - og der er således desto mere grund til, at individerne bør brande sig 

personligt. Ifølge vores researchinterviews har virksomhederne i højere grad end tidligere fokus på 

at finde de rigtige medarbejdere, og for både kandidat og virksomhed handler det derfor om at 

skabe det rigtige match. Vi vil derfor argumentere for, at finanskrisens indvirkning på 

arbejdsmarkedet gør det endnu mere essentielt end tidligere at bruge personlig branding, da 

dette kan bidrage til at finde det rigtige job. 

Ved at brande sig personligt opnår kandidaten af flere grunde en større chance for at finde det 

rigtige job. Først og fremmest er målet med den personlige brandingproces at identificere både 

faglige og personlige kernekompetencer, samt hvad kandidaten brænder for og er dygtigst til. 

Dermed opnås en klarere forståelse for, hvilke jobs der er de rigtige, hvilket sikrer, at kandidaten 

søger de mest relevante stillinger. Hvis kandidaten formår og forstår at brande sig, vil 

vedkommende således i langt højere grad være i stand til at kommunikere brandets værdier og 

dermed vise arbejdsgiveren, at han eller hun er den rette til jobbet. Den klare og målrettede 

kommunikation, kandidaten brander sig selv med, vil derfor gøre det lettere for arbejdsgiveren at 

identificere, om der er et rigtigt match. 

Facebook og LinkedIn er de sociale medier, som både fokusgruppedeltagerne samt de 

interviewede virksomheder især omtaler, og det er også de medier, der har flest brugere i 
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Danmark. Man kan måske diskutere, hvorvidt der er et mismatch mellem kandidater og 

arbejdsgivere i forhold til, hvilket medie de bruger. Vores fokusgruppeinterviews viser tydeligt, at 

deltagerne i høj grad bruger Facebook – 15 ud af 16 deltagere bruger aktivt dette medie - 

hvorimod færre deltagere aktivt bruger LinkedIn. Virksomhederne nævner derimod, at når det 

drejer sig om netværk eller om at lokalisere potentielle kandidater, bruger de - i det omfang man 

anvender sociale medier til formålet - primært LinkedIn. Hvis individer begynder at brande sig 

personligt på Facebook i jagten på det rigtige job, kan det anses som problematisk, at 

arbejdsgiverne ikke i større omfang anvender dette medie til rekruttering. På den anden side er 

det vigtigt at understrege, at jagten på det rigtige job gennem de sociale medier ikke nødvendigvis 

starter hos arbejdsgiveren men også kan starte hos en af de kontakter, individet har i sit netværk 

på Facebook. Når individet brander sig personligt gennem Facebook, udelukker det ikke, at 

vedkommende kan gøre en lignende indsats på LinkedIn eller et andet socialt netværk. 

 

5.5.7 SOCIALE MEDIER I FREMTIDEN 

Tina Thomsen, HR-direktør hos Randstad, er ikke i tvivl om, at de sociale medier er kommet for at 

blive, og hos Randstad bruger man allerede aktivt de sociale medier i rekrutteringssammenhæng. 

Flere af de HR-medarbejdere, vi har interviewet, bekræfter at de er i startfasen af at undersøge, 

hvordan de med fordel kan bruge de sociale medier i rekrutteringssammenhæng. Selvom det ikke 

er fast procedure i disse virksomheder at bruge hverken Google eller sociale medier til at tjekke 

potentielle kandidater, nævner flere alligevel, at det er en fordel, når de kan se, om de har fælles 

kontakter med potentielle kandidater. Undersøgelser viser desuden også, at hver femte 

arbejdsgiver anvender internettet til at tjekke kandidaternes webidentitet13. Brugen af de sociale 

medier er altså ikke systematisk hos de fleste virksomheder, men tendensen er alligevel, at disse 

værktøjer er ved at snige sig ind hos HR-medarbejderne. Skal man tro eksperterne, er dette noget, 

vi vil se langt mere til i fremtiden. Så der er udsigt til, at udviklingen inden for sociale medier 

fortsætter og dermed mulighed for, at dette også er noget, som i Danmark vil få større betydning i 

forbindelse med rekruttering. 

                                                      
13 Undersøgelse foretaget af Careerbuilder.com i September 2008 
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Overordnet set er der en uoverensstemmelse mellem det, den anvendte litteratur om sociale 

medier fortæller os, og det, vores empiriske undersøgelser viser. Litteraturen argumenterer for, at 

de sociale medier er vejen frem, samt at de allerede bliver brugt meget inden for rekruttering, og 

samtidig argumenteres der for, at sociale medier som Facebook med fordel kan bruges af individet 

som karrierestrategisk værktøj i jagten på det rigtige job. Modsat viser vores empiriske 

undersøgelser, at selvom deltagerne i høj grad anvender de sociale medier, bliver de 

hovedsageligt benyttet i private sammenhænge. Researchinterviewene giver også en indikation af, 

at de sociale medier på nuværende tidspunkt kun af få virksomheder bliver opfattet som et 

værktøj, man naturligt griber til i forbindelse med rekruttering. 

På baggrund af den anvendte litteratur og de empiriske undersøgelser vil vi argumentere for, at 

personlig branding gennem sociale medier kan bidrage til at finde det rigtige job. Endvidere mener 

vi, det er interessant at kommunikere det personlige brand gennem sociale medier. 

Kombinationen af de styrker, der ligger i at brande sig personligt, og de muligheder, de sociale 

medier giver, kan tilsammen bidrage til at finde det rigtige job. Vi mener ikke, at den personlige 

branding skal erstatte det at sende cv og ansøgning på baggrund af en opslået stilling, men det 

skal ses som et supplement og som en alternativ vej til det rigtige job. På trods af at de 

interviewede virksomheder overvejende ikke udnytter de sociale medier som et strategisk 

rekrutteringsværktøj, er der for individet alligevel et stort potentiale i personlig branding gennem 

de sociale medier, hvilket kan være vejen til det rigtige job. 
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6 KONKLUSION 

Dette speciale har haft til formål at behandle personlig branding gennem sociale medier for at 

finde det rigtige job. Dette har vi undersøgt med følgende problemformulering: 

Hvordan kan personlig branding gennem sociale medier bidrage til at finde det rigtige job, og 

hvorfor er det interessant at kommunikere det personlige brand gennem sociale medier? 

For at kunne besvare problemformuleringen har vi taget udgangspunkt i den samfundsmæssige 

ramme, vi befinder os inden for med det formål at kunne definere de værdier og behov, der 

karakteriserer det postmoderne menneske. I det postmoderne samfund ønsker mennesket at 

realisere sig selv, og dette behov kan netop tilfredsstilles ved hjælp af personlig branding, som 

også kan medvirke til at finde det rigtige job. Selve begrebet personlig branding kan forklares med 

en metafor, hvor mennesket anser sig selv og andre som varer og derfor har et konstant behov for 

at iscenesætte sig selv for at forblive interessant og attraktiv. Denne varetanke kan overføres til 

jobmarkedet, hvor individet ved hjælp af den personlige branding forsøger at kommunikere, at 

vedkommende bedre end nogen anden kan tilfredsstille de behov, en arbejdsgiver søger dækket. 

De sociale medier er en af de kanaler, hvor individet med fordel kan brande sig personligt for at 

finde det rigtige job. Vi har suppleret den anvendte teori med empiriske undersøgelser, og på 

baggrund af disse undersøgelser har vi fået indsigt i individernes kendskab til og brug af sociale 

medier i privat såvel som i professionel sammenhæng. Desuden har vi undersøgt, hvordan danske 

virksomheder bruger de sociale medier især med sigte på deres rekruttering. 

I Danmark har de sociale medier på få år boomet og fået stor succes. Vores fokusgruppeinterviews 

viser, at deltagerne bruger de sociale medier meget og tænker over, hvordan de fremstår på disse 

medier. Især Facebook bruges til at netværke, mikroblogge og vedligeholde relationer, og kun 

enkelte bruger LinkedIn til at netværke og søge job. Ingen af deltagerne benytter Facebook i 

professionel sammenhæng, da de i høj grad opfatter dette medie som et ’for sjov’-medie - dette er 

en opfattelse, flere virksomheder deler, hvilket er grunden til, de ikke bruger dette medie i deres 

rekruttering. Nogle af de interviewede virksomheder bruger LinkedIn til at tjekke fælles 

forbindelser med kandidaterne. For virksomhederne har der gennem en årrække været et større 

fokus på at have de rigtige medarbejdere, og specielt i forbindelse med finanskrisen har 
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virksomhederne kunnet tillade sig at være mere kræsne. Finanskrisen har også gjort, at netværk er 

blevet vigtigere, og herigennem bliver flere og flere jobs besat. Så meget desto mere er der nu 

grund til, at individerne skal brande sig.  

Deltagerne fra fokusgruppeinterviewene er altså allerede til stede på de sociale medier, hvor de 

tænker over, hvordan de fremstiller sig selv, omend det ikke er en målrettet indsats i forbindelse 

med jobsøgning. De bruger desuden medierne til at mikroblogge og netværke. Bevidstheden om 

egen tilstedeværelse og deres brug af netværk er et stort skridt på vejen til at brande sig selv, 

hvorfor det er relevant at gøre denne indsats mere strategisk og definere den målgruppe, som 

man vil brande sig overfor. I den anvendte litteratur argumenteres der for, at der er store fordele 

for individet ved at brande sig personligt i jagten på det rigtige job, samt at der er stort potentiale i 

at brande sig gennem de sociale medier. Vores empiriske undersøgelser viser, at virksomhederne 

har fået øjnene op for de sociale medier, men at de endnu ikke ser det store potentiale. 

Forklaringer på dette kan være, at tiden ikke er moden til det eller at finanskrisen har bremset 

udviklingen af virksomhedernes brug af sociale medier. Faktum er, at de på nuværende tidspunkt 

ikke benytter de sociale medier målrettet som strategisk værktøj i deres rekruttering. 

Vi konkluderer, at personlig branding gennem sociale medier kan bidrage til at finde det rigtige job 

ved hjælp af kombinationen af de styrker, der ligger i personlig branding, og de muligheder, de 

sociale medier giver. Personlig branding sikrer, at individet får en klarere forståelse af egne 

kompetencer og personlighed, hvordan dette skal kommunikeres, og hvem det skal kommunikeres 

til, så der søges det rigtige job. De sociale medier er i stor udvikling, og man forventer, at denne 

udvikling vil fortsætte. Medierne tilbyder et stort netværk, og hvis man formår at brande sig over 

for sit netværk, kan det være vejen til det rigtige job. Vi konkluderer altså, at det netop derfor er 

interessant at kommunikere det personlige brand gennem sociale medier. 
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7 PERSPEKTIVERING 

Konklusionen afslutter vores undersøgelse, og vi vil benytte dette afsnit til at fremlægge andre 

perspektiver, der kunne være relevante og interessante for den videre forskning. 

De sociale medier har fået stor succes, og der sker stadig en hurtig udvikling af de teknologiske 

platforme. Samtidig har finanskrisen en fortsat indflydelse på det danske arbejdsmarked, hvilket 

har konsekvenser for både individer og virksomheder. Flere af de i specialet anvendte kilder spår, 

at udviklingen inden for sociale medier samt brugen af disse i såvel privat som i 

rekrutteringssammenhæng vil fortsætte. Det kunne derfor være interessant at udføre den samme 

undersøgelse, som foretaget i dette speciale, om 5-10 år eller endda før, når der igen er vækst på 

arbejdsmarkedet, hvilket vil ændre vilkårene for både individer og virksomheder. 

En anden oplagt vinkel er at identificere individer, der brander sig personligt gennem de sociale 

medier i professionel sammenhæng og studere, hvordan de konkret gør. Herunder kunne 

foretages en analyse af disse individers profiler og personlige brandingindsats på f.eks. Facebook 

med det formål at identificere en række guidelines eller konkrete metoder til, hvordan dette gøres 

bedst. Hvor vi i dette speciale har anvendt en mere overordnet tilgang til emnet, ville disse 

undersøgelser repræsentere en mere case-specifik tilgang, hvilket kunne have været et relevant 

supplement til vores undersøgelse. 

Endelig kunne man undersøge virksomheders politik og holdning til brug af sociale medier i 

arbejdstiden. Man kan diskutere, hvorvidt det at tjekke Facebook i arbejdstiden er spild af 

arbejdsgiverens dyrebare tid, eller om det er den pause, medarbejderen kan have behov for i løbet 

af dagen til at koble hjernen fra et øjeblik. Nogle arbejdspladser har en Facebookpolitik, der 

opstiller regler for, hvordan medarbejdere bør bruge Facebook. Nogle går endda så langt som til at 

lukke for adgangen til mediet. Det viser tydeligt, at arbejdsgiveren opfatter Facebook som et 

medie, der kun bruges i privat sammenhæng, og at virksomheden vil undgå, at de ansatte spilder 

arbejdstiden på det. Andre virksomheder opfatter Facebook som et værktøj, der kan bidrage til 

medarbejdernes velbefindende og styrke deres interne forhold. Man taler om, at når kolleger 

interagerer på Facebook, supplerer det ’snakken ved kaffemaskinen’. Dette kan bidrage positivt til 

sammenholdet blandt kolleger og dermed medvirke til at optimere medarbejdernes arbejdsglæde 

og effektivitet i arbejdet. I videre forskning kunne man også undersøge, hvordan en arbejdsgiver 
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kan implementere sociale medier internt i virksomheden såvel som i rekrutteringen, samt hvordan 

medarbejderne kan inddrages i denne proces. 
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Bilag 4: Spørgeramme anvendt til fokusgruppeinterviewene 

Oplæg til fokusgruppediskussion 

Sociale medier og web 2.0 

Hvad er jeres forhold til sociale medier og Web 2.O (dækker over websteder, der giver brugerne 

mulighed for interaktion og være med til at generere indholdet, f.eks. blogs, wikis, Facebook, 

AOK.dk) generelt? 

Diskuter emnet for at finde frem til, hvilke sociale medier I bruger, hvorfor og hvorfor ikke I bruger 

dem, samt hvordan I bruger sociale medier generelt. 

Mulige opfølgningsspørgsmål: Bruger I sociale medier? Hvilke? Har I en hjemmeside? Eller en 

blog? Hvorfor? Hvad bruger I jeres blog/hjemmeside til? I hvilken henseende bruger I 

blog/hjemmeside (personligt til venner og bekendte eller til en professionel omgangskreds). 

Kommenterer I på andres blogge? Eller kan I finde på at user-rate produkter/restauranter etc.? 

Deltager I i debatter på Internettet, kommenterer I på andres indlæg? Hvorfor/hvorfor ikke? Hvad 

kunne få jer til at reagere og deltage? Er der nogle bestemte fora, hvor I er aktive? Hvilke? Hvis I 

deltager i diskussioner på Internettet, er det så som anonym eller offentlig deltager? Hvorfor? Er 

det noget, I overvejer? 

Facebook: 

Emne: Hvad synes I om Facebook? 

Diskuter emnet for at finde frem til, hvor mange af jer, der bruger Facebook,  Hvorfor/hvorfor ikke, 

hvor ofte I bruger det, samt hvordan I bruger det. 

Åben/lukket profil: 

Diskuter jeres holdning til det at have åben/lukket profil? Hvorfor er det godt eller dårligt at have 

en åben eller lukket profil? Hvad har I selv? 
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Private oplysninger: 

Diskuter hvilke emner/oplysninger I synes er acceptable at dele på Facebook? Hvorfor/hvorfor 

ikke? Er der nogen emner du synes der ikke hører til på Facebook? 

(Tænker du over hvilke oplysninger du eller andre lægger ud af dig selv på internettet? ) 

Billeder: 

Emne: Den information (oplysninger, billeder etc.), der ligger på Facebook er ikke nødvendigvis 

uploadet eller skabt af jer selv. 

Diskuter jeres forhold til, at I ikke har fuld kontrol over al den information, der findes om jer på 

Facebook. Kan I finde på at forsøge at ændre informationen (f.eks. untagge jer selv i et billede en 

anden har lagt up)? 

Mulige opfølgningsspørgsmål: Kan du finde på at fjerne billeder eller andre oplysninger om dig 

selv, som du ikke selv har lagt på Facebook? Eller untagge dig selv på et billede? Tænker du over 

hvilke billeder du offentliggør af andre og hvilke billeder du tagger dem i? Hvorfor/hvorfor ikke? 

Andres adfærd: 

Emne: adfærd på Facebook 

Diskuter hvad I generelt synes om andres adfærd på Facebook (både egne Facebookvenner + hvad 

I hører fra andre) – hvad støder jer/forarger jer/hvad beundrer I/hvordan opfører I jer selv? 

Mulige opfølgningsspørgsmål: Er du nogensinde blevet forarget over andres adfærd på Facebook? 

Beskriv situationen? Hvorfor blev du stødt? Hvad ville du selv have gjort anderledes? 

Har andre gjort noget på Facebook du synes var beundringsværdigt? Hvad? Hvorfor? Beskriv 

Dine ”venner”: 

Emne: Facebookkontakter 

Diskuter jeres holdning til, hvem der må kontakte jer gennem Facebook? Alle? Kun venner? 

Bekendte? Familie? Kolleger? Potentiel arbejdsgiver? Hvorfor? Hvorfor ikke? 
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Benefits: 

Emne: Udbytte af at være på Facebook 

Diskuter hvad I synes I får ud af at være på Facebook? Har I helt konkret fået noget ud af at være 

på Facebook? Beskriv. 

LinkedIn 

Generelt om LinkedIn: 

Emne: Kendskab til LinkedIn: 

Diskuter jeres kendskab til LinkedIn: Kender I det? Hvad synes I om det? Bruger I det? 

Hvorfor/hvorfor ikke? Hvordan bruger I det? 

 (LinkedIn er et erhvervsorienteret socialt netværkssite med 47. Mio. Brugere i hele verden. 500.000 

er danske brugere, kun overgået af FB herhjemme. Formålet med netværket er at skabe 

professionelle kontakter og forretningsforbindelser, og anvendes af flere virksomheder til at 

rekruttere ansatte. Brugernes profiler har fokus på oplysninger om uddannelse og erhvervserfaring 

og minder således om et cv. Brugerne kan desuden anbefale hinanden (Wikipedia)) 

Mulige opfølgningsspørgsmål: Hvad synes I om LinkedIn? Bruger I LinkedIn? Hvorfor/hvorfor ikke? 

Hvor ofte bruger I det? Synes I, det er smart at have en profil på LinkedIn, eller har I en profil uden 

rigtig at vedligeholde den?  

Emne: LinkedIn som værktøj i forhold til jobsøgning: 

Diskuter hvordan I mener, at LinkedIn kan bruges i forbindelse med jobsøgning.  

Mulige opfølgningsspørgsmål: Har I haft gavn af LinkedIn i forbindelse med jobsøgning? I 

forbindelse med at netværke? Beskriv/giv eksempel. 

Har I nogensinde aktivt brugt LinkedIn til at komme i kontakt med andre? Var det socialt eller 

professionelt? Beskriv 
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Er I nogensinde blevet introduceret til potentielle arbejdsgivere gennem LinkedIn? Ville I 

introducere en kontakt til en af dine egne kontakter gennem LinkedIn? Hvorfor/hvorfor ikke? 

Beskriv 

Kunne I finde på at søge job gennem LinkedIn? Hvorfor? Hvorfor ikke? Hvad ville holde dig tilbage 

eller hvad kunne få dig til at gøre det? 

Jobsøgning 

Emne: Synlighed på Internettet: 

Diskuter jeres egen synlighed på nettet/hvis man googler jer – hvad finder man? Har I prøvet at 

google jer selv? Eller andre? Hvorfor/hvorfor ikke? Brugte I resultaterne? Har I prøvet at influere 

resultaterne? 

Mulige opfølgningsspørgsmål: Hvad kan man/en potentiel arbejdsgiver finde om jer på nettet? 

Hvordan? Ved I hvad der kommer op i søgeresultatet hvis du googler dig selv? 

 Googler I firmaet eller den person, du sender din ansøgning til? Hvorfor/hvorfor ikke? Vil 

resultatet have nogen indflydelse på jeres adfærd/ansøgning? Hvordan/hvordan ikke? Beskriv 

Er du synlig på nettet? Hvordan? Er dette en bevidst synlighed, eller har du ikke haft nogen 

indflydelse/gjort noget konkret? Hvem er du synlig overfor? Er du synlig som et helhedsbillede af 

din person, eller er der fokus på dine professionelle kompetencer?  

Emne: Arbejdsgivernes brug af nettet: 

Undersøgelser viser, at mere end 80% af alle arbejdsgivere i USA googler potentielle kandidater. 

Diskuter hvorvidt viden om, at arbejdsgivere herhjemme kan finde på at søge oplysninger om jer 

på nettet kunne ændre jeres adfærd på sociale medier og på nettet generelt. 

Mulige opfølgningsspørgsmål: Overvejer I om I bliver googlet af en potentiel arbejdsgiver? Har I 

nogensinde overvejet, om dette er til skade eller gavn for dig selv i jobsøgningsprocessen? Ville du 

gøre noget for at ændre din online identitet? Hvorfor/hvorfor ikke? 

Emne: Rekruttering gennem sociale medier: 
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Hvad mener I om, at visse arbejdsgivere er begyndt at rekruttere talenter gennem sociale medier 

(som f.eks. gennem Facebook)? Diskuter jeres holdning til dette, samt hvordan I ville have det med 

f.eks. at blive kontaktet på denne måde. 

Mulige opfølgningsspørgsmål: Ville du være tilpas ved at blive kontaktet af en arbejdsgiver 

gennem f.eks. Facebook? Eller LinkedIn? Eller et andet netværk på nettet? Hvorfor/hvorfor ikke? 

Er du nogensinde blevet kontaktet gennem dine online netværk i professionel sammenhæng? Af 

hvem? Hvorfor? 

 

Nedenstående kan måske også bedst bruges som opfølgningsspørgsmål 

Netværk på Internettet: 

Gør du aktivt noget for at skabe dig et netværk på nettet? Hvordan helt konkret, giv eksempler? 

Hvorfor/hvorfor ikke?) 

Jobsamtalen/ansøgningen  -  spørg specifikt inden vi runder af: 

Har du nogensinde fået et job gennem dine (personlige eller virtuelle) netværk? Gennem hvem? 

Er du nogensinde blevet spurgt til informationer, der er tilgængelige på nettet om dig (men som 

ikke har været inkluderet i din ansøgning) til en jobsamtale? Eksempler kunne være, at der blev 

spurgt ind til billeder, diverse internetprofiler, medlemskaber i organisationer/foreninger, 

sportsresultater osv. Beskriv/forklar 
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Bilag 5: Spørgeramme – Moment 

Mange tak fordi du vil hjælpe os med dette interview. Vi vil optage interviewet (kun lyd), og du har 

selvfølgelig valget om, hvorvidt du vil være anonym. 

Vi læser cand.ling.merc (fransk og marketing) på CBS, og vores speciale handler om personlig 

branding i forhold til jobsøgning. Derfor har vi kontaktet dig for at få indblik i, hvordan rekruttering 

foregår hos Moment. Vi vil meget gerne have, at interviewet foregår som en åben og løs samtale, 

hvor vi får indblik i din erfaring med rekruttering. Vi vil bede dig tale frit og åbent, du må meget 

gerne give eksempler og beskrive forhold i detaljer. Vi vil stille åbne spørgsmål og spørge ind til 

det, du fortæller, snarere end at vi har en meget lang række faste spørgsmål. 

Interviewet kræver ikke nogen reel forberedelse fra din side, men herunder kan du se et udkast til 

de spørgsmål, vi har tænkt os at berøre, så du ved, hvad du skal forvente. 

 

Kan du fortælle, hvordan rekrutteringsprocessen typisk foregår hos Moment (fra arbejdsgiverens 

udkast til selve ansættelsen)? 

Har du nogen erfaring med, hvorvidt rekrutteringsprocessen hos Moment differentierer sig fra 

rekruttering generelt? (fx hvad der er almen praksis, hvad der vægter højest i valg af kandidat, 

hvor man primært søger info etc.) 

Synes du, der er sket en udvikling i arbejdsmarkedet og den måde, man rekrutterer på inden for de 

sidste 5-10 år? (uddyb gerne, giv konkrete eksempler – er der sket en udvikling på den måde man 

rekrutterer generelt eller er der sket en udvikling i, hvad virksomhederne efterspørger/hvad de 

studerende tilbyder/søger)  

Hvilken indflydelse har finanskrisen haft på rekrutteringsprocessen (hos Moment og generelt)? 

Hvilken indflydelse har den haft på arbejdsmarkedet generelt (har I oplevet en forskel i, hvor 

mange medarbejdere virksomhederne søger, om der er blevet mere/mindre brug for 

rekrutteringsbureauer, hvilke kriterier arbejdsgiverne lægger vægt på etc.)? 
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Hvilken form for information er vigtigst i jeres udvælgelse af kandidater (karakterer, 

erhvervserfaring, frivilligt arbejde, specifikke kompetencer, et godt helhedsbillede etc.) Hvad 

vægter I højest i prioriteret rækkefølge hos en kandidat? Karakterer, en god ansøgning, tidligere 

arbejdserfaring, værdier/personlighed?) OBS: forskel i kriterier fra første udvælgelse til samtalen 

vs. valg af endelig kandidat til jobbet. 

Hvilke kanaler bruger I til at søge information? Søger I aktivt efter medarbejdere eller bruger I 

udelukkende de ansøgninger, I får på baggrund af annoncer? Nu og før krisen? 

Bruger I sociale medier som fx LinkedIn eller Facebook til rekruttering? Eller andre? På hvilken 

måde bruger I dem? (Søger I her efter kandidater der ikke har søgt jobs, eller tjekker I folk der har 

sendt en ansøgning til jer?) 

Googler i jeres kandidater inden en jobsamtale/ansættelse? Bruger du den indhentede 

information til jobsamtalen/gør du kandidaten opmærksom på det? I hvilken grad har de 

indhentede oplysninger indflydelse på en ansættelse? (giv gerne konkrete eksempler, mener du, 

at det er godt, at der gives et helhedsbillede af personen eller ej?) 

Om arbejdsgiverne:  

Vi har et indtryk af, at der tidligere (fx for 10-20 år siden) var en tendens til, at virksomhederne gik 

meget op i karakterer hos kandidaterne (modernistisk tilgang), men med tiden er der blevet en 

kraftig fokus på andre værdier, da der var mangel på arbejdskraft, og det blev sværere for 

virksomhederne at tiltrække de rigtige talenter. Vi har indtryk af, at i hvert fald indtil før 

finanskrisen gjorde mange virksomheder meget ud af employer branding og kommunikerede i høj 

grad (postmoderne) værdier i denne forbindelse (CSR, etik, moral etc.) – men stemte dette 

overens med de spørgsmål, der blev stillet til jobsamtalerne/var det i realiteten det der 

efterspurgtes fra virksomhedens side (eller lagde de i højere grad vægt på karakterer etc.)? Kom 

gerne med eksempler, fx fra dengang du selv blev ansat. 

Er der sket en forskel fra før finanskrisen og til nu? (her tænkes på, hvilken forskel, der er sket fra 

arbejdsgivernes side, efterspørger de fx noget andet nu, er de blevet mere eller mindre kræsne, 

udnytter de situationen og presser fx lønnen eller tillader sig at give dårligere arbejdsforhold etc.). 
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Vi har indtryk af, at mange jobsøgende forsøger at skille sig ud og bruge meget tid på ansøgningen, 

måske mere end de ville have gjort uden finanskrisen. Er det noget, du kan nikke genkendende til? 

(giv eksempler, hvordan – er der f.eks. en tendens til at nogen forsøger at skille sig ud fra 

mængden på en ny måde, nogen der skaber sig et online brand eller lignende?) 

Siden finanskrisens start hører man ofte om virksomheder, der modtager et utal af ansøgninger. 

Ofte får de jobsøgende ikke engang svar tilbage fra virksomheden. Mener du, at det er et udslag af 

finanskrisen, eller har det altid været sådan? Kan du give noget svar på, hvorfor virksomhederne 

ofte ingen respons giver? 

Afsluttende – er der noget, du har lyst til at kommentere? Er der noget specielt, du selv har bidt 

mærke i mht. rekruttering, som du synes vi ikke har berørt i løbet af interviewet? 

Selvfølgelig er du meget velkommen til at få et eksemplar af opgaven, når vi har forsvaret den – vi 

kan sende den til dig elektronisk. 
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Bilag 6: Spørgeramme – Økonomiforvaltningen 

Interview med Lars Madsen, Københavns Kommunes Økonomiforvaltning 

 

Introduktion af os selv og vores speciale 

Du må gerne være anonym, vi optager samtalen 

Vil du være sød at præsentere dig selv 

Kan du fortælle, hvordan rekrutteringsprocessen typisk foregår (fra arbejdsgiverens udkast til 

selve ansættelsen)? 

Hvilke kanaler bruger I til at søge information? 

Søger I aktivt efter medarbejdere, eller bruger I udelukkende de ansøgninger, I får på baggrund af 

annoncer? Nu og før krisen? 

Helt konkret, hvordan indgår internettet i jeres rekrutteringsproces? 

Bruger I Google? Sociale medier? Hvilke? Hvordan/i hvilken del af rekrutteringsprocessen 

(screening af kandidater, til at finde kandidater etc.)? Hvor meget vægter den information I finder? 

Hvilken indflydelse har finanskrisen haft på rekrutteringsprocessen? 
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Bilag 7: Spørgeramme – Nykredit 

Mange tak fordi du vil hjælpe os med dette interview. Vi vil optage interviewet (kun lyd), og du har 

selvfølgelig valget om hvorvidt du vil være anonym. 

Vi læser cand.ling.merc (fransk og marketing) på CBS, og vores speciale handler om personlig 

branding gennem sociale medier i forhold til jobsøgning. Derfor har vi kontaktet dig for at få 

indblik i, hvordan rekruttering foregår hos Nykredit, og hvordan sociale medier indgår i den 

proces.  

Jeg vil styre interviewet, og Nadia vil primært observere. 

Kort præsentation af dig selv. 

Kan du fortælle, hvordan rekrutteringsprocessen typisk foregår hos Nykredit (fra arbejdsgiverens 

udkast til selve ansættelsen)? 

Synes du, der er sket en udvikling i arbejdsmarkedet og den måde, I rekrutterer på inden for de 

sidste 5-10 år? (uddyb gerne, giv konkrete eksempler – er der sket en udvikling på den måde, I 

rekrutterer, eller er der sket en udvikling i, hvad I efterspørger. Hvilke kriterier lægger I vægt på/er 

I blevet mere kræsne)? 

Hvilken indflydelse har finanskrisen haft på rekrutteringsprocessen (hos Nykredit, har antallet i 

ansøgninger ændret sig – og er kvaliteten højnet)?   

Hvilke kanaler bruger I til at søge information? Søger I aktivt efter medarbejdere, eller bruger I 

udelukkende de ansøgninger I får på baggrund af annoncer? Nu og før krisen? 

Hvordan bruger I Internettet i jeres rekrutteringsproces? 

Bruger I sociale medier til rekruttering? Hvilke? På hvilken måde bruger I dem? (Søger I her efter 

kandidater der ikke har søgt jobs, eller tjekker I folk der har sendt en ansøgning til jer?) 

Googler i jeres kandidater inden en jobsamtale/ansættelse? Bruger du den indhentede 

information til jobsamtalen/gør du kandidaten opmærksom på det? I hvilken grad har de 
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indhentede oplysninger indflydelse på en ansættelse? (giv gerne konkrete eksempler, mener du, 

at det er godt, at der gives et helhedsbillede af personen eller ej?) Hvorfor googler I ikke? 

Vi har indtryk af, at i hvert fald indtil før finanskrisen gjorde mange virksomheder meget ud af 

employer branding og kommunikerede i høj grad (postmoderne) værdier i denne forbindelse (CSR, 

etik, moral etc.) – men stemte dette overens med de spørgsmål der blev stillet til 

jobsamtalerne/var det i realiteten det der efterspurgtes fra virksomhedens side (eller lagde de i 

højere grad vægt på karakterer etc.)?  

Afsluttende – er der noget, du har lyst til at kommentere? Er der noget specielt du selv har bidt 

mærke i mht. rekruttering og sociale medier, som du synes, vi ikke har berørt i løbet af 

interviewet? 

Selvfølgelig er du meget velkommen til at få et eksemplar af opgaven når vi har forsvaret den – vi 

kan sende den til dig elektronisk. 
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Bilag 8: Referat af interview med Moment 

Interview med rekrutteringskonsulent fra Moment tirsdag d. 17.11 kl. 14 

Referat 

Vi, Mathilde og Nadia, havde et interview med rekrutteringskonsulent Søren Kristensen fra vikar 

og rekrutteringsbureauet Moment tirsdag d. 17. november kl. 14-15 hos Moment på Gothersgade 

9 i København 

Vores formål med interviewet var at få et indblik i, hvordan en typisk rekrutteringsproces foregår 

hos Moment for at afdække, hvorvidt sociale medier bliver brugt i rekrutteringen, og i hvor høj 

grad det er nødvendigt at skabe sig et personligt brand i forbindelse med jobsøgning. 

Moment er et danskejet vikar- og rekrutteringsbureau, som har eksisteret siden 1997 og 

beskæftiger pt. 80 medarbejdere. Deres kernekompetencer ligger såvel i vikarydelser som i 

rekrutteringsydelser henvendt til såvel studerende og nyuddannede som erfarne kandidater. 

Derudover beskæftiger de sig også med employer branding målrettet mod studerende og 

nyuddannede. 

Søren Kristensen er rekrutteringskonsulent og har arbejdet med rekruttering i 4 år, hvoraf han i 3 

år har været ansat hos Moment. Han er uddannet i Kommunikation fra Ålborg Universitet, men fik 

gennem et studiejob interessen for rekruttering og HR. 

Søren står for rekrutteringsafdelingen hos Moment og kører mange rekrutteringsprocesser 

primært for den private sektor men også for den offentlige sektor.  

Rekrutteringsprocessen hos Moment 

(Den typiske) Rekrutteringsprocessen hos Moment er ofte meget standardiseret og foregår ens i 

hele bureauet og blandt de forskellige rekrutteringskonsulenter. Dog afhænger det også af, hvilken 

en kunde (læs: virksomhed), der er tale om. Moment står først for at lave en behovsafdækning hos 

kunden, hvor de søger at afdække, hvilken medarbejder, de har brug for fagligt og professionelt. 

De kan derefter stå for stillingsopslag og udarbejdelse af rekrutteringsstrategien. Der foretages en 

screening af kandidaterne for at se, om disse lever op til de formelle krav, og de bedste fra puljen 
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indkaldes derefter til en samtale og test. Ligesom de fleste andre rekrutteringsbureauer benytter 

Moment benytter sig af personlighedstests. Denne test tages hjemmefra af kandidaten, og der 

vælges ikke til og fra ud fra disse resultater, men selve testen er et godt samtaleværktøj. Alt efter 

virksomhedens ønske, så kobles der ofte en problemløsningstest på, som giver et mere faktuelt 

indblik i, hvordan man vægter nogle normgrupper, og den måler dels på ens verbale forståelse og 

formåen i forhold til sprog dels på ens numeriske forståelse i forhold til tal, og hvor godt man 

klarer sig på det område. 

Samtale og test køres meget stringent og følger den samme proces blandt alle 

rekrutteringskonsulenter. Moment varetager grovfunktionen for kunderne, hvor de sorterer 

kandidaterne til og fra, og det kan være meget forskelligt, hvor mange kandidater, der er at vælge 

og vrage mellem. Det kommer meget an på, hvilket niveau, man er på, om det er en chef eller en 

nyuddannet, man leder efter. Desuden spiller de forskellige faglige områder ind, da der f.eks. 

inden for marketing og kommunikation er rigtig mange om buddet, hvorimod der inden for 

tungere økonomi eller specialiststilling sjældent er så mange (kompetente) medarbejdere at vælge 

mellem. Ved disse sidstnævnte stillinger laves der mere headhunterarbejde, hvor der lokaliseres 

relevante profiler og foretages mere researcharbejde. Moment bruger i denne søgning diverse 

sider på Internettet til at søge kandidater og det bliver nødvendigt at foretage decideret 

salgsarbejde, hvor de opfordrer ansøgere til at søge et evt. job 

På baggrund af samtale, test og indhentede referencer, præsenterer Moment de udvalgte 

kandidater – typisk 3-5 kandidater - for kunden. Moment er sjældent det sidste led i ansættelsen, 

så efterfølgende er det så op til kunden selv at foretage de sidste samtaler, ofte mellem 1 og 3 

samtaler og et vis antal tests. Moment står for den løbende proces i at sende bekræftelse samt 

afslag til ansøgerne, og som en afslutning har Moment en evaluering med virksomhederne. 

Vi var interesserede i at vide, hvorvidt vi kunne tillade os at generalisere for hele 

rekrutteringsbranchen, når det handlede om måden at rekruttere på. Ifølge Søren vil 

rekrutteringsprocessen hos de konkurrenter, som de sammenligner sig med, ofte være den 

samme som hos Moment. Der vil muligvis indgå nogle forskellige tests, men man er i branchen 

efterhånden nået frem til, at det er den metode, der er den rigtige og giver mest mening. Internt i 
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virksomhederne er der dog større forskel på processen, ligesom der også er en forskel på private 

og offentlige virksomheder. 

Ændringer nu i forhold til finanskrisen generelt  

I forbindelse med finanskrisen er der sket mange ændringer i rekrutteringsbranchen. Før 

finanskrisen var arbejdsløsheden meget lav, og det var svært for virksomhederne at finde en 

medarbejder, der var kvalificeret til jobbet. Derfor var mange virksomheder glade, bare de fik en 

medarbejder, da man dengang kunne tillade sig at være mere kræsen og have præferencer 

omkring, hvor man ville arbejde. I dag er situationen helt anderledes. Magtforholdet er ændret, og 

rekruttering foregår i stedet på arbejdsgivernes præmisser.  

I rekrutteringsbranchen var der før krisen sket en stigende vækst, men i løbet af de sidste 1 ½ år 

har hele branchen været kriseramt. Derfor var det en naturlig følge af denne vækst, at flere 

medarbejdere blev afskediget, og at flere bureauer gik konkurs. Dette er fordi 

rekrutteringsbureauerne ikke har længere det samme behov for at foretage opsøgende arbejde 

for at lede efter de rette kandidater, men også fordi flere virksomheder nu selv står for 

rekrutteringen. For virksomhederne er det både for at spare ressourcer men i lige så høj grad fordi 

de nu har en større valgfrihed af kompetente kandidater.  

Topchefniveauerne mærker det ikke i samme grad som Moment, der befinder sig i 

midtersegmentet, men der ikke er nogen, der er gået helt fri for det. 

Hvad vægter mest i screeningsprocessen 

Når rekrutteringskonsulenterne screener ansøgerne, er der nogle helt grundlæggende kriterier, 

der skal være i orden. Det foregår i samarbejde med kunden, og har denne for høje forventninger, 

må det justeres i løbet af processen.  

Hos de nyuddannede vil karakterdelen vægte en del, da sammenligningsgrundlaget er svært i 

forhold til mere erfarne kandidater, og jo højere op man avancerer, jo mindre vil karakterdelen 

vægte. Derimod er det erhvervs- og udlandserfaring, der tæller, da det viser, at man kan stå på 

egne ben. Det er dog meget forskelligt fra virksomhed til virksomhed, og selv i de høje 
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chefstillinger, hvor der søges erfarne kandidater, kan karakterdelen alligevel have en betydning. 

Men helt overordnet kan man sige, at det typisk er ”hele pakken”, der spiller ind. 

I starten kigges der på de mere håndgribelige ting, og til en samtale bliver personligheden meget 

vigtig. Står den mellem to kandidater, hvoraf den ene er stærk på fagligheden og den anden på 

personligheden, eller hvor kemien passer bedre til virksomheden, så vil man ofte vælge 

sidstnævnte.  

Ansøgningerne 

Der er stor forskel på, hvor meget, der er gjort ud af ansøgningerne afhængig af hvilket 

fagområde, der er tale om. Inden for de mere fagtunge områder er ansøgningerne mindre kreative 

og handler meget om det faglige, hvorimod ansøgere i marketing og kommunikation kan have 

lavet meget farverige ansøgninger. Dette er dog ikke altid en fordel, men der er generelt en meget 

høj kvalitet af ansøgninger, og rekrutteringsbureauerne kan sagtens gennemskue, hvor meget der 

er gjort ud af hver enkelt ansøgning, og hvorvidt der er brugt standardansøgninger.  

I forbindelse med finanskrisen ville vi gerne vide, om kandidaterne gør mere for at skille sig ud, når 

der ansøges. Dette havde Søren ikke lagt specielt mærke til og mente også, at grunden kan være, 

at folk er bange for at skille sig negativt ud. Der er dog stadig nogle, der ringer og følger telefonisk 

op på deres ansøgning, hvilket kan være både godt og skidt afhængig af, om de har noget reelt at 

spørge om. I visse tilfælde kan folk tale sig helt ud af jobbet. Andre kan henvise til hjemmesider 

eller til LinkedIn profiler, men generelt var der ikke den store ændring at spore.  

Udviklingen inden for rekrutteringsbranchen inden for de sidste 5-10 år 

Der er sket meget inden for rekrutteringsbranchen de senere år. Hele HR-begrebet er blomstret op 

i løbet af de sidste 10 år, og de sidste 5 år kommet flere rekrutteringsbureauer til, specielt i 

midtersegmentet, hvor Moment befinder sig. Tidligere stod mange virksomheder selv for 

rekrutteringen, men selve udvælgelsesprocessen er blevet meget mere omstændelig og mere 

professionel. Dette er også sket i kraft af, at arbejdsløsheden var meget lav lige før finanskrisen, og 

der for virksomhederne var kommet et større fokus på at have de rigtige medarbejdere frem for 

de rigtige faciliteter, da det er medarbejderne, der skaber succesen i virksomheden. Desuden er 
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studiejob kommet meget mere i fokus, og virksomhederne er blevet mere opmærksomme på det. 

Søren mener, at det måske mere er et Københavnerfænomen.  

Finanskrisens indflydelse på rekrutteringsprocessen generelt og hos Moment.   

Finanskrisen har haft en enorm indflydelse på arbejdsmarkedet og rekrutteringen. Tidligere var 

det nødvendigt, at virksomhederne tog en hurtig beslutning, når de blev tilbudt kvalificerede 

kandidater for at de dygtige ikke blev ansat i en anden virksomhed. Men nu, hvor der er blevet 

flere ledige på markedet, har virksomhederne meget større udbud, og de kan tillade sig at være 

mere kræsne og har tid til at vente på den rette kandidat, fordi det også er gået op for dem, hvor 

vigtigt det er at have de rigtige medarbejdere på de rigtige poster. Før var man mere villige til at gå 

på kompromis med nogle kriterier til kandidater, men nu er der kommet flere tjeklister og krav fra 

virksomhederne til deres ønskekandidat. På specialistniveau er det stadig svært at rekruttere 

kandidater. For de nyuddannede er erhvervserfaring mere vigtigt end nogensinde, da man 

konkurrerer med de mere erfarne. Før krisen var nogle virksomheder mere villige til at ansætte 

folk med mindre erfaring og se det som en investering i at kunne lære folk op. 

Krisen har også betydet, at virksomhederne er nødt til at vise, at de er økonomisk bevidste, og 

derfor er mange funktioner flyttet in-house, og det er tid for mange HR afdelinger til at vise deres 

værd.  

Netværk er i forbindelse med krisen også blevet mere vigtigt i rekrutteringen. 1/3 - 2/3 bliver 

besat gennem netværk. Dette kan ses positivt, da virksomhederne har nogle medarbejdere, som 

føler, at de kan stå inde for en kandidat, der er fagligt dygtig og vil passe ind i virksomheden. 

Desuden vil det spare nogle ressourcer, og man kender måske nogle fra branchen, som man synes 

er kompetente. Det negative kan være, at feltet bliver meget begrænset at sammenligne med, og 

man kan måske overse nogle mere kompetente medarbejdere til posten. Dog kan hele 

netværkstankegangen være vigtig. Der er måske er der ikke mange virksomheder, der rekrutterer 

gennem netværk. 
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Informationssøgning 

Før finanskrisen brugte Moment internettet meget i søgningen efter og om kandidater, men med 

krisen har det ændret sig. I 1/3 af de opgaver, Moment sad med tidligere, var det nødvendigt 

aktivt at gå ud og supplere feltet og søge efter kandidater, hvor det nu kun er i 1/8 af opgaverne. 

Som situationen ser ud nu, vil de dog ikke gå ud og søge efter nyuddannede. Der søges i forskellige 

databaser som Jobindex og Jobzonen. Derudover benytter de egne databaser, og LinkedIn er et 

meget brugt værktøj. Inden samtalen kan Google også i nogle tilfælde benyttes for at se, om en 

søgning på kandidaten viser noget, som ikke fremgår af ansøgningen. Hos Moment er dette ikke 

en fast procedure; det afhænger af den enkelte rekrutteringskonsulent og det niveau, der 

rekrutteres på. Søren mener ikke, det er formaliseret hos virksomhederne endnu. Søren kunne 

ikke finde på at spørge ind til informationer, der var tilgængelige på Internettet om en evt. 

kandidat, med mindre det var af meget dramatisk karakter. Og egentlig ville han måske bare holde 

det for sig selv, og det ville være en ekstra viden for ham. 

 

LinkedIn er et meget brugt værktøj i rekrutteringen og bruges til at lokalisere, hvem der findes 

inden for de forskellige brancher, specielt når man kommer op på et vist niveau. Det er ofte et 

detektivarbejde at finde den rigtige kandidat og det kræver tid at finde ud af, hvordan personen 

skal kontaktes, uden det skaber for meget uro i personens nuværende job. Ofte kan det tage lang 

tid at få overtalt en person og få motiveret personen til at søge et evt. job. 

Måden, der søges information på, er blandt andet ved at søge på forskellige ord, kombinationer, 

branchen, navne på konkurrenter, titlen på den funktion, som personen skal varetage.   

Facebook. Hos Moment har man forsøgt sig med Facebook i rekrutteringen til bestemte jobs, men 

det blev aldrig en større succes. Der havde forinden været stor diskussion internt i virksomheden 

om at Facebook er et ’for sjov’-medie, lidt useriøst i forhold til LinkedIn, som er mere 

forretningsorienteret, men som Søren sagde, så er det altid nødvendigt for folk som dem at tænke 

alternativt og finde på nye idéer og indfald. ”Så det er helt klart, at når det vender igen på et eller 

andet tidspunkt, og det gør det jo, så vil vi jo selvfølgelig se på alle de muligheder, der forelægger i 
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forhold til at komme i kontakt med folk”. Han har dog ikke indtrykket af, at Facebook er blevet 

brugt ret meget i rekrutteringen og slet ikke under finanskrisen.  

Måden man gjorde det på, var ved at gå ind på forskellige ’communities’. F.eks. kunne det være 

’controller’ eller ’it societies’ og dér lede efter kandidater. Men lige nu er der som tidligere nævnt 

intet behov for at lede aktivt efter kandidater.  Og ved højere stillinger vil man nok sjældent bruge 

Facebook.  

Søren mener, at det er vigtigt at tænke over, hvem der har adgang til ens Facebook profil. 

Fuldebilleder ville ikke decideret have nogen indflydelse, men det ville ofte ligge i baghovedet, og i 

nogle virksomheder ville det ikke blive vel modtaget.  

Tidligere var der en fokus på employer branding og postmoderne værdier, men stemte det 

overens med, at man kunne se værdierne hos kandidaten 

En ting er, hvad man siger - noget andet er, hvad man gør. Det er ikke noget, der spørges ind til 

hos Moment. Dog er det et interessant synspunkt, men Søren tror ikke, det er ikke noget, 

virksomheder går vanvittigt meget op i. Nogle virksomheder tiltrækker nok nogle kandidater på 

den bekostning, som kan identificere sig med virksomheden, men det er ikke flertallet.  

Tidligere var der ingen konkurrence blandt kandidater, men med så mange arbejdsløse kunne man 

måske forestille sig, at nogle virksomheder udnytter situationen. Mange virksomheder har presset 

lønnen, og der har flere steder været lønstop. Dette er måske specielt en overraskelse for de 

mange nyuddannede, der kommer ud med urealistiske forventninger til startløn.  

Nuværende situation. Mange virksomheder svarer ikke engang kandidaterne igen. Dårlig 

employer branding og dårlige signaler at sende.  

Virksomhederne kan ikke overskue de mange ansøgninger og kontakter igen 

rekrutteringsbureauerne. De har processer til at svare tilbage til folk, som mindre virksomheder 

måske ikke har. Mange skriver også, at man ikke har fået jobbet, med mindre man hører noget 

inden en bestemt dato. Kvaliteten i at behandle ansøgninger er måske ikke lige så høj, som den 

har været tidligere, men Søren har ikke decideret hørt, at det er et udslag af finanskrisen. Nu er 
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det måske ekstra vigtigt at sørge for, at der er læst korrektur osv. på ansøgningen, da det kan være 

små ting, der er udslagsgivende. 
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Bilag 9: Referat af interview med Økonomiforvaltningen 

Interview med HR-konsulent, Lars Madsen, Økonomistyrelsen, Københavns Kommune torsdag d. 

3..12.09  

Referat 

Vi, Mathilde og Nadia, havde et interview med en HR-konsulent, som arbejder i 

Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune torsdag d. 3. december. Interviewet foregik 

telefonisk. 

Vores formål med interviewet var at få et indblik i, hvorvidt internettet og sociale medier indgår i 

rekrutteringsprocessen i Københavns Kommune. Dette kunne både være, om ansøgere blev 

googlet, men også om der blev brugt opsøgende arbejde efter potentielle kandidater. 

Der er 7 forvaltninger i Københavns Kommune – en af dem er Økonomiforvaltningen. 

Økonomiforvaltningen arbejder med den daglige administration af forskellige sager, som hører ind 

under Økonomiudvalget. Forvaltningen består af fem stabsfunktioner, hvoraf den ene er 

Ledelsessekretariatet 

Personen, som vi talte med er HR-konsulent og sidder i HR-teamet, en del af ledelsessekretariatet 

som retter sig imod de medarbejdere, der er ansat i Økonomiforvaltningen. Lars beskæftiger sig, 

blandt mange andre opgaver, med tiltrækning og rekruttering af medarbejdere på et højt niveau i 

Økonomiforvaltningen. 

Rekrutteringsprocessen hos Økonomiforvaltningen 

Det er typisk en kontorchef eller flere i en af de enheder, der er i deres forvaltning, der 

bestemmer, om der er en ledig stilling, der skal besættes, eller om der er en ny stilling, der skal 

oprettes. Der bliver derefter udformet stillingsopslag, og når jobansøgningerne er modtaget, 

vælges der kandidater ud.  HR-medarbejderen bestemmer ikke, hvem der skal ansættes, men han 

udvælger kandidater, som han anbefaler til kontorcheferne. I udvælgelsen benytter han sig bl.a. af 

Google for at tjekke kandidaterne. Det kunne være, at man fandt en person, der var blevet fyret, 

fordi han havde rod i økonomien (red. hvilket ikke er optimalt, hvis man skal ansættes i en 
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Økonomiforvaltning). Man kunne måske også være heldig at finde resultater om den potentielle 

kandidat fra en tidligere arbejdsplads. 

HR-medarbejderen bruger ikke lang tid på det, og er ikke konsekvent omkring det som en fast 

rutine hver gang der skal anbefales nogen. ”Det er, når det er på nogen af skatteydernes ansvar”. 

Han kunne godt finde på at kigge på LinkedIn og Facebook, men Facebook vil han ikke bruge særlig 

lang tid på. Det vil blot være et hurtigt tjek for at se efter noget, der er arbejdsrelateret eller 

noget, der en årsag til, at man burde frasortere den pågældende person. Han vil max. bruge 5 

minutter og kunne ikke finde på at grave dybere ned. Det vil mest være for at se, om der er noget 

negativt om en potentiel kandidat, som man bør vide, inden man kalder kandidaten til samtale. 

Som udgangspunkt vil det, når man er på et lidt højere niveau, være mest interessant at finde 

artikler om kandidaten for at få andres syn på kandidaten, hvor f.eks. Facebook er information, 

som kandidaten selv har skrevet. Han mener ikke, det er meget anderledes end det at få tilsendt 

en ansøgning og cv. 

Afhængig af, hvilket niveau, der rekrutteres på, så er der en forskel på, hvor meget tid, man vil 

bruge på at tjekke en kandidat. I forbindelse med nyuddannede vil man ofte ikke bruge tid på at 

tjekke kandidaten inden en samtale. Men det afhænger meget af den enkelte HR-medarbejder. 

Opsøgende rekruttering 

Da Økonomiforvaltningen er en offentlig virksomhed, skal alle fuldtidsstillinger slås op. Dette er en 

af grundene til, at de ikke bruger opsøgende arbejde efter kandidater. De bruger ikke uopfordrede 

ansøgninger, men hvis der kommer en interessant kandidat ind, opfordrer de denne til at søge, 

når der kommer en stilling, der matcher.   

De bruger alligevel lidt opsøgende arbejde, idet han nævner DJØFs jobunivers, hvor de se, om der 

er nogen profiler i deres database, der matcher en bestemt stilling, og i hvor høj grad de lever op 

til specifikke kriterier. Måden de bruger det på, er ved at sende en mail til de kandidater, man 

finder relevante og opfordre dem til at søge.   
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Det var dog noget, de brugte før finanskrisen, da de ikke modtog så mange ansøgninger. Der er 

sket en markant stigning i ansøgningerne i forhold til før og efter finanskrisen, og også kvaliteten i 

ansøgningerne er steget. Der kommer næsten for mange ansøgninger, så det bliver en belastning.  

Man har ikke decideret hævet kravene til ansøgere, men hvor man tidligere måtte vælge mellem 

de bedste kandidater, er dette niveau hævet, og det betyder, at man i højere grad får flere 

ansøgere, der lever op til de krav, man ønsker og som matcher stillingsopslaget. 
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Bilag 10: Referat af interview med Nykredit 

Referat af interview med Nykredit mandag d. 14.12 kl. 10 

Vi, Mathilde og Nadia, havde et interview med HR-medarbejder, Anne Lynge Agerbæk, fra 

Nykredit mandag d. 14. december kl. 10-11 hos Nykredit, Kalvebod Brygge 1-3 i København. 

Vores formål med interviewet var at få et indblik i, hvordan en typisk rekrutteringsproces foregår 

hos Nykredit, samt at afdække, i hvilken grad sociale medier bliver brugt i denne sammenhæng. 

Nykredit 

Nykredit, grundlagt i 1851, er en af Danmarks førende finanskoncerner med bank og realkredit 

som de to bærende elementer. Derudover har Nykredit aktiviteter inden for forsikring, pension og 

ejendomsmæglervirksomhed. Nykredit koncernen er den næststørste kreditgiver i Danmark (kilde: 

http://www.nykredit.dk/omnykredit/info/virksomhed/vores-virksomhed.xml).   

Præsentation af Anne Lynge Agerbæk 

Anne har arbejdet i Nykredit i 2 ½ år og blev ansat til at arbejde med employer branding af 

Nykredit. Dels ekstern kommunikation til potentielle medarbejdere i bred forstand, f.eks. messe-

arbejde, dels seminarer for studerende eller andre potentielle medarbejdere samt store åbent hus 

arrangementer, hvor kandidaterne kommer ind til Nykredit, (elev-)kampagner etc. På det seneste 

har der været stort fokus på den interne employer branding – forskellige kampagner i denne 

sammenhæng, f.eks. at formidle tiltag i virksomheden med det formål at fastholde medarbejdere. 

Anne har læst kommunikation på Aalborg Universitet og suppleret med cand.merc. i organisation 

og strategi. Før hun arbejdede hos Nykredit var hun i et stort amerikansk IT-konsulentfirma, hvor 

hun arbejdede meget med rekruttering og senere som Nordisk Projektleder implementerede HR-

IT-systemer, politikker og processer og arbejdede med kommunikation (undervisning, 

forandringsprocesser etc.). Hos Nykredit er der inden for de sidste 6 måneder kommet et større 

fokus end tidligere på employer branding. Det er Annes indtryk, at mange virksomheder er lidt 

afventende over for sociale medier, og at der ikke er så mange, der arbejder med sociale medier i 

forbindelse med rekruttering. 
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Rekrutteringsprocessen hos Nykredit 

Der er 8 personalekonsulenter hos Nykredit, nogle arbejder med lederrekruttering, andre med 

personalerekruttering. 

Lederne kommer typisk til deres personalekonsulent, som har hver deres kundeområde, og siger, 

at de har brug for en ny medarbejder. Derefter udarbejder de sammen en jobanalyse for at finde 

ud af, hvilken profil, man har brug for hvad det er for en type medarbejder, der er brug for. Der 

skelnes mellem ’stangvarer’ (den slags stillinger, der ofte skal besættes) og unikke jobs. Der ses på, 

hvorvidt man kan gøre noget andet end at rekruttere udefra ved f.eks. internt at reorganisere det 

relevante team. Derefter udarbejdes en jobannonce, som altid annonceres på Nykredit.dk/job, på 

Jobindex, og afhængig af stillingen på Moment. Nogen gange bruges flere databaser, men det er 

primært Jobindex, der bruges, da det er her, Nykredit oplever den bedste hit-rate. Lederen kan 

også vælge at annoncere i avisen, hvis det kan være fordelagtigt i forhold til at profilere lederens 

afdeling eller nye tiltag i Nykredit. Her kan også annonceres i lokale dagblade alt efter, hvilken 

region stillingen skal besættes i. Det hele afhænger af stillingen, den enkelte leder og dennes 

budget. Derefter kommer ansøgningerne ind, og behandling af disse påbegyndes. De lægges ind i 

Nykredits database, hvorefter den enkelte leder får adgang til at se kandidaternes ansøgninger og 

selv kan vælge, hvilke kandidater han/hun ønsker at se til en samtale. Lederen kan få hjælp fra 

personalekonsulenten, hvis det ønskes. Herefter arrangeres samtaler med f.eks. 3 kandidater, 

hvoraf de 2 går videre til at blive testet – både personlighedstests og faglige tests, som både kan 

være numeriske og verbale tests. Derefter kommer kandidaterne til endnu en samtale med 

lederen og personalekonsulenten, hvor resultaterne af disse tests gennemgås. Efterfølgende 

holder personalekonsulenten og lederen et møde, hvor man evaluerer, hvem man vil tilbyde 

stillingen. 

Nykredit beder om referencer fra de mennesker, de kunne tænke sig at ansætte, inden man 

tilbyder en kontrakt. Der ringes til disse referencer efter aftale med kandidaten. Dette sker først 

lige inden ansættelsen og ikke tidligere i processen. Det er ikke standard i Nykredits 

rekrutteringsproces at søge informationer på nettet/at google kandidater, men enkelte ledere kan 

måske selv finde på det.  ”Det kan da sagtens være, at der er nogen, der gør det (red. at google en 

kandidat), men det er jo også travle mennesker, så jeg tror ikke nødvendigvis, de har så meget tid 
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til den slags. Jeg kan da ikke afvise, at det foregår, men det er ikke noget, der er en fast del af 

Nykredits rekrutteringsproces.”. Anne mener dog, at pga. travlhed vil de typisk ikke bruge tid på 

dette. Der tages udgangspunkt i de dokumenter, som kandidaten fremsender, i referencer samt 

umiddelbart indtryk af kandidaten fra samtalerne og tests. 

Udvikling i arbejdsmarkedet 

Det er gået lidt op og ned – før var det vanskeligt for kandidater at komme i arbejde, men så lige 

pludselig boomede efterspørgslen på arbejdskraft, og man havde meget travlt i 

personaleafdelingerne. For halvandet år siden blev der så igen sat en bremseklods i, og der var 

ikke længere et lige så stort behov for arbejdskraft. Det har været i bølger. Virksomhederne har 

skullet omstille sig i tilpasning med dette. I tilpasningen med opgang og nedgang skete der et 

magtskifte – det skiftede mellem, om det var virksomheden eller de jobsøgende, der havde 

magten. Og det oplever vi igen nu med finanskrisen. Anne har nogle gange oplevet, at de unge 

nyuddannede har urealistiske forventninger til, hvad de kan forvente i løn, men det har forandret 

sig under finanskrisen, og Anne oplever nu en mere ydmyg attitude fra kandidaterne. Nu synes de, 

at bare man kan få et job, så er det fantastisk, hvor der før i tiden var mere fokus på løn, 

personalegoder etc. Så ifølge Anne ”ændrer magtspillet mellem arbejdsgiver og arbejdstager sig 

afhængig af, hvordan konjunkturen er”. Da man havde brug for rigtig mange medarbejdere, blev 

employer branding endnu vigtigere, fordi det var nødvendigt at gå ud og fortælle om 

virksomheden og fortælle, hvorfor man er en god arbejdsplads og fortælle, hvorfor man som 

potentiel medarbejder skulle vælge den virksomhed frem for konkurrenterne. I de seneste år har 

virksomhederne derfor brugt mange ressourcer på employer branding. 

Finanskrisens indvirkning på rekruttering hos Nykredit 

Nykredit har skullet rekruttere langt færre nye medarbejdere under finanskrisen. Hver enkelt 

nyansættelse skal godkendes af den nærmeste koncerndirektør. Derudover prøver Nykredit 

primært at rekruttere internt. Det er noget, der er blevet lagt flere kræfter i under finanskrisen, 

men det er også fordi Nykredit er interesseret i at sikre en større ressourcemobilitet og sikre, at 

medarbejderne udvikler sig gennem forskellige typer af jobs. 
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Relativt set i forhold til hvor mange jobs Nykredit slår op, modtager de nu flere ansøgninger per 

stilling end før finanskrisen, hvor de slog flere stillinger op og også altid fik mange ansøgninger. 

Hun vurderer, at det er fordi, der er færre jobs på markedet nu. Der er flere end før, der ringer og 

følger op på en ansøgning eller stiller spørgsmål om jobbet, inden de søger. Man ser lidt mere 

aktivitet fra ansøgerens side. 

Aktiv søgen efter medarbejdere? 

”Det går altid den vej, at vi slår en stilling op og ser på de indkomne ansøgninger, og det handler 

simpelthen om forbruget af ressourcer, vi har ikke ressourcerne til det andet der (red. brug af 

nettet til aktiv søgen efter talenter), og med det antal ansøgninger vi får, så har vi rigeligt at vælge 

mellem, så der er ikke noget incitament for os i at begynde at gå den anden vej rundt, slet ikke”.  

Det går altid den vej, at Nykredit slår en stilling op og derefter behandler de indkomne 

ansøgninger. Der er ikke ressourcer til aktiv søgning, og med det antal ansøgninger Nykredit 

modtager, siger Anne, at de har rigeligt at vælge mellem, og derfor ser hun ikke noget incitament 

for virksomheden i at begynde at lave aktiv søgen efter talenter. Hvis det er en helt specifik profil, 

der er brug for, hvor der f.eks. kun findes 5 i Danmark, så bruger Nykredit en headhunter til at 

hjælpe sig. Dette er dog kun tilfældet omkring helt specifikke og specialiserede stillinger. 

Det er Annes indtryk, at man heller ikke tidligere har brugt ressourcer på aktivt at søge efter 

talenter, da Nykredit er så kendt et brand, at der ikke har været behov for at gå ud og være 

opsøgende i forhold til nye talenter, så det er ikke et udslag af finanskrisen. ”Vi er så kendt et 

brand, at vi ikke har behov for på den måde at gå ud og være opsøgende. Altså, vi har behov for at 

brande os sådan i store overskrifter, men vi har ikke behov for at gå ud og søge efter folk på nettet 

eller i databaser og sådan noget, det har været yderst yderst begrænset, fordi det simpelthen er så 

tidskrævende”. Der er behov for, at virksomheden brander sig på et overordnet plan, men ikke at 

søge efter talenter på nettet eller i databaser. Det er også fordi, det er utroligt tidskrævende, og 

Anne har indtryk af, at mange af de cv’er man finder i databaser ikke nødvendigvis er up to date. 

Hun ser det som spild af tid at bruge ressourcer på dette, i hvert fald i det omfang, hvor 

virksomheden modtager ansøgninger. Hun kan sådan set godt se, at det ikke nødvendigvis er de 

mennesker, der søger de opslåede stillinger, som er de bedste til jobbet, men den tid, man skal 

bruge for at ’finde nålen i høstakken’, er alt for krævende i forhold til det, man kan regne med at 
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få ud af det.  ”Den tid man skal bruge for at finde nålen i høstakken (griner) er alt for meget i 

forhold til det udbytte, man kan regne med at få ud af det, og vi vil jo også gerne have folk, der selv 

er opsøgende”. Derudover er Nykredit interesserede i at få folk, som selv søger jobbet, fordi det 

lige er noget for dem, for det giver en anden tilgang. Hvis virksomheden selv skulle gå ud og ’pege 

på’ kandidaterne, ville disse måske lige pludselig have nogle helt andre forventninger til løn, 

benefits osv. I de tilfælde, hvor Nykredit skal hyre mange medarbejdere til f.eks. kundeservice, vil 

man hellere gøre noget andet. Der skal typisk rekrutteres ofte til kundeservice, da en stor del af de 

medarbejdere (ca. 30%), der bliver ansat i kundeservice, fortsætter i andre stillinger hos Nykredit, 

og somme tider kan Nykredit have problemer med at få nok kvalificerede ansøgninger. Man valgte 

så på et tidspunkt at udnytte, at man havde brug for kundeservicemedarbejdere i 

brandingsammenhæng og reklamerede f.eks. i Søndagsavisen for store åbent hus arrangementer. 

Man analyserede sig samtidig frem til, at de mennesker, som ofte var high performers i 

kundeservice ofte var mennesker med en pædagogisk baggrund, og Nykredit valgte derfor 

målrettet at gå ud og forsøge at tiltrække pædagoger. Til åbent hus-arrangementerne kunne de 

potentielle medarbejdere høre mere om jobbet, deltage i café-sessions o.lign. Samtidig afholdtes 

screening-interviews for at finde ud af, om der var kemi og noget at arbejde videre med fra begge 

sider. Arrangementerne var en succes og gav Nykredit meget omtale – det ser Anne som en fordel 

i forhold til f.eks. at sidde og lede i en database, hvor man måske finder egnede kandidater. 

Nykredits motto er ’Tænk Nyt’ – og det bruges også internt i arbejdsprocesser som en 

implementeret kerneværdi, hvorfor der lægges meget vægt på nye tiltag og det at forsøge at gøre 

tingene på nye måder. ”Det er i høj grad noget, der er i Nykredits tankegang at prøve nogle nye 

tiltag af”. 

Nykredits kundesegment: den moderne boligejer, som i høj grad kan servicere sig selv. 

Brug af sociale medier i forbindelse med rekruttering 

Nykredit bruger Facebook. For et par år siden åbnede de siden ’Job i Nykredit’ på Facebook i 

forbindelse med, at de skulle på en del messer. Nykredit ville gerne have en konkurrence med på 

messerne. Samtidig var Anne blevet opmærksom på, at nogle mennesker for sjov i fritiden havde 

lavet nogle små film om Nykredit og lagt dem ind på Youtube. Man besluttede at forsøge at ’hive 

dem ind i virksomheden’ og drage nytte af dem. Nykredit lavede så en konkurrence, hvor 
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deltagerne skulle lave en lille film om Nykredit og uploade den på Facebooksiden. Det var sådan, 

Facebooksiden opstod. Nykredit reklamerede for Facebooksiden på messerne og besluttede, at de 

gerne ville fortsætte med at bruge den (efter konkurrencen var slut). Siden da har man brugt den 

til, at medarbejderne kan skrive dagbøger for at vise, hvordan det er at arbejde i Nykredit, at vise 

hvordan tingene ser ud bag facaden. Det kan være svært at få kommunikeret ud i de større tiltag, 

hvor man bruger større gængse medier – her fortæller man ikke den enkeltes historie. ”(...) men 

på Facebook har du den mulighed for at få fortalt sådan nogle bittesmå historier, som også i høj 

grad er med til at give et indtryk af hvad vi er for en virksomhed”. Det har man muligheden for på 

Facebook, og man kan på den måde bruge det sociale medie til at fortælle ting, der også i høj grad 

er med til at vise et billede af virksomheden. Facebooksiden bliver primært brugt i employer 

brandingsammenhæng for at vise, hvilken slags virksomhed Nykredit er/for at tiltrække de rigtige 

medarbejdere, og derudover har Nykredit i mindre grad brugt siden til at lægge jobopslag ud eller 

reklamere for åbent hus-arrangementer. Men Nykredit bruger altid primært deres hovedkanal til 

at opslå jobopslagene, Nykredit.dk/job. 

Fordi Nykredit var en af de første virksomheder i Danmark, der oprettede en Facebookside, blev 

det modtaget med blandede meninger. Nogen syntes, det var en rigtig god idé, og det blev 

fremhævet ved diverse work shops og seminarer, mens andre var mere uenige.  

”Så var der nogen, der syntes det var en rigtig dårlig idé, at det var uigennemtænkt…at det var 

hahaha, hvad skulle en finansiel virksomhed eller i det hele taget en virksomhed lave inde i sådan 

et spøg og skæmt univers, hvor folk kun er inde for sjov (…) Ja et for sjov medie, hvor man ikke skal 

trampe rundt som virksomhed”. 

Nu er der flere organisationer og virksomheder som har oprettet sider og kampagner på Facebook, 

så nu er det ikke længere så ’farligt’, og derfor er der måske færre skeptikere nu. Dengang 

Nykredit oprettede Facebooksiden, var der ikke det store behov for at diskutere, hvorvidt det var 

en god idé eller ej, da virksomheden allerede på det tidspunkt havde en blog (på hjemmesiden). 

”(...) den (red. Nykredits blog) ligger på vores hjemmeside og har rigtig god succes, og har kørt i en 

del år efterhånden”. Derfor havde man i virksomheden allerede snakket om, hvad man måtte/ikke 

måtte skrive osv., og derudover sås oprettelsen af Facebooksiden som en naturlig forlængelse af 

den måde, Nykredit bruger medierne på, og at de forsøger at være lidt fremme i skoene. 
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Nykredit har et korps af blogskrivere fra forskellige afdelinger, f.eks. er der én, der skriver om 

Nykredits arbejde med klima, og én, der skriver om arbejdet med kunder eller nye produkter etc. 

Kunderne kan give feedback og skrive kommentarer. 

Planer for sociale medier i fremtiden 

Bloggen er succesfuld, så det er noget man vil fortsætte med. Facebooksiden har ligget stille det 

sidste halve års tid pga. interne omstruktureringer i virksomheden samt mangel på ressourcer til at 

holde den kørende. Det er Annes håb, at man vil fortsætte med at bruge den i Nykredit, selvom 

der, ifølge Anne, er et begrænset publikum til Facebooksiden i forhold til hvor mange, der besøger 

Nykredits hjemmeside. ”Publikum er ikke så stort til sådan noget, i forhold til dem der kommer ind 

på vores hjemmeside for eksempel. Vi linker selvfølgelig fra hjemmesiden over til vores 

Facebookside, men trafikken er stadigvæk virkelig lille på sådan en Facebookside”. I Nykredit har 

man også kun i begrænset omfang gjort opmærksom på Facebooksiden ved messer (typisk messer 

for studerende og nyuddannede) og lidt annoncering på Facebook. Det er primært studerende og 

nyuddannede, de yngre profiler, der ses som målgruppen for Facebooksiden.  

Nykredit er sponsor for Copenhagen Marathon i 2010, og i den forbindelse vil der også blive 

oprettet en Facebookside, for at gøre opmærksom på dette tiltag. 

De sociale medier som adgang til et helhedsbillede af kandidaten 

Anne kan godt se, at de sociale medier måske giver et mere helt billede af kandidaten, men hun 

synes først og fremmest, at det er den faglige profil, der er vigtig, selvom man går på arbejde som 

’et helt menneske’. Som arbejdsgiver mener hun, at det ikke har den store relevans, hvad folk 

laver i deres fritid, selvom det er noget, man spørger om til samtalen, og at Nykredit gerne vil have 

et billede af ’det hele menneske’. ”(...) selvfølgelig går du på arbejde som et helt menneske, men 

du går jo trods alt stadigvæk på arbejde med den professionelle attitude og tilgang til tingene, og 

som sådan kan jeg som arbejdsgiver være lidt mere ligeglad med, hvad folk kegler rundt og laver i 

deres fritid. Vi vil da også gerne have et billede af det hele menneske og prioriterer også meget, at 

der skal være balance mellem arbejdstid og fritid (...).Vi er interesserede i dig som en professionel 

arbejdskraft, og derfor er det mindre interessant for os, om du drikker så og så mange øl eller om 

du tager til Mallorca i din uges ferie eller hvad du gør...det er ikke så interessant for os i forhold til 
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den vægt, vi vil lægge på den faglige del.  Selvfølgelig spiller det andet også ind, men ikke så 

meget, at det ville kunne forsvares at begynde at bruge en hel masse tid på Facebook og på at 

kigge rundt”.  Nykredit prioriterer meget, at der skal være balance mellem arbejde og fritid. Men 

der er ikke noget behov for at vide alt om kandidaten, det er de ikke interesseret i. Nykredit er 

interesseret i at vide, hvordan personen er som professionel arbejdskraft, og derfor mener Anne 

ikke, det er så interessant at vide, hvad personen laver uden for arbejdstiden. Man lægger mest 

vægt på den faglige profil. Selvfølgelig spiller de andre oplysninger også ind men ikke så meget, at 

hun mener, at det kunne forsvares at bruge tid på at tjekke folk på f.eks. Facebook. Derudover ser 

hun heller ikke relevansen i at google kandidater i forhold til, at man kunne finde ud af, at 

personen måske har lavet nogle interessante blogindlæg el.lign. – det håber og satser man på, at 

kandidaten selv vil gøre opmærksom på. Det er især et spørgsmål om den begrænsede mængde af 

ressourcer, der er afsat til at behandle ansøgninger. Senest modtog Nykredit over 150 ansøgninger 

til en opslået stilling i HR. Når Nykredit ikke aktivt går ud og søger efter talenter eller tjekker 

kandidaterne på nettet, er det både fordi det kræver for mange ressourcer, både tid og penge, 

men også fordi man vurderer, at det ikke er interessant nok. ”Du har ikke tid til oven i købet at 

begynde at google rundt efter folk altså, det er der bare ikke, og det er ikke det der er mest 

interessant for os”.  Sociale medier anses, af Anne, som ’for sjov’-medier, og derfor skal man også 

tænke på troværdigheden af de oplysninger, man finder. ”Men det er jo stadigvæk et ’for sjov’-

medie, så hvad er skidt og hvad er kanel, ikke, hvad er for sjov og hvad er seriøst”. 

Employer branding i fokus inden finanskrisen – men hvor vigtigt er det at kandidaten 

besidder/identificerer sig med de værdier der kommunikeres? 

Det er altid vigtigt, at den person, der rekrutteres, passer ind i det team, han/hun skal ansættes i 

og passer sammen med den leder, der er. Er der et mismatch mellem kandidaten og f.eks. lederen, 

vil man ikke ansætte personen, selvom de faglige kompetencer er gode. Et mismatch kunne også 

findes i, at personen ikke kan identificere sig med virksomhedens kerneværdier, eller at man har 

indtryk af, at personen vil kunne gå på kompromis med etikken. 

Hvordan forholder virksomheden sig til sociale medier? 

Man har opfordret medarbejderne til at lægge deres små historier ind på Facebooksiden, men der 

findes ikke en nedskrevet politik for sociale medier, og hvorvidt/hvor meget/hvordan 
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medarbejderne må/skal bruge dem. ”Nu har vi jo opfordret vores medarbejdere til at lægge deres 

små historier ind på Facebook, så det er jo så politikken at vi faktisk gerne vil have at de bruger 

Facebook, men det er jo ikke en politik der sådan er meldt ud”. Der er ikke regler i Nykredit, men 

der er et sæt af personalepolitiske holdninger. Der er ingen specifikke holdninger i forhold til brug 

af sociale medier (f.eks. om hvorvidt man må være ven med sine kolleger på de sociale medier), 

men i højere grad holdninger i forhold til etiske problemstillinger. Anne kan ikke forestille sig, at 

Nykredit vil udmelde en helt fast holdning til, at medarbejderne må eller ikke må bruge sociale 

medier på nogen bestemte måder - det mener hun ville ligge fjernt fra den måde, Nykredit 

normalt kommunikerer til deres medarbejdere på. Holdningen er, at de enkelte ledere og 

medarbejdere godt kan håndtere disse problemstillinger selv, og hvis de har brug for assistance, 

kan de tage personalevilkårsafdelingen med på råd. 

Sidste kommentarer – noget Anne Agerbæk har bidt mærke i? 

Anne synes også, det er interessant at se på, hvad den enkelte kandidat gør, f.eks. hvordan de 

søger information. Når Nykredit tracker, hvad der bliver søgt på på deres hjemmeside, er det 

tydeligt, at mange kandidater søger på de personer, som er kontaktpersoner på stillingsannoncer, 

og Anne forestiller sig også, at kandidaterne kunne finde på at google disse personer. Anne tror 

også, at når kandidaterne søger på de personer, der skal modtage ens ansøgning, så er det måske 

noget folk gør i højere grad nu end før finanskrisen for på en eller anden måde at differentiere sig 

og skille sig ud. Ved at google/søge rundt på nettet, kan kandidaten jo få input til, hvad man kan 

ringe og spørge virksomheden om for at gøre opmærksom på sin ansøgning. I Nykredit vil man 

gerne have, at folk søger jobs via Nykredits hjemmeside, så det er ikke nogen fordel, hvis folk 

forsøger at sende deres ansøgning på en anden eller mere kreativ måde, da det gør arbejdet mere 

besværligt for Nykredit. 

Vi takkede for hjælpen og aftalte, at vi sender et eksemplar af opgaven, når den er afleveret og 

forsvaret. Anne bekræftede, at der ikke var behov for, at hun behøver at være anonym i vores 

opgave. 
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Bilag 1: Transskribering af fokusgruppeinterview 1 (vedlagt på cd-rom) 

Fokusgruppeinterview 1 tirsdag d. 10. november 2009 kl. 17-19 

Deltagere: Peter, Marianne, Jane, Cathrine, Camilla, Charles, Lasse, Camilla 

Transskribering 

Sådan nu kan I se, nu lyser den røde knap, så hvis I opdager den ikke gør det, så må I meget gerne 

sige det. Og den burde holde en hel time.  

Cathrine: (snakker utydeligt) 

Mathilde: Yes. Kan vi starte her med dig? 

Peter: Ja, jeg hedder Peter. Jeg er uddannet cand.it. og er jobsøgende…øh… ej jeg synes faktisk der 

var en super film her forleden, men jeg kan ikke huske den. Det er irriterende (alle griner) 

Nadia: Så en anden god film? 

Peter: Øhm…(alle griner) Finding Nemo 

Alle (samstemmende): Ja, det er en god film 

Marianne: Nå øh… Marianne og jeg er uddannet etnograf og socialantropolog og jeg er i øjeblikket 

ansat ved Rigspolitiet på Politiskolen. Øh, moving on…øh film, god film jeg har set for nylig, jeg 

synes lige jeg har set en rigtig god film for nylig (alle griner) Har vi set en film sammen eventuelt 

(henvendt til Peter)? (pause) Ja ja…må jeg fortælle om en film som jeg faktisk synes var ret dårlig, 

som alle andre synes er ret god. Jeg har for nylig set, for første gang Natural Born Killers, og jeg 

synes virkelig ikke den gør noget godt for verden. Det vil jeg godt sige, at...øh. Så det var sådan lidt 

med nej-hatten på. 

Nadia: Det må man gerne, det var sådan lidt for at sige noget om sig selv nemlig… 

Jane: Jeg hedder Jane og jeg har læst cand.merc.jur. og været færdig i lidt over et år nu og 

arbejder som skattekonsulent og rådgiver når folk skal ind og udstationeres. Yndlingsfilm… altså 

det er sådan lidt en hemmelighed… Clueless og det synes jeg er vildt sjovt… (alle griner) 
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Cathrine: Jeg hedder Cathrine og jeg læser agronom og har lige afleveret speciale, og går og venter 

på at forsvare. Øhm…og jeg så Road House for nylig og det var et stort hit (alle griner) 

Camilla: Jeg hedder Camilla og jeg læser cand.merc.int. på CBS, og jeg er på 1. semester af 

overbygningen, så jeg er sådan lige startet. Øhm…Og jeg kan godt lide sådan nogle 

pladderromantiske film, sådan noget Love Actually og sådan noget forfærdeligt noget. Men det 

bliver man glad af… ja… 

Charles: Min tur ikke… 

Nadia: Jo… 

Charles: Jeg hedder Charles. Jeg arbejder i Forex Bank på Hovedbanegården. Jeg har studeret en 

bachelor på handelshøjskolen, SPRØK, og derefter så  har jeg været i hæren i 3 år. Og jeg har aldrig 

set Natural Born Killers men nu gider jeg ikke og se den. Og jeg kan godt lide at drikke øl (alle 

griner). 

Lasse: Jeg hedder Lasse, og jeg er blevet færdig som civilingeniør her i efteråret inden for noget 

informatik, men arbejder ellers fuldtid som vagt, så jeg er ikke sådan rigtig kommet i gang med at 

søge endnu, for det går meget godt der kommer nogen penge ind på kontoen og så forsvinder 

tiden… Øh. Og jeg har været under uddannelse i 12 år, så jeg har været lang tid om det og lavet en 

masse andet undervejs. Og jeg ser sjældent en film mere end en gang, fordi det er ren 

underholdning og det tænker jeg ikke forfærdelig meget over. Men i går aftes var der en film på 

DR1, som jeg ikke aner hvad hed, en tysk en omkring... 

Nadia (afbryder): De Andres Liv… 

Alle: ja den er god… 

Lasse: Jeg kom på arbejde kl. ti, og der var den vist gået i gang, så den kørte så, og så blev jeg 

fanget af den, og den var rigtig spændende… 

Cathrine: Er det Der Leben der Anderen? 
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Camilla: Jeg hedder Camilla, og jeg er bioanalytiker, og jeg har været uddannet i 2 år, og jeg 

arbejder på Rigshospitalet. Øhm… Jeg har for nylig været i biografen og se Up i 3d, og den var rigtig 

god 

Charles: Ja den er rigtig god… 

Marianne: Så skal vi ind og se den… 

Mathilde: Super. Det var bare så vi lige lidt alle sammen ved en lille smule om hinanden. Så synes 

jeg bare vi skal gå i gang… Vores første spørgsmål er; hvad er jeres forhold til sociale medier og 

web 2.0 generelt. I skal diskutere emnet for at finde frem til hvilke sociale medier i bruger. Hvorfor 

og hvorfor ikke i bruger dem samt hvordan i bruger sociale medier helt generelt. Så ja… Bruger i 

sociale medier kan vi jo lægge ud med 

Alle: Ja… 

Charles: Hvad er Web 2.0 præcist? 

Mathilde: Det dækker over websteder der giver brugerne mulighed for interaktion og være med til 

at generere indholdet, så det kan f.eks. være blogging eller wikis, eller det kan være sådan noget 

som Facebook eller LinkedIn eller sider som AOK.dk, hvor du er med til at give din mening om 

noget 

Charles: Okay ja… alt 

Mathilde: Vi kan starte med f.eks. ja, nogle af de sociale medier i bruger. Bruger i sociale medier 

og hvad synes I om dem? 

Charles: Jeg bruger Facebook hver dag, hele tiden. Man bliver helt afhængig af det. Jeg ved ikke 

rigtig hvorfor. Men man bliver nødt til at holde sig opdateret hele tiden, ellers går man glip af alt. 

Det er sådan det føles i hvert fald 

Cathrine: Men det er også rart, når man i noget tid ikke er opdateret….Altså det er jo også rart at 

være væk fra det 
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Charles: Men så er det, fordi man venter lidt. Man har den der spænding med, at når man skriver 

noget igen, så får man mange ’comments’ (alle griner) Nej, du har været væk i lang tid. Hvad har 

du lavet. 

Camilla C: Det er jo også bare en hurtig måde og kunne klare de her ting på…tænk hvis vi skulle nå 

at se alle de folk sådan in real life eller ringe til dem. Så det er jo bare, også bare en måde at spare 

tid på 

Lasse: Men det kan også være et enormt pres, at man ligesom føler, at hvis man har været væk i 1 

½ døgn. og man ikke har været på, så lige pludselig er der bare 100 ting man skal læse. (grin) 

Sådan…man kommer bagud 

Camilla C: Det gør måske også, at man, eller i hvert fald for mit eget vedkommende, at jeg ikke er 

med på sådan alle sociale medier. Og også nogen gang så får man også nogle invitationer til nogen 

nye sociale medier…og tænker det er måske også en meget god idé, men jeg er på Facebook og 

jeg er på LinkedIn, så det er måske okay 

Charles: Så har man ikke nok tid lige pludselig 

Camilla C: Ja… 

Charles: For mange medier… 

Mathilde: Er der nogen af jer der har en blog eller en hjemmeside?  

Peter: Jeg har haft en blog, to faktisk. De dør. 

Mathilde: Hvad brugte du dem til? 

Peter: Jamen, det var sådan noget med, så ville jeg skrive, at så var jeg ude at rejse, og så ville jeg 

skrive, og så ville jeg lave nogle indlæg om, hvad jeg havde lavet og hvorfor og hvordan, og det 

dør. Altså for fanden jeg kan ikke blive ved. Så bliver jeg distraheret og så…du ved…så lige 

pludselig, så er det uinteressant. Og det tror jeg, der findes utrolig meget af, altså, nu taler jeg 

selvfølgelig kun for mig selv, men jeg tror godt nok, der findes mange blogs, som er sådan nogen 

spøgelsesblogs, som ikke har været opdateret i flere år eller et eller andet, fordi folk gør det 

samme. Det er meget nemt, men der bliver aldrig rigtig slettet noget, og så… 
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Nadia (afbryder): Får du respons? 

Peter: Øh, ja der var lige lidt respons, men det var faktisk kun, fordi jeg havde sendt links ud til de 

folk, jeg gerne ville have læste dem, så der kom ikke rigtig noget…øh…sådan af det der, det som 

måske også gør, at folk fortsætter…det her med at folk, tilfældige mennesker bare skriver; fuck 

hvor lyder det fedt, eller hold kæft hvor er du en nar, eller altså… Et eller andet der gør, at der 

bliver skabt noget holdning 

Lasse: Men det er jo måske derfor sådan noget som Facebook er så rar, fordi man får sådan en 

øjeblikkelig tilbagemelding og folk kommenterer på ens status eller på det, man skriver, eller på 

billeder man lægger ud, hvor en blog eller en wiki eller hvor man ellers sådan...der er det meget, 

man pusher et eller andet, og hvis man ikke får noget igen, så…så er det ikke så sjovt 

Peter: Nej der har man også sine venner eller sine bekendte dvs. det er meget tæt på, på Facebook 

tidligere MySpace osv.. Der var dine venner der i hvert fald. De ville altid kunne se hvad du var du 

lige havde skrevet, og derfor var det nemmere for dem at reagere. En blog er ikke nødvendigvis…  

Lasse (afbryder): …den er bare ikke så nem at reagere på… 

Peter: Jo jo det er ikke men det er ikke nødvendigvis, der hvor din…altså folk får ikke nødvendigvis 

besked, fordi du har lagt et nyt indlæg ind, du skal ligesom selv gøre mere opmærksom på det 

Lasse: Jeg synes, der er meget forskel på det. Jeg synes at Facebook er sådan noget, hvor man lige 

kan man sige det man tænker. Hvor at en blog… På en blog skriver man normalt et lidt længere 

stykke. Man skriver ikke bare en kommentar 

Peter: Nej… 

Lasse: Og der bliver det meget mere en samtaleform på en eller anden måde på Facebook, og alle 

de tiltag de har lavet i øvrigt med at trykke på like it, altså det er sådan en nemt…jeg behøver ikke 

en gang at skrive, jeg kan bare klikke…  

Camilla C (tilføjer): Man behøver ikke sige for meget intelligent 

Lasse: Ja, og der bliver det mere ligesom en blog kommenterer på….en artikel, en wiki man skal ind 

og rette i eller…altså… 
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Marianne: Det kan også være…Altså der er også noget sjovt ved Facebook ikke, fordi at, hvorfor 

fanden går jeg lige pludselig op i,  hvad Inger, jeg gik i 6. Klasse med i fordumstid, hvordan hendes 

unger ser ud og sådan noget et eller andet sted har jeg ikke set damen i over 23 år… altså det er 

sgu lidt mærkeligt ikke 

Charles: Der er et eller andet Big Brother over det 

Marianne: Ja…og dem der kommenterer på en eller andens status, er jo ikke nødvendigvis dem, 

man egentlig reelt er særligt gode venner med, for dem så du jo i går. Altså hvad fanden skulle 

de… Altså, der er altså en skævvridning alligevel, selvom jeg gerne er på en gang i timen mindst 

(alle griner), men det er da bare et underligt skub. Altså det er da også simpelthen nysgerrighed.  

Jane: Det er da nysgerrighed og sladder 

Marianne: Og så tænker man, ej at ham skal jeg være venner med, ham har jeg i hvert fald set før 

(grin). Jeg går lige ind og tjekker hans information for at se hvor 

Camilla K: Jamen, det er jo derfor, man gider være venner med folk, man ikke har snakket med. 

Det er fordi man er nysgerrig, fordi man gerne vil ind og se, nå hvad laver de nu og…  

Peter: Man kunne aldrig finde på, fordi nu tænker lige, netop sådan noget som sociale medier og 

Skype og Messenger osv., som er meget mere direkte. Der ville man jo aldrig kunne finde på at 

sende folk direkte beskeder, mails eller bare lige pludselig gå på Messenger med en, man ikke har 

set siden 6. Klasse… 

Camilla C: Næ, det er fordi Facebook er mere uforpligtende på den måde, ikke 

Peter: Ja men jeg kom til at tænke over, at det ville man jo aldrig gøre 

Cathrine: Men man bliver nogle gange ringet op på Skype af folk, man ikke aner, hvem er. Ikke at 

jeg ved hvad deres intentioner er, men det sker tit… 

Peter: Ja, der er en gang imellem, at Messenger siger; en eller anden kvinde vil gerne vil være din 

ven (alle griner). Nej men altså sådan noget Laila22 vil gerne være venner med dig… (alle griner)  
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Cathrine: Men sådan er det jo også på Facebook, nogen gange dukker der jo også nogen op, hvor 

man tænker, dig kender jeg altså ikke…og har aldrig nogensinde… 

Charles: Ja, men der har du billeder allerede. Det er en fordel at have det visuelle jo. Bare et navn 

det kan være hvem som helst jo. Selvfølgelig nu kan du jo også snyde med billeder…altså du kan jo 

også bare oprette en profil og sige jeg hedder Jens og så…  

… 

Charles: …det er jo helt mærkeligt ikke, men… 

Mathilde: Nu snakker vi lidt om det der med at man interagerer med nogen man kender eller ikke 

kender og det med blogs og sådan noget…er der nogen af jer der følger en anden persons blog, 

altså ligesom følger en blog eller kan finde på og generere indhold på en anden persons blog eller 

er der nogen af jer der bruger de sites hvor I går ind og f.eks. rater et produkt eller nogle andre 

ting... 

Cathrine: Jeg følger min grønlands chefs blog (grin)…nogle gange bliver jeg sådan lidt pinlig over 

hvor private ting hun fyrer ud på den 

Mathilde: Men der er ikke nogen af jer, der læser en blog af en person i f.eks. ikke kender, altså 

hvor man bare er faldet af en blog og så tænker man, nej hvor spændende, jeg arbejder med det 

her  eller…  

Marianne: Det kan jeg godt finde på…altså jeg kan godt finde på i forbindelse med mit arbejde, 

hvis jeg sidder og søger rundt på noget og så ender et eller andet sted… Jeg synes forholdsvis tit, 

jeg ender på sådan nogle nynazistiske steder (alle griner). Ej, men der er mange af dem derude 

(alle griner) og jeg bliver lidt vred, så jeg slukker altid ned for det, og så gider jeg ikke...altså sådan 

noget gider jeg ikke rigtig. Og strikkesider synes jeg også der er mange af, men det kan jo så være 

mig personligt, der tit ender på dem, ikke… Men jo nogen gange kan man godt blive fanget at en 

eller anden fremmed persons blog …men jeg kunne aldrig finde på at gå ind og kommentere. Og 

jeg synes, det er nogen underlige ting folk de opretter en blog for. ”Jeg er kæreste med en der 

sidder i spjældet” Okay men lad os dele det med omverden… 

Nadia: Men hvis det er kendte eller sådan noget. Der er mange kendte der skriver blogs 
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Lasse: Jeg synes det er meget noget man kommer forbi, og så…altså fordi de har  blogget om et 

eller andet, som man havde søgt information om….så kommer man forbi, så kan det godt være, at 

man lige kigger overskrifterne for nogen andre blogindlæg, de også havde lavet, for at se om der 

er noget tilsvarende. Men, jeg synes ikke, at man sådan bliver fanget og så tænker, jeg er nødt til 

at læse hvad vedkommende har skrevet i sin blog i de sidste 3 år…eller holde mig ajour med 

hvad…det er sådan mere altså privat med folk man kender, som er ude at rejse. Og så mens de er 

ude at rejse, så vil man gerne læse deres rejsefortællinger. Men, når de så kommer hjem, så er det 

også som om, at så… 

Cathrine (tilføjer): …så er det bare ikke så spændende… 

Camilla C: Det er ikke så spændende at fortælle om sine hverdagshistorier herhjemme… 

Peter: Men der er nogen der gør det. Altså der er nogen, der lever af at blogge. De må jo have en 

læserskare 

Cathrine: Altså jeg har hørt om sådan en blog, om den hedder et eller andet; the world’s funniest 

blog eller sådan et eller andet. Og det er sådan en mand, der sådan skriver om alt, hvad der lige 

falder ham ind. Altså hvis han har set noget grimt, så fyrer han et billede på af det og snakker om 

det… Ja det er meget sjovt, men men…jeg har været der en gang ikke, da jeg fandt ud af, den 

fandtes… Så jeg kan ikke en gang huske hvad den hedder 

Charles: Så er den, så er den ikke sjov nok… 

Cathrine: Eller så er min interesse i den bare ikke så stærk, fordi jeg ikke har noget personligt 

forhold til vedkommende 

Lasse: Så har du måske også en begrænset mængde tid 

Camilla K: Ja man skal virkelig have tid tilovers, når man skal sidde og læse sådan noget 

Mathilde: Så sådan lidt for at samle lidt op, er det som om I primært bruger sociale medier til at 

kommunikere med folk i kender i forvejen, mere end at I vil læse en fremmede persons blog om 

det i f.eks. arbejder med eller…  

Flere: Ja… 
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Camilla C: Ja, det ville jeg for mit vedkommende… 

Jane: Det er lidt tilfældigt, hvis man kommer ind på andre folks blog, du ikke kender… 

Mathilde (tilføjer): …så er det i forbindelse med en søgning 

Lasse: Jeg synes ikke, jeg er stødt på mange blogs, hvor man læser og ligesom kan sige, at de 

konstant kommer med noget som er interessant. Øh, altså, der skal måske bare en enkelt 

uinteressant artikel til før man siger, at så kommer jeg ikke tilbage dertil. Sådan… 

Mathilde: Okay, så tror jeg næsten vi vil gå videre til det næste emne, som meget relevant handler 

om Facebook (grin). Øh…så nu skal vi kun snakke om Facebook i et stykke tid. Så hvis I, vi lige tager 

den op igen og bare lægger ud med altså… Hvad synes i om Facebook. Prøv at diskutere…øh…altså 

find frem af hvor mange af jer der bruger Facebook. Det har vi så lige været lidt inde på. Men altså 

hvorfor er det i bruger det og hvorfor ikke og hvordan bruger I det. Vi kan jo lige starte med… Hvor 

mange herinde er på Facebook? 

Håndsoprækning… 

Nadia: Du er ikke Peter? 

Mathilde: 7 ud af 8 mennesker rækker hånden i vejret 

Nadia: Men hvornår kom folk så på Facebook, er der nogen der for nylig lige er kommet på?  

Alle (i munden på hinanden): …mellem 2-4 år siden… 

Nadia: Okay, så det er ikke sådan fordi det er inden for det sidste år  

Peter: Men jeg har været… 

Nadia: Så du har været. Er du en af dem der er meldt sig helt ud eller står du op standby eller 

hvordan er det med… 

Peter: Man kan ikke melde sig helt ud… 

Nadia: Nej…men… 
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Peter: Øh…man kan kun deaktivere indtil man bare logger ind igen… altså det er jo fantastisk godt 

lavet…fra deres synspunkt. 

Nadia: De har jo dine oplysninger… 

Peter: Jamen der er jo mange grunde til, at det er lukket ned 

Nadia: Og hvornår har du meldt dig ud? 

Peter: Det er 1 ½ år siden eller sådan noget…et eller andet…det er noget tid siden, men i bund og 

grund var det, fordi at der simpelthen er for…det er umuligt at styre, hvad der egentlig lå og hvad 

der ikke lå, og jeg…det var jeg ikke god nok til at finde ud af at få lukket ned for de oplysninger, der 

var. Og hvis folk de virkelig ville snuse, så kunne de finde alt muligt, og det var…det blev for langt 

ude synes jeg. Så er der mange grunde til faktisk, og det er måske det der er mere interessant for 

lige at gøre det meget hurtigt, hvorfor jeg ikke er der igen nu, og det var så af flere grunde. Både 

fordi at jeg tænker…det er…smart,, men jeg har en fornemmelse af at vi også bevæger os i 

samfundet sådan hen imod at man lige så godt kan lade være med at være på Facebook, så kan 

man lave nogen andre ting…eller et eller andet. Øh…at man ikke nødvendigvis gør det, og at vi 

måske bevæger os ud i noget med, at man ikke nødvendigvis behøver at brede sig ud på nettet 

over det hele osv. Det vil jeg egentlig gerne være med til at se om det er en god idé. Og så også 

fordi jeg har en kæreste, som bruger det meget, og jeg finder bare mere og mere ud af at mange 

af de ting, som jeg ville bruge på Facebook, i og for sig ikke ville gøre en stor forskel for mig i den 

kommunikation, jeg har med mine venner osv…. Øhm…så selv om jeg kan være misundelig en 

gang imellem på det der, sådan egentlig meget rare sociale tidsfordriv, så er jeg ligeså irriteret 

over det og glad for, at jeg så ikke behøver at være en del af det… så det er sådan lidt sådan det er 

med Facebook lige nu 

Mathilde: Hvad så hvis vi hører I andre, I er på Facebook. Hvad synes I om det? 

Lasse: Jeg synes, det er en fantastisk måde, hvor man kan have en kontakt med nogle folk, som 

man måske egentlig gerne vil have en kontakt med, men som ville, have været for besværligt, hvis 

man ikke har haft den her nemme måde med bare lige at  tilføje dem som en ven, og så ved man, 

at den ligger derude, og man kan altid kontakte dem 
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Marianne: Det er jeg også… Jeg har lige været i Finland i…altså jeg var der i 2 dage, og jeg tror ikke, 

at hvis jeg ikke havde været veninde…eller ven på Facebook med en jeg var på udveksling med for 

10 år siden, så tror jeg ikke jeg havde kontaktet hende...at jeg kom, fordi det var så nemt at lige 

skrive på…; bor du i nærheden af Helsinki, jeg kommer…altså så det synes jeg er positivt. Så vil jeg 

lige sige…knytte en kommentar til det der med, at man ikke kan deaktivere, og der synes jeg altså, 

der er noget enormt scary ved Facebook. Jeg arbejde sammen…i min praktik arbejdede jeg 

sammen med en der døde for et halvt år siden, og hun figurerer jo stadig på min Facebook. Det 

synes jeg…det synes jeg altså…jeg ved godt det ikke har så meget med jobsøgning at gøre, men det 

synes jeg er meget meget, altså så hvis man ikke bruger den, så deaktiver den og destroy. Altså, 

jeg synes det er vildt træls, at Marion skal poppe op en gang imellem…Nå men det var slet ikke… 

Lasse (afbryder): …you haven’t talked in a long time (alle griner højt) 

Jane: Jeg oprettede min Facebook i hvert fald for at dele billeder med nogen amerikanske og nogle 

norske venner, og det fungerer også fint nu, men nu må jeg indrømme, at jeg har fået den 

holdning nu, at jeg er ikke særlig tit på Facebook, men jeg tror faktisk grunden til det er, at jeg 

synes, folk bruger det forkert. Mine, altså  nærme venner, dem man ser tit, de er begyndt at bruge 

det til at lægge private oplysninger ud, som man normalt ville mødes og fortælle hinanden, og som 

jeg også fandt ud af en der var gravid, en jeg har kendt siden jeg var 6 år, og hun så blev så sur på 

mig, over jeg ikke havde sagt tillykke, fordi  at du skulle jeg jo gøre, når hun havde skrevet det på 

Facebook. Jeg synes det er et medie, som folk er begyndt at bruge til… til nogen ting som man 

normalt fortæller under 4 øjne eller i telefonen. Det er så måske også bare min omgangskreds, der 

er blevet lidt for ivrige brugere af det. Så jeg må sige, at jeg er nået til et punkt hvor jeg ikke er 

fanget af det mere. Jeg går derind, kun hvis jeg har rigtig god tid og sidder jeg bare og kigger på 

billeder og bruger det til der der…at snage i andre folks ting 

Camilla C: Lidt af nyhedsværdien ved det er måske også alligevel faldet en smule i forhold til lige 

da det, i hvert fald, da jeg begyndte at bruge det, synes jeg, så jeg synes også jeg bruger det 

mindre, men altså man bestemmer stadig også hvor meget, man selv vil bruge det, det er jo stadig 

muligt at være på Facebook, altså bruge det selektivt, det er jo ikke sådan man behøver at 

kommentere på alt, så. Og det synes jeg egentlig fungerer fint nok 
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Lasse: Det er rigtigt, som du siger, altså det er lidt et svært dilemma af, at der er nogen faktisk 

forventer man følger med i deres liv, fordi man er venner med dem 

Cathrine: Så må de skrive en blog og sige jeg skal læse den, altså 

Lasse: Jamen, vil du så gøre det? 

Cathrine: Nej (alle griner) 

Jane: Ej vi grinte også lidt af en forlovelse over Facebook. At en af ens bedste veninder er blevet 

forlovet… 

Marianne: Ej, altså det giver jeg jer altså ret i. Det synes jeg også… Der var en af mine veninder…nu 

havde jeg fået det af vide under 4 øjne, at hun var gravid, men hun lagde det også ud på 

Facebook…sådan lige i en kryptisk status. Det var rigtig fint, men jeg håber da, jeg nåede lige at 

tænke, at jeg håber hun har været alle sine nære venner igennem og sagt det til dem face to face 

før man sådan...kaster det ud. Og netop bruge det selektivt også. Altså man behøver ikke at 

acceptere hver eneste application, der er derinde 

Cathrine: Man behøver heller ikke skrive hele sit privatliv derinde vel altså 

Charles: Præcis, det er også det jo… 

Cathrine: Stop nu, der er ting jeg ikke gider vide om dig 

Charles: Lad være med at sige alle, alle de der detaljer… fuldstændig ugyldige. Man behøver ikke 

som person at forklare hele sit liv på det.  

Cathrine: Nej 

Charles: Altså bruge det intelligent. Det der med, at… 

Lasse: Så I bliver irriterede på folk der gør det? Jeg kan tænke, at det havde jeg ikke gjort, men… 

Fair nok, hvis de har de lyster… 

Cathrine: Ekshibitionistiske behov 

Jane: Jeg tror jeg ser lidt ned på folk der gør det…det kan godt være, det er lidt arrogant, altså… 
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Cathrine (bekræftende): Ja det tror jeg også jeg gør… 

Jane: Jeg opdaterer aldrig min status rigtig, men jeg ved ikke der er nogen der skriver nogen ting 

hvor jeg bare tænker, hvad er der sket for dig… 

Marianne: Altså hvad er det for nogle ting vi snakker om, når man siger meget personlige ting. 

Altså jeg er sådan en, der bruger status til at skrive de mest idiotiske indfald, der lige falder mig 

ind, og det er ikke særlig intelligent…  

Charles: Det er også det, for så er der en grund, så er det i sjov. Altså så er det for at underholde 

dine venner ikke. Så er det ligesom at fortælle en joke ved et bord. Men at fortælle, at nå men jeg 

er lige blevet gravid i går eller jeg har lige født mit barn og lige smider et billede af dit nyfødte barn 

på Internet, som 300 mennesker… 

Cathrine (tilføjer):… i øvrigt med dit bare bryst ved siden af (alle griner) 

Charles: …som 300 mennesker, hvoraf dem måske 5 kun du snakker med til hverdag får lov til at se 

de der privatbilleder, så synes jeg det er lidt for meget 

Cathrine: Jeg er træt af babyscanningsbilleder, som der er utrolig mange af 

Camilla K: Ja det forstår, jeg forstår det simpelthen ikke 

Cathrine: Det kan simpelthen få mit pis i kog 

Nadia: Jamen I må gerne komme med eksempler 

Cathrine: Eller mænd er dumme og min kæreste har slået op med mig… eller nej, det passer bare 

heller ikke ind 

Marianne: Ja jeg fandt sgu ud af…Nej jeg fandt sgu ud af, jeg fandt ud af, at en jeg kender, han har 

været i, han er på Skejby sygehus med en…øh hvad hedder det en punkteret lunge, han har været i 

et biluheld, han har været tæt ved at dø. Så finder man ud af det på FB, det er sgu fandme også 

underligt.  

23 Cathrine: Jamen ellers så havde du ikke fundet ud af det 
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Marianne: Det er da rigtig nok. Ej det havde jeg men ikke så hurtigt, kan man sige 

Lasse: Jeg ved ikke, jeg læste i hvert fald for et stykke tid siden en artikel om der findes forskellige 

typer ikke.   

Marianne: Ja den har jeg også læst 

Lasse: Der er et eller andet med… Nogen der kom ud med alt deres personlige ting og vi andre…Og 

så er der det der med at komme med idiotiske indfald, og nogen der også bare bruger det til at 

fortælle hvad man laver ikke. På vej i biografen eller har set en god film eller… 

Cathrine: Eller jeg skal sælge mit køleskab, nogen der mangler et køleskab  

Camilla K: Men det der det er så okay, men sådan noget der; er på vej i biografen…altså det kunne 

da rage mig mindre (alle griner) 

Lasse: Men hvad hvis man gerne vil fortælle folk det 

Charles: Men så ved du det jo 

Camilla K: Så ved jeg det ja. Men det…og sådan nogen ting der, det synes jeg bare 

Lasse: også der er nogen der kommer med nogle holdninger 

Cathrine: Og jeg er total rød, og jeg støtter irakerne i Brorsonkirken og jeg går til demo på onsdag 

og sådan noget 

Mathilde: Men hvad så nu I snakker lidt om hvad der er okay og ikke okay, men hvad bruger I det 

så primært selv til? 

Jane og Cathrine: Snage… (alle griner meget højt) 

Mathilde: Yes der var to der snager, og hvad siger i andre? 

Camilla C: Jeg snager da også, men en ting jeg synes der er utrolig godt, det er den holder styr på 

alle fødselsdage, så man lige kan gå ud og kigge i hjørnet der for ellers havde jeg da ikke kunne 

huske alle folks fødselsdage  
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Peter: Facebook er et vildt smart system, der er bare 233 funktioner for meget. Altså der er vildt 

mange fede ting, som man kan bruge. Og så er der en masse lort. 

Cathrine: Du kan jo sortere i rigtig rigtig meget 

Peter: Det ved jeg godt, at man kan. Men får man det gjort osv. 

Cathrine: Ja ellers gider man jo ikke bruge det 

Peter: Nej det er det jeg synes…Facebook startede rigtig fornuftigt, så blev det meget underligt, 

fordi (alle griner)…så begyndte folk at finde ud hvad de skulle bruge det til…og nu står det igen 

sådan lidt dødvande, sådan hvor ja jeg vil gerne bruge det, og hvad jeg skal bruge det til..og så 

bliver det sådan noget…fordi det der med at kunne skrive noget sådan noget ping pong. Det kan 

man også gøre på Twitter…endnu mere life og action-agtigt. Det vil jeg da synes var endnu sjovere 

Cathrine: på Twitter 

Peter: Nej det er der ikke. Til gengæld kunne man gøre det. Altså det kunne man selv være med til 

at skabe, men man skrive, så kunne det være …så det hele det griber jo om sig. Jeg tror bare folk 

er dovne. Nu er Facebook der og det kan alt muligt. Og folk bruger det til 1000 forskellige ting, 

men det er stadig bare Facebook, derfor kan man altid diskutere det. Fordi nogen vil snage, nogen 

vil ikke have folk snager, man kunne da godt tænke sig at dele billeder med sine venner og sådan 

noget. Det er svært, altså fordi jo du kan lave filtre i alting og så kan du sidde og lave filtre for 

nærmest hver eneste applikation der er. Hvem der godt må se mine billeder og hvem der godt 

…osv. og så begynder det sgu da blive et ret besværligt legetøj, hvis du spørger mig 

Lasse: men der er jo også ret mange ting sammen. Bare det at have kontakt og det at kunne snage, 

hvis det er det…Dele billeder, dele links, være fan af et eller andet fælles, som man kan diskutere.  

Peter: De konkurrerer  jo mod alt ikke. Altså de vil jo gerne være det eneste sted, man skal bruge 

ikke. Altså, færdigt arbejde 

Lasse: Det er vel også det, det…  

Peter: Ja det kan man vel også 
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Marianne: Men jeg synes, jeg synes faktisk, at  det har ændret fokus.. Altså, jeg bruger det meget 

som en form for mailingsystem for det første, fordi jeg synes det er lidt smart man kan følge hele 

tråden… og så synes… Det er et smart sted at oprette grupper, altså hvis man er med i 

styregrupper eller netværk eller…og så synes jeg, at jo og så er der det der med status, som jeg jo 

så også er ret afhængig af… Øh, og så det der… og så synes jeg netop, at min Facebook er gået fra, 

jeg har scoret 77 point i hvor tæt jeg er på en Disney prinsesse eller … til at gå over til at være 

sådan noget med netop links ikke…altså kommer med sine holdninger til nogen bestemte ting, 

men jeg kan ikke rigtig finde ud af om... Altså der er også en der simpelthen poster så mange links, 

at jeg er blevet nødt til at skjule hende. Det er ikke fordi jeg har noget imod hende, jeg har noget 

imod hendes links. Altså, der bliver det måske lidt vildt, bare sådan at spamme folk med links om 

Irak eller hvad det nu er, altså. Men jeg synes faktisk, at min Facebook side har fået et meget mere 

alvorligt touch, eller meget mere sådan alvorlig med et touch af fun 

Mathilde: Så bare lige, nu tror jeg snart vi skal gå videre til det næste…men der var nogen der 

sagde i snagede. Hvad gør i to fyre så 

Lasse: Jeg bruger det som kontaktnetværk… 

Mathilde: …primært 

Lasse: …primært…og så til at følge med i hvad der sker og så i de vennekredse man har... så er der 

nogen der lige skriver om et eller andet arrangement eller et eller andet… at der er sket et eller 

andet, og så billeddeling er jo også, synes jeg, en rigtig rigtig god funktion 

Charles: Jeg bruger det mest for at dele, jeg…det er fordi jeg laver rigtig meget, jeg er en meget 

social person, så jeg går altid, jeg går ud 3 gange om ugen og jeg rejser hele tiden og jeg har over 

3000 billeder. Jeg vil bare vise folk, hvad jeg laver, så hvis de har lyst til at se det, så kan de bare 

gøre det. 

Mathilde: Det er super. Så leder det os lidt videre til det næste, nu vi snakker om hvem man kan 

snage hos. Hvad er jeres…altså hvis I kan diskutere jeres holdning til det med at have en åben eller 

lukket profil. Altså hvorfor synes I det er godt og dårligt at have det ene eller andet. Og hvad har i 

selv?  
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Lasse: Jeg synes, det er rigtig godt, at man kan dele det, men det er rigtig, det er dødbesværligt. 

Altså man kan skelne mellem folk, fordi der nogen folk, som man gerne  …Jeg har ikke noget at 

skjule og eksempelvis i forhold til jobsøgning, så kan der måske være nogle billeder, som man ikke 

er specielt interesseret i alle bare kan se…  

Cathrine: (tilføjer)…eller sin moster 

Lasse: Det er så det næste, når ens forældre lige pludselig spørger om man vil være venner, så er 

det altså skide svært (alle griner) 

Folk snakker i munden på hinanden 

Charles: Så skal du have 2 profiler 

Peter: Man ved hvis man siger nej, at de vil selvfølgelig kunne forstå det, men så har de bare ikke 

nogen venner overhovedet (alle griner højt) 

Lasse: Forældres venner eller et eller andet og der er også nogle forskellige omgangskredse, og der 

bliver det svært ligesom at gå ind og øh og sige, hvad er det egentlig de ikke må se…det her billede 

må I gerne se og det her billede må I ikke se 

Marianne: Og det gider jeg bare ikke 

Lasse: Nej der må man jo tage sådan en principiel beslutning om man nu bare accepterer, der er 

nogen ting de kommer til at se, som det havde måske været bedre foruden, eller om det så bliver 

ingenting  

Marianne: Jeg er sådan rimelig…Altså jeg er ikke venner med folk jeg arbejder med f.eks. eller har 

en eller anden form for professionel interesse i. Altså jeg…mens jeg arbejdede ude på skolen, der 

begyndte der en derude, som jeg har gået i folkeskolen med, som elev. Ham slettede jeg som ven 

derinde…det er måske åndssvagt. Men jeg fungerer som lærer derude og jeg vil have lov til at 

være en idiot inde på Facebook…eller en pjatterøv 

Lasse: Så du har skelnet mellem privatlivet og det andet 
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Cathrine: Det er sjovt, for jeg tænker, at hvis folk vil være venner med mig på Facebook, så er det 

mine kontakter, så må jeg bruge dem…altså professionelt eller for sjov eller..hvis de bor i Finland… 

der vil jeg ikke vælge folk fra. 

Men det er fordi jeg ikke er venner med dem i virkeligheden (Alle griner) 

Camilla C: Jeg tror måske også det har lidt at gøre med, at jeg stadig er studerende, så selv om 

man selvfølgelig har et studiejob, så har man ikke det her rigtige job endnu, så man føler godt, at  

man kan måske fjolle lidt mere rundt, end man kan, når man måske engang får sit endelige job, og 

der vil jeg sige, der vil jeg så bruge LinkedIn, men det skal vi måske snakke om senere…det vil jeg 

bruge mere til det professionelle og så holde Facebook til mere det der fjollede. 

Lasse: Det er da død svært, fordi man har jo kolleger, som man jo opfatter som værende… 

Camilla C(afbryder): Helt klart, helt klart 

Lasse: Hvad hvis det så er en der bliver forfremmet, skal man så slette vedkommende som…nu lige 

pludselig 

Camilla C: Ja det er en svær grænse 

Nadia: Har I alle sammen lukket profil? 

Alle: Ja 

Charles: Hvad… lukket… Hvad mener I med lukket, fordi min er helt 

Mathilde: Hvis man googler… (alle griner)Med åben og lukket profil, mener jeg, at hvis man 

googler dig, kan man så se din Facebook profil, hvis du dukker op…eller kan man kun se, der er en 

person der hedder Charles, du skal være ven med ham, hvis du skal kunne se indholdet 

Charles: Jeg tror jeg har begrænset til at man kan ikke se mine billeder, men man kan se mit navn, 

hvis du googler mig  

Mathilde: Men man kan ikke få adgang til alt hvad du selv har oploadet… 

Charles: Nej, der skal du så spørge om tilladelse eller sådan noget 
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Nadia: Hvad tænker I selv om dem der så har åbne profiler? 

Charles: At de ikke ved 

Cathrine:  

Charles: Jeg har nemlig spurgt to piger fra mit arbejde forleden dag, fordi jeg googlede dem for at 

finde dem, for at se om de var p Facebook…og så kunne man bare komme ind på deres profil med 

det samme. Så sagde jeg det til dem, og så sagde de; hvad, det kan man da ikke, jeg har ikke givet 

jer adgang og sådan noget. Det skal du fravælge jo…det vidste de ikke, så jeg tror de fleste 

mennesker ikke er klar over det 

Mathilde: nu Camilla og Jane, jeg ved at I har et job i har været et stykke tid i…eller er det noget 

der har været…eller i tænker over 

Camilla: Øh, altså jeg er venner med folk fra mit arbejde. Det har jeg egentlig ikke sådan noget 

imod. Jeg har ikke noget på Facebook, jeg skal skjule og de ikke må se… selvfølgelig er der nogle 

fjollede billeder, men de ved jo godt, at jeg kan være lidt fjollet, så ja det har jeg faktisk ikke 

skelnet imellem på den måde 

Jane: Jeg skelner imellem de kolleger jeg ser privat, de har fuld adgang og dem jeg ikke ser privat 

har absolut ingen adgang, men jeg er venner med dem. Det er sådan lidt falsk et eller andet sted 

ikke, men altså på mit arbejde har  det været meget diskuteret omkring brugen af Facebook, og 

der blev det også frarådet at være venner med kolleger, direkte 

Cathrine: Så der er en politik omkring det 

Jane: Nej det er ikke en politik, de kan jo ikke bestemme hvad man skal i sin fritid, men det… 

Peter: Det er sjovt, at der er kommet sådan en ting som Facebook, som ikke er alene…google folk, 

som har gjort  så kæmpe stor en forskel…at det er en rettesnor i virksomheden…eller ej..nu er det 

sådan… alle mulige netværk og…Hun sagde at hun var syg, men der står hun sgu da med en 

sombrero på og en tequila…det var bare en sidebemærkning, at det er kommet ind fra højre og 

alle skal bare tage stilling til det, fordi så vigtig er det, at det ikke noget…ikke noget, de vil jo bare 

tjene penge 
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Cathrine: Er det ikke bare en erkendelse af, at det er kommet for at blive 

Peter: Jo jo jo selvfølgelig. Jeg synes bare at det er…at man kan lave noget så stort, og griber så 

meget om sig, at virksomhederne vil helt op i toppen af dansk integritet…af hvad kan man 

sige…nødt til at tage stilling til om det der, det er noget man have eller ej og…opfordre deres 

medarbejdere til og handle på en eller anden bestemt måde 

Jane: Jamen det er jo fordi, at de brander sig igennem deres medarbejdere…  det er hele tiden det 

de vil have…ser stive ud på Facebook…og jeg tror også det er fordi de er lidt konservative inde hos 

os, men... 

Peter: 

35 Jane: Jeg er enig langt hen ad vejen, men der skal også være plads til, man har lidt privatliv 

Mathilde: Så det vil sige, at fleste af jer har en lukket profil, men så inde på Facebook, der kan I så 

godt have nogen venner, som I tilføjer som det, jeg tror nok det bliver kaldt limited profile så de 

kun har adgang til nogen af jeres oplysninger, hvis… 

Camilla C (Afbryder): Jeg har ikke nogen limited. Jeg har det samme på alle…men det kan 

selvfølgelig godt være, det vil ændre sig, når jeg kommer lidt længere frem i min karriere (grin) 

Marianne: Men det, altså det har jeg sådan set også, men hvor, hvis … der er nogen billeder, hvor 

at man er stiv eller hvor det…så har vi det på vores private grupper…altså hvor folk er inviteret til, i 

stedet for, altså jeg er ikke interesseret i, at folk blæser mig ud i fuld offentlighed… 

Charles: På min arbejdsplads så er vi alle sammen på Facebook, min chef inkluderet. Og hun, hun 

får også mine updates. (alle griner) Hun ved godt, når jeg drikker bajere, så hun ved det... Jeg siger 

det også på arbejde, før jeg går fra arbejde siger, jeg at jeg skal ud og drikke øl. Så hun ved det, og 

jeg er også ligeglad. Men jeg var nok ikke blevet ansat, hvis hun havde kigget på min Facebook 

først, og så tænkte ham der er lige ham jeg skal have til at styre nogen penge med (Alle griner 

højt). Så jeg tror altså at hvis hun brugte Facebook som en søgemaskine til at finde medarbejdere, 

så var jeg nok ikke blevet ansat… 

Cathrine: Tror du ikke hun har googlet dig før 
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Charles: Nej det har hun ikke. Det har hun ikke. Men man kan også være forskellige mennesker på 

arbejde og så uden for. Man kan være meget professionel på arbejde, og så være en gøgler 

udenfor. Det er det jeg er. 

Mathilde: Det leder os så lidt videre. Hvis I kan prøve at diskutere lidt om private oplysninger. 

Diskuter hvilke emner eller oplysninger synes I er acceptable at dele på Facebook. Hvorfor synes I 

så det og hvorfor synes I ikke? F.eks. før så nævnte du det med at det var lidt underligt at folk var 

gravide eller et eller andet, de fortalte på Facebook. Altså er der nogen emner I synes, at det skal 

man bare holde fra Facebook, og hvorfor synes I så det? 

Camilla C: Jeg kender et par som var uvenner, og som udbasunerede det lidt på Facebook og kom 

med nogen ret sådan spydige detaljer mod hinanden…og det var sådan noget jeg ikke synes hørte 

hjemme på Facebook 

Jane: Den har jeg også… med nogen af mine venner. Altså ikke mig… 

Camilla C: Ja, ej det synes jeg ikke, det var sådan 

Peter: Man skal i princippet ikke, hvis du spørger mig. Det her er meget meget reaktionært, men 

følelser hører slet ikke hjemme sådan et sted her. Altså jo, men ikke stærke følelser 

Mathilde: Men kan du forklare hvorfor 

Peter: Men hvorfor, fordi det rager ikke mig, og derfor så jeg bliver næsten irriteret over at skulle 

falde over det. Altså fordi lige pludselig, så bliver jeg tvunget til at tage stilling til noget, som nogen 

mener kraftigt om hinanden eller om… Jo måske hvad man mener om et eller andet og politisk og 

hvad ved jeg, det kan godt være, at det…men det synes jeg måske også er irriterende, men jeg 

synes det er for meget, jeg synes, det er som man, ja jeg mener ikke, det er spørgsmålet om 

hvordan man betragter Facebook. Jeg mener ikke Facebook nødvendigvis er et valgforum, hvor du 

debatterer emner med folk du ikke kender. Derfor så når jeg pludselig skal sidde og uuuhh tage 

stilling til nogen der siger et eller andet…det kunne være to venner eller det være nogen der bare 

går helt amok enten i …til højre eller til venstre eller et eller andet, og man føler at ååh, det bliver 

du nødt til på en eller anden måde, det kan man ikke sidde overhørig. Jeg synes ikke det hører 

hjemme på Facebook, nu er jeg der ikke selv, men jeg har været der. Jeg synes ikke det hører 
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hjemme. Jeg synes, at følelser skal man passe utrolig meget på med, fordi du kan komme til at 

ramme alle mulige i måsen og det er ikke sikkert, at folk tager det særlig pænt eller… på den ene 

eller på anden måde, så kan det gå ud over folk, som det ikke var intenderet. Det synes jeg er 

forkert 

Lasse: Men er det ikke lidt det samme som at sidde i et s-tog eller en bus, og der er nogen der 

sidder og har en tilsvarende diskussion i… 

Alle: ja, jo…(taler i munden på hinanden) 

Lasse: Altså, så det nye er egentlig bare, at det er på skrift 

Peter: Mmm. Jeg har den holdning, at 

Lasse: Man skal ikke lægge noget ud som man ikke kan stå ved, altså man skal helst ikke lægge 

noget ud i affektion, hvor man…altså man skal sgu kunne stå inde for det, og så må jeg respektere, 

at hvis folk har nogen stærke følelser for et eller andet, som de siger det her vil jeg fortælle 

omverden at jeg mener og føler og har det sådan, så vil jeg respektere det 

Peter: Det er en anden måde at sige det på, jeg sagde…bedre.. Det vil jeg give dig ret i. På den 

anden side vil det bare altid være, hvis du møder nogen i toget, som diskuterer eller er ved at gå 

fra hinanden og det hele er fucked ud, så tager man  høretelefoner i… eller et eller andet. Det kan 

man. Men det vil  jo altid give sådan en …det ved jeg ikke… det giver…to tilfældige mennesker på 

gaden, dem ser du aldrig igen og der er du mere ligeglad 

Marianne: Plus at altså har man…følelsesmæssig samtale…så kan det altså være at det er en 

opringning du lige har fået, og den bliver du nødt til at tage. På Facebook er det helt bevidst, du 

sætter dig ned og informerer folk om…men jeg tror grænserne for hvad man synes er okay, og 

hvad man ikke synes. Jeg tror de er meget forskellige…f.eks det der med de politiske holdninger. 

Jeg synes i høj grad ikke, at det hører hjemme. Jeg tænker meget over hvad jeg selv lægger ud, 

men jeg kan godt finde på det… Det er også sådan hvis jeg er faldet over et eller andet. Men så kan 

det til gengæld irritere mig, hvis folk de svarer på mine politiske holdningsstatus…(alle griner) 

Camilla C: …og ikke er enige…? 
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Mathilde: Hva så, en ting er, nu snakker vi om information, hvad synes I om at den information, 

der ligger på Facebook…nu tænker jeg primært på billeder, det er jo ikke nødvendigvis jer selv der 

har kontrol over det. Altså, hvad er jeres forhold til det, kan i finde på at prøve at ændre det. Altså 

f.eks. untagge jer selv eller… 

Lasse: Jeg har været igennem alle de billeder af mig selv i forbindelse med jeg blev færdig og 

untagge dem som jeg mente, det var der ikke nogen grund til 

Mathilde: Hvad slags billeder var det? 

Lasse: Typisk festbilleder, hvor man render rundt og er malet i hovedet og  måske ligger og sover 

med en kandelaber på hovedet eller et eller andet. Det tænker jeg, at det er der ikke nogen grund 

til at en arbejdsgiver, som med garanti går ind og søger af en eller anden grund kommer til at falde 

over, uanset om det er nu er Facebooks skyld…har fået fat i det af anden vej, så vil man vel helst 

forsøge at… 

Nadia: (afbryder) Tror i det har nogen indflydelse? 

Flere: Ja! 

Cathrine: Jamen jeg stempler jo selv folk, når jeg læser om deres børn på Internettet eller på 

Facebook. Så gider jeg dem ikke, så synes jeg de er dumme, så vil jeg da ikke at ansætte dem 

Marianne: børn, der er fandme nogen der ikke har andet at skrive om end deres børn 

Alle taler i munden på hinanden… 

Camilla: Jeg havde også en veninde, som var gravid, og det hørte man rigtig meget om hele 

graviditeten. Og så skriver hun også; så er hun på vej…hun kan lige nå at opdatere sin 

Facebookstatus inden hun er taget på hospitalet 

Alle griner og snakker i munden på hinanden… 

Camilla: Der tænkte jeg bare…nej. Og nu har babyen også sin egen profil og jeg ved ikke hvad 

Charles: Det er mærkeligt 
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Camilla: Ja det er meget mærkeligt 

Marianne: Men det er jo netop, det der altså de er jo også en ting at man kan forsøge at 

kontrollere, hvad man smider ud, men man kan altså ikke kontrollere hvordan modtageren 

modtager det. Og det er da problematisk 

Cathrine: Måske er det der mødreforum fint for alle mødrene, altså …får noget ud af det 

Marianne: Det tror jeg også…helt sikkert 

Charles: Men på den anden side, hvis…lad os antage at du smider nogen billeder eller sådan noget 

som egentlig dine venner ikke synes han ikke gider at se på, hvis han synes det sker for ofte, 

ligesom du gjorde med den person der lagde alle de videos…så bare slet den person eller den fact 

at du får alle de der outputs. Så er det et valg fra alles side i øvrigt 

Jane: Jeg er gået så langt til at skrive til en af mine volleyballvenner 

Nadia (afbryder): Det skulle jeg lige til at spørge om… 

Jane: og vi er rigtig mange mennesker, og hun tog så mange billeder til nogen af de der fester, og 

man så…seriøst nogen billeder hvor det kun var mig der var på 

Den, hvor jeg så fuldstændig hen i vejret ud, ikke. Der var ingen grund til at lægge sådan et billede 

på Facebook, og der skrev jeg direkte til hende; er du sød at slette. Altså …Det var jo ingen grund 

til det var der, fordi 1. Det var et dårligt billede. Jeg lignede et eller andet der var løgn (grin). Det 

var uden problemer, og hun sagde også undskyld faktisk, men det var så også en af faktisk mine 

venner 

Mathilde: Er det en generel holdning, altså kunne i alle sammen finde på at altså untagge jer selv 

eller bede nogen om og fjerne billeder eller… 

Alle i munden på hinanden: Ja…hvis den var helt gal 

Peter: Altså dengang, det hele var sjovt og jeg var også på Facebook, der var jeg ligeglad, men det 

sjove var, at der var, jeg tror at jeg havde lagt 5 billeder op af mig selv, og der lå over 70. Altså og 

det var helt sikkert at 80% af det hele, det var sådan noget aaadddd, ikke, men dengang da rørte 
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det mig ikke, egentlig. Der var jeg ligeglad. Jeg synes egentlig det var sjovt, det var det samme som 

at sidde i festligt lag og kigge billeder igennem, men det er gået op for mig nu, at det er enormt 

praktisk, at det bare ikke er der, at der bare ikke er nogen mulighed for at gå ind og præcis som du 

snakker om, at de kan ligesom lave deres egen fortolkning af hvad de her billeder i virkeligheden 

betyder. Nå, der er kun festbilleder, ergo så laver han ikke andet i sin fritid end og være dødsmart. 

Eller så nå der er kun feriebilleder, så nå ham får vi nok ikke at se særlig meget (Alle griner). Nej 

men den der tolkning kan jo være individuel og den kan betyde alt muligt…glad for jeg ikke skal 

tage stilling til det, men dengang hvor at jeg egentlig bare syntes det hele var sjovt, der havde jeg 

da også…nej der tænkte jeg bare det er fedt, fordi at det er sjove billeder. Jeg kan godt lide billeder 

af mig selv og det er meget narcissistisk, men jeg kan godt lide at være fuld og jeg kan godt lide 

billeder af mig selv (alle griner) 

45 Charles: …alt det man deler plejer at være de ting… sjove ting, rejser, feste, fødselsdag, et eller 

andet, men man har aldrig sådan taget billeder af sig selv på arbejde og delt det med andre før 

Facebook eksisterede, så hvorfor gøre det nu, altså. Jeg er på arbejde…her på Facebook. Jeg er 

ikke interesseret i… 

Camilla: Selvom du ikke er på Facebook nu, så kan du jo ikke kontrollere om der er andre der 

lægger billeder ud af dig. 

Peter: Nej, men de skulle ikke kunne tagge en på dem 

Camilla: Nej de kan ikke tagge dig, men hvis det er nogen fælles venner eller  

Peter: …dem er jeg ikke så bekymret for, det er faktisk mere sjovt nok…men du kan ikke gå ind 

direkte, hvis du ikke kender mig og finde mig og på den måde komme i…så det gør mig ikke så 

meget, at venner har…at det er lidt ligesom venner… som har taget en film  eller…bare sit kamera 

med til en fest og så har de jo også dine billeder og så bliver de jo der, og folk ser dem, dem som er 

deres venner. Det er fint nok, men der er jo ikke nogen ovenfra der kan komme ned og skrive dit 

navn … Det er det der er sådan lidt rart 

Lasse: Det at man ikke kan søge på folk og så finde dig…. Når man googler dig 
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Mathilde: Okay, jeg vil så gerne have i diskuterer lidt om, hvem der er jeres kontakter på 

Facebook. Altså hvad er jeres holdning til hvem der må kontakte jeg gennem Facebook. Må alle 

kontakte jer eller er det kun venner, bekendte, kolleger, en potentiel arbejdsgiver. Og hvorfor 

synes I så det er okay at blive kontaktet eller hvorfor vil I ikke have at nogen bestemte mennesker 

kontakter jer 

Nadia: Altså man kunne måske også spørge lidt…hvem er jeres venner på Facebook nu. Er det 

jeres rigtige venner eller er I venner med naboen eller 

Mathilde: 

Camilla: Revl og krat 

Marianne: Nej jeg har 318 venner i virkeligheden. Det bliver bare jordens største bryllup (alle 

griner) 

Nadia: Og kunne I finde på at stoppe op på gaden og snakke med alle dem…jeres venner 

Camilla K: Neej…det kunne jeg faktisk ikke 

Cathrine: Altså jeg ville ikke sige ja til nogen jeg ikke ville sige hej til, hvis jeg mødte dem på gaden 

Jane: Jeg har ikke nogen venner, som jeg ikke har et forhold til. Altså jeg siger nej til mange. Folk, 

som man kender fra d man gik i folkeskolen. Jeg var ikke venner med dig dengang og jeg er det 

heller ikke nu. Når man ikke har gået i klasse med dem eller man kendte dem gennem en eller 

anden der har kendt en eller anden…det forstår jeg ikke. Altså hvorfor skulle vi være venner på 

Facebook. Jeg kender ikke engang efternavnet. Det har man så fået, ikke, men det har jeg så fået 

Camilla K: Sådan nogen venner har jeg også rigtig mange af, og jeg er begyndt at overveje om jeg 

skal igennem en ordentlig sletterunde og bare slette alle dem der…for jeg er jo aldrig inde og kigge 

på deres profil alligevel, altså jeg er fuldstændig ligeglad med hvad de laver, jeg kunne lige så godt 

bare slette dem 

Cathrine: Det er så der jeg tænker, at hvis de har ønsket at blive venner med mig, så kan det godt 

være, at de har deres, at de bare gerne vil op på 500 venner… men hvis de har gjort det, kan jeg 

også kontakte de, hvis jeg en dag har brug for det. Og jeg ved hvad de laver og jeg ved hvor de bor 
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henne og jeg ved at skal jeg bruge dem til et eller andet, så kan jeg få fat i dem der, og det må jeg 

godt, for de vil være venner med mig 

Camilla: Jamen det er rigtig 

Marianne: Jeg ved godt, at det er sådan lidt underligt og særligt fordi der er to  fra den samme lille 

by som mig ved det her bord, men jeg kunne godt, jeg kan godt finde på at acceptere nogen for 

ikke at blive anset som en snob  

Camilla C: Sådan har jeg det nok også…det var ikke folk jeg selv ville adde som venner, men hvis de 

adder mig, så tænker jeg at, nå ja…det kan vi da godt være venner  

Marianne: Der er seriøst en jeg stadig ikke ved hvem er (Alle griner) kommenterer lystigt… men jeg 

er fandme ikke sikker på… jeg ved godt jeg har set ham før, men 

Lasse: Men sådan er det også folk man snakker med, når man er i byen og støder ind i, jeg kan da 

ikke lige huske navnet, men jeg har da set ansigtet før. Og så kan man da godt lige snakke. Jeg tror 

altså at min grænse er ved folk jeg ville snakke med, hvis man mødte dem i byen. Men jeg vil sige 

sjældent at man tilføjer en ven, som man ikke har nogen mutual friends med. Altså det går jeg 

altid ind og kigger…hvis der dukker en eller anden op, som man lige er lidt…hvis man ikke har 

nogen mutual friends, så er det sådan lidt…ah, jeg lader den lige stå et par dage og ser om der 

skulle komme nogen på 

Mathilde: Så sådan primært dem i har som kontakter på Facebook, det er… i ved hvem de er og I 

er ikke i speciel kontakt med nogen der kunne være en potentiel arbejdsgiver eller nogle kolleger, 

som I ikke anser som jeres venner eller 

50 Lasse: Jeg synes det er rigtig, at det er netværk, man skaber, et netværk, så man har nogen 

ressourcer, som man kan tillade sig at trække på en eller anden dag…det med at have kontakten til 

dem man gik i folkeskolen med i 6. Klasse, hvis man lige pludselig finder ud af at….han sidder 

som…som leder i … det kunne være leder i  en virksomhed, man overvejer at søge i…hvis man så 

ellers har haft et godt forhold til ham dengang…men man, så vil det være oplagt at bruge det til 

…man kan jo skrive meget uforpligtende med chat eller på en wall en besked…og hvis det giver 

noget, så er det godt og hvis det ikke giver noget, jamen så har man ikke tabt noget.  
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Camilla C: Ja på sig tror jeg også godt, det kunne bruges. Størstedelen af de venner jeg har, er 

medstuderende, men jeg tænker da også, at om 10 år, så sidder de vel alle sammen og laver noget 

forhåbentlig interessant og så vil man måske kunne bruge dem i forbindelse med jobsøgning 

Mathilde: Bare sådan lige for sjov. Hvor mange af jer ville acceptere jeres chef f.eks. som kontakt 

på Facebook? 

Charles: Det har jeg gjort 

Mathilde: 3 4 stykker 

Cathrine: Men så er vi på begrænset 

Mathilde: Lige inden vi bare slutter af med Facebook 

Lasse: Min nuværende chef er jeg venner 

Camilla C: Længere oppe i systemet…det kommer vel også an på det 

Mathilde: Hvis vi lige runder af på Facebook. Hvis I kan sådan kort til sidst…hvad synes I egentlig 

helt konkret i får ud af at være på Facebook? Altså har I fået noget ud af det sådan helt konkret i 

kan sige, det har jeg fået ud af at have været på Facebook 

Charles: Jeg får altid et sted og bo, når jeg har været ude at rejse… gratis. 

Nadia: Hvordan? 

Charles: Alle mine venner bor jorden rundt… Hvor som helst så kender jeg altid en, og det er 

nogen mennesker jeg har gået i skole med, det er ikke sådan nogen venners venners venner. Det 

er nogen mennesker jeg har mødt og haft et forhold til. Så jeg betaler aldrig for noget hotel, når 

jeg er ude at rejse. Det er en stor fordel, synes jeg, fordi det er en stor interesse for mig at rejse 

Camilla K: Jeg har fået lift til Jylland 

Marianne: Det var meget konkrete ting 

Camilla K: Jeg har også solgt to billetter…koncertbilletter 
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Marianne: Altså jeg har da næsten fået en lejlighed…det var bare lidt ærgerligt, at vi fandt ud af, at 

den lå på Vesterbro Torv i Århus (Alle griner højt) Vi var faktisk næsten nået dertil, hvor vi skulle 

skrive under (Alle griner) 

Charles: Den er go… 

Marianne: Ja, det var fandme åndssvagt  

Charles: Jeg vil sige det virker begge veje…jeg har også haft mange af mine venner kommer også 

som har været her en uges tid hos mig. Det er ligesom, der er sådan noget couch friends et eller 

andet…ligesom det er nogen mennesker du ikke kender. Jeg bruger så Facebook med nogen jeg 

kender 

Lasse: En ting jeg synes vi ikke har berørt ved Facebook, det er hele den her evne til at arrangere, 

lave arrangementer…øh, det ser jeg som helt fantastisk, men netop nogen, hvor man…det er 

måske ikke familiefødselsdagen, men nogen større arrangementer, hvis folk de holder noget fest 

ude i byen eller et eller andet 

Nadia (tilføjer): eller en fokusgruppe… 

Lasse: …ellers fokusgruppe man kunne promovere 

Nadia: …det kræver så desværre  bare at man skal være venner 

Cathrine: Vi har også haft en stor diskussion inde på eksperimentariet, hvor vi har de her events, 

og der var nogen der ikke er på Facebook, og så bliver de ikke inviteret. Og det er altså et problem 

Marianne: Det er også blevet lidt upersonligt, ikke. Jeg holder fødselsdag…i øvrigt til 200 venner 

Camilla C: Mmm. Man får rigtig mange invitationer, så  det er også et eller andet sted med at 

sortere 

Charles: Men er det en dårlig ting, at man bliver inviteret mere? 

Marianne: Det kommer lidt an på. Man kan godt have en fornemmelse af er jeg virkelig inviteret, 

altså er jeg virkelig en af dem, man meget gerne vil have kommer, eller ligger jeg sådan lidt i 

yderkanten 
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Lasse: Men der er jo også meget stor forskel på om, man laver det som en at man skal være 

inviteret for at måtte være med i gruppen eller om man siger det her, det er åben for alle…jeg har 

været af sted på ski mange gange på sæson, og der har vi da haft kæmpe glæde af, at folk er 

spredt over hele Danmark, at man så ligesom siger, nu mødes vi en eller anden aften, og så kan 

folk ligesom tage stilling til om de vil komme fra Jylland eller fra England eller hvor det er de er… 

Sverige, at de faktisk ender med at dukke op, fordi man får koordineret det her på en måde, som 

man ellers ikke havde nogen som helst chance for  

Cathrine: …og snakke sammen…det er meget nemmere end maile og  

Marianne: Før i tiden, kan du huske hans forældres telefonnummer 

Nadia: Nej de er vist flyttet 

Mathilde: Så tror jeg vi vil gå videre til vores næste emne… 

Nadia: Skal vi ikke holde en lille pause 

PAUSE… 

Nadia: Skal vi tilbage til business? Synes I fik snakket om alt omkring Facebook? 

I sagde I ville komme tilbage til det med den mere professionelle og organisatoriske del… 

Mathilde: Ja den sidste del kommer til at handle om, om mere specifikt om jobsøgning og … 

Lasse: Nej det var ikke, det var mere sådan organisation. Det var bare, at der er nogen der bruger 

det professionelt 

Mathilde: Kan du give et eksempel? 

Lasse: Det Danske Spejderkorps har gjort meget ud af at, fordi de gerne vil ramme unge 

mennesker af en eller anden grund, at det er Facebook.com/spejder, der ryger man ind på en side, 

som handler om det Danske Spejderkorps og de ting som rører sig. Øh, de er i gang med at 

kigge…vi har generalforsamling i næste weekend og i øvrigt også i forbindelse med 

klimatopmødet…men bliver brugt meget professionelt… Lige pludselig er det blandet sammen 
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med noget business. Det er sådan…jeg kunne også have det lidt svært, hvis der var nogen 

virksomheder, der begyndte at promovere sig på den måde. 

Peter: Telmore har lavet den applikation, Telmore til Telmore på Facebook, som gjorde at, altså 

det var jo det de reklamerede med, at hvis du har Telmore og hvis jeg har Telmore, så kan vi ringe 

gratis sammen, og så tænkte de hvordan får vi lige den her endnu dybere ind i folks bevidsthed 

…simpelthen en applikation til Facebook, hvor du, hvis du har Telmore, kan  sende den her 

applikation til alle dine venner, hvor der står, at hvis du nu skifter abonnement til Telmore, så kan 

vi snakke gratis sammen.  

Mathilde: Så du fik faktisk… på en eller anden måde 

Peter: Det var helt genialt for dem. Jeg ved det for det var en af mine venner, der stod for den 

kampagne. Han blev lige pludselig…jeg tænkte det var da nemt og smart og alt muligt og lige 

pludselig skulle han stå og lave foredrag for nogen andre teleudbydere, fordi …det var jo en 

fantastisk god idé. Det var jo gratis og det var jo noget der fik folk til at…nååå…okay og vi snakker 

jo meget sammen og man har jo den der interaktion. Det er typisk yngre mennesker der er på 

Facebook og hvorfor ikke fortælle dem, at de kan også tale og skrive gratis sammen. Klart ud på 

Facebook, og det gik pisse godt, og det er jo også…det er en anden måde men det er også en 

professionel brug af et socialt medie, som er gået rigtig godt. Så det virker rigtig godt til nogen 

ting,  altså hvis man forstår at udnytte det. 

Mathilde: Super, så tror jeg vi vil gå videre med LinkedIn. Kender I alle sammen..Er der nogen af 

jer, der ikke ved hvad LinkedIn er? 

Cathrine: Altså jeg har hørt om det 

Mathilde: Så kan jeg lige læse lidt op… LinkedIn er et erhvervsorienteret socialt netværkssite med 

47 mio. Brugere i hele verden. 500.000 er danske brugere, kun overgået af Facebook herhjemme. 

Formålet med netværket er at skabe professionelle kontakter og forretningsforbindelser og 

anvendes af flere virksomheder til at rekruttere ansatte. Brugernes profiler har fokus på 

oplysninger om uddannelse og erhvervserfaring og minder sådan lidt om et cv. Brugerne kan 

derudover også anbefale hinanden. Så det er sådan det man kan bruge eller blandt andet kan 

bruge LinkedIn til. Så nu var der sådan 2 tror jeg ud af 8, der ikke vidste hvad det var, men  
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hvis…kan I sådan diskutere lidt, altså nu har I hørt hvad det er, og I andre kender det 

måske..øh…hvad synes I om det. Er I på LinkedIn, og hvorfor er I det? 

Peter: Ja, fordi øh…fordi det lige præcis har den der professionelle erhvervsmæssige indgang.  Det 

handler om faglighed osv. og det er praktisk. Jeg troede ikke rigtig på det i lang tid, og så på 

tidspunkt efter at have været arbejdsløs i noget tid, tænkte jeg, at nu prøver jeg lige at opdatere 

den her profil, så den er up to date, og øh…fik ud af det blå øh…en besked fra en jeg har arbejdet 

sammen med for nogle år siden om... nå nu kunne han lige læse sådan og sådan og jeg ikke havde 

noget job, og øh…der hvor vi tidligere havde været, der var han lige blevet fyret fra, men han  

kunne godt finde et telefonnummer til mig, hvis jeg var interesseret osv. Øh… Forleden der fandt 

jeg en jeg havde gået på højskole med for ti år siden og ikke har snakket med siden som 

tilfældigvis arbejdede i DR, hvor der var et job, jeg gerne ville have, og skrev til ham og skrev… Hej, 

hva så…dadadada…Kragsholm…10 år siden…osv. Du arbejder på DR, kender du noget til den her 

deling, kender du noget til den afdeling et eller andet. Og han skrev så… Ah, fedt at høre fra en 

gammel Kragsholmer…bla bla bla… et eller andet og han ville prøve at…han havde lidt travlt i en 

uge og…men han ville prøve at skaffe et telefonnummer osv., og jeg må sige, jeg troede sgu ikke 

rigtig på det i starten, men det viser sig altså lidt, at hvis man bruger det, så virker det, og man kan 

få lov til at skrive de her sådan en lille smule uformelle ting til folk, og de reagerer på det. Det er 

det her med netværk, jeg aldrig har været sådan specielt… Jeg er ikke så god til det osv.  Og her er 

der endnu et lag, det der med at du bare kan skrive til folk. Jeg synes sgu det virker, for mig gør det 

og det  virker også som om folk, de tager de beskeder de får på LinkedIn som rimelig alvorligt, 

uden at de selvfølgelig siger, jeg har et job til dig, så tænker de nå okay, fint jeg kunne godt bruge 

et øjeblik på at svare dig i hvert fald og fortælle, hvad jeg kan tilbyde dig. Så som netværk, så tror 

jeg faktisk det… 

Lasse: Jeg tror, man opfatter det meget mere professionelt…det er altså, hvis jeg går ind i det her, 

så er det fordi man er seriøs.  

Marianne: Jeg er ven…connected med min chef på LinkedIn, hvor at der altså på Facebook….jeg 

kan  godt…der er forskel, øh…helt klart, hvem der…også nu er jeg ikke super aktiv på LinkedIn men 

accepterer sådan set bare dem, der  spørger mig indtil videre, ikke. Og der er også nogen, der har 

spurgt mig, om jeg  vil acceptere dem, som jeg ikke f.eks. er venner med på Facebook,  altså folk 
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man har studeret med f.eks. Som der måske kunne gøre et professionelt netværk nemmere, men  

hvor det der fjolleri, det kan være de slet ikke deltager i det, det ved jeg faktisk ikke.  Men altså, jo 

helt klart nogen andre profiler, jeg vil…knytter til LinkedIn.  

Nadia: Er I opdateret på LinkedIn? 

De fleste: Ja… 

Marianne: Er I hvad…? 

Nadia: Om du er helt opdateret, 100% 

Mathilde: Altså du ved, nogen har bare en profil, sådan oprettet som at så har de aldrig rigtig 

udfyldt egentlig hvad de… 

Nadia (tilføjer): …så er det bare lige din uddannelse 

Mathilde (tilføjer): …ikke brugt det sådan…altså 

Marianne: Nej…ja, det er mig (alle griner) 

Nadia: Okay… 

Camilla C: Jeg har f.eks. opdateret det, men jeg bruger det ikke aktivt  på nuværende tidspunkt, 

men jeg er ret sikker på, at jeg på sigt ville bruge det mere aktivt og selvfølgelig også vil gøre lidt 

mere for måske sådan at pimpe ens profil så det bliver sådan lidt lækkert, men det har jeg ikke 

gjort indtil videre 

Jane: Jeg tror, hvis jeg var jobsøgende, så ville jeg nok være mere på den… 

Camilla C: Jaaa… 

Jane: Man burde selvfølgelig gøre det førhen 

Mathilde: Er der andre end Peter der har…sådan faktisk er blevet kontaktet af nogen eller selv har 

prøvet at kontakte nogen igennem LinkedIn? 

Nadia: Altså synes I det er mere uformelt? 
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Lasse: Det er meget mere formelt for professionelt 

Camilla C (tilføjer): …i forhold til Facebook f.eks. 

Lasse (tilføjer): …meget mere, meget mere professionelt… 

Peter (tilføjer): …men det føles mere…synes jeg 

Lasse: …jo jo altså på den måde men i forhold til Facebook 

Alle: Ja ja… 

Nadia: Men vil du skrive til hvem som helst? 

Lasse: Hvem som helst… På LinkedIn? Altså grundlæggende, hvis jeg kender folk, ja. Det kunne jeg 

da godt finde på, men har ikke været aktiv derinde sådan. Det er det der med, man lige kigger ind, 

når man får et eller andet request, og så kigger man lige…gud der var også nogen andre, man 

kendte, og så kan man så requeste dem. Men den der med ligesom at gå ind og se, ah men hvad 

sker der på LinkedIn. Det…det… det har jeg ikke… 

Peter: Det kan man bruge på et tidspunkt, og det er egentlig, synes jeg netop, når det gælder om 

at se, om man kan få en indgangsvinkel til et jobopslag eller et eller andet. Er der nogen her af 

dem som, det kan være tidligere kolleger eller det kan være kollegers kolleger men et eller 

andet…på en eller anden måde er der jo bare, det virker som om, efterhånden for mig at se, at der 

er en aftale om, at jamen hvis du er der, så er det okay, at man kontakter dig, fordi man kan jo 

bare læse det og så sige, det  har jeg ikke tid til at svare på. Men det er noget jeg gør, når jeg 

kigger efter nogen job, så går jeg ind og kigger om der er nogen der tilfældigvis arbejder enten 

som samarbejdspartner eller i den konkrete virksomhed, fordi det kunne være, lige i øjeblikket 

virker det som om, at det vigtigste det er, at der er en eller anden, der fortæller, den der modtager 

din ansøgning, at personen skal læse den igennem.  Og det er det vigtigste, fordi ellers så ryger 

den i sådan noget… introduktion, ja det kan jeg ikke bruge til noget. Altså at det går ekstremt 

hurtigt, så hvis der er nogen der bare arbejder i nærheden, så er…prøver jeg at se om man kan, 

måske kan, du ved, det kunne være at prikke nogen andre på skulderen eller et eller andet 
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Mathilde: Så det vil sige, nu du har haft en god erfaring med at kontakte nogen, og de faktisk har 

taget tid til at svare tilbage, kunne I finde på altså inde på LinkedIn, der kan man så, hvis man f.eks. 

har en kollega som kontakt, så kan man også se, nå den kollega kender en anden, så kan man se, 

hvor mange led hen, der er hen til en bestemt person. Kunne i finde på så, hvis en af jer, jeres, hvis 

jeg nu kontaktede jer og sagde, jeg kan se inde på LinkedIn, du kender en der arbejder i det her 

firma, der vil jeg enormt gerne ind. Vil du introducere mig? Kunne I finde på at hjælpe andre, altså 

på den måde 

Alle: Ja…ja da  

Mathilde: Vil I så kun hjælpe jeres venner eller lad os sige, nogen af jer har mødt mig for første 

gang i dag, hvis jeg nu så fandt ud af, neej Marianne, du kan hjælpe mig. Vil  det være okay eller 

hvad er jeres forhold til, hvor godt skal man kender hinanden, før man hjælper, altså? 

Marianne: Det kunne jeg allerede finde på bare på e-mail, altså e-mail eller LinkedIn. Det kunne 

jeg sagtens, folk kan jo bare lade være med at svare 

Camilla C: Jeg tror, hvis mellemleddet ligesom kunne sige god for den person, som jeg ikke selv 

kendte, så tror jeg, jeg ville ikke have nogen problemer med at sige god for personen også, men 

jeg er ikke sikker på, at jeg ville anbefale en, som jeg slet ikke…altså kendte. Også selv om nogen 

andre kendte vedkommende… siger også bare sådan lidt…sådan ahhh, men så… 

Cathrine: Det vil kræve en nærere relation til den der anbefaler… 

Camilla C: Ja… det kommer selvfølgelig også an på, hvilken jobfunktion vi snakker om, men… 

Peter: Det kommer også lidt an på, hvad der er i det for en selv ikke. Det skulle nødig være i ens 

egen virksomhed, at man har ansat en, man slet ikke vidste hvem var, fordi en eller anden lidt 

halvskeptisk person havde sagt; jaa…han er vist okay eller hun er vist okay. Altså hvis det ville 

kunne falde tilbage på en selv, så var man måske lidt mere tilbøjelig til at lade være, ikke, men hvis 

det er sådan et…selvfølgelig vil jeg give dig et telefonnummer. Øh, jeg vil da gerne ringe til den 

person, jeg kender og spørge om du må ringe. Det vil jeg ikke have noget problem med, det vil jeg 

gøre for næsten alle. Det der med at anbefale en, der lige pludselig skulle stå i og kunne falde 

tilbage på dig, det  vil jeg måske være lidt mere tilbageholdende med. 
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Lasse: Jeg synes der er meget forskel på at anbefale nogen og på at skabe en kontakt 

Alle: Ja…helt sikkert. 

Camilla C: Man kan jo godt hjælpe folk til en samtale, men derfra må de jo  ligesom klare den selv, 

kan man jo sige 

Lasse: Ja ja og så sige, jamen jeg har formidlet kontakten, men jeg kender ikke personen, når man 

ringer og siger, den her person…Jeg er blevet spurgt igennem en kammerat om I vil snakke med 

ham…jeg kender ikke, jeg kender ikke vedkommende 

Camilla C: Ja, hvis bare man er ærlig omkring det, så ser jeg heller ikke nogen problemer i det 

Nadia: Og ville I også selv sådan, hvis du kendte en, bede den person om…eller…sådan for mig om 

jeg skulle spørge dig om du ikke godt ville… Ville I ingen problemer have med det? 

Flere: Nej…næ 

Nadia: Hvis der var et 3. led I var interesserede i? 

Peter: Jeg synes efterhånden, at det…det, nej men det er også…Jeg synes bare det virker som om, 

at folk faktisk er…det tager meget meget kort tid og folk er sgu tilbøjelige til at sige; jamen det vil 

jeg da gerne. Det kræver 2 minutter her, og så… 

Nadia: Det med om du selv kan få dig selv til at bede en om det som igen skulle bede en…  

Mathilde: Så dit spørgsmål er mere om I ville kunne få jer selv til at spørge andre 

Nadia: Ja lige præcis 

Cathrine: Jeg ville nok have svært ved det 

Camilla K: Man kan vel blive desperat nok 

Alle: Jaaa 

Mathilde: Du sagde, at du ville have svært ved det 

Cathrine: Jeg ville have det svært ved det, jeg skulle virkelig være presset 
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Nadia: Ja, det er jo det,  jeg mener… 

Camilla C: Det er sådan lidt en grænse, man lige skal overskride, ikke 

Cathrine: Jeg skulle virkelig være presset, eller virkelig ville det 

Lasse: Der er også stor forskel på, hvem man spørger ikke. Altså hvor godt man kender 

vedkommende. Hvor godt kender de ens situation. 

Flere: Ja… 

Jane: Så længe jeg kender det første led godt, så vil jeg på ingen måde have svært ved det 

Flere: Nej, det ville jeg heller ikke… 

Nadia: Okay… 

Cathrine: Jo, det ville jeg stadig være, sådan lidt mmm, fordi de skal gøre mig en kæmpe tjeneste.  

Jane: Ej det synes jeg ikke er en kæmpe tjeneste… 

Cathrine: Der er rigtig mange, der spørger mig, om jeg ikke kan spørge min far, om de ikke kan 

skaffe dem en lejlighed, ikke. Og det er bare sådan…nej. Det synes jeg er pisseirriterende, når folk 

bliver ved med at spørge mig om det. 

Camilla K: Men, det er også noget andet, at når… spørge om et telefonnummer eller et eller andet, 

så… 

Cathrine: Jamen, så giver jeg dem telefonnummeret, men jeg kan ikke lægge et godt ord ind for 

dem, altså… 

Lasse: Men det er også sådan lidt, så er vi tilbage til den der forskellen mellem at skabe kontakt og 

på at lave en anbefaling 

Cathrine: Jeg kan sagtens give dem et nummer, og så de ringer og får at vide, at der er ikke nogen 

lejlighed, altså… 

Flere: Jaa… 
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Mathilde: Så I ville, det ville være okay at hjælpe med at skabe en kontakt, men hvis man ligesom 

sal anbefale nogen, skal man have en rimelig  nær relation til personen 

Alle: Ja 

Mathilde: Så det vil sige, at der er en forskel i den  situation, hvor det måske kan falde tilbage på 

en selv 

Peter: Ja det synes jeg… 

Mathilde (tilføjer): …at nogen kan sige, hey du anbefalede… 

Peter (afbryder): Man må jo vide lidt mere, altså. Det vil jo ikke være rart. … fordi at en eller anden 

tilfældig skulle have et job eller en indgangsvinkel eller et eller andet 

Lasse: Men jeg synes, du har meget ret Cathrine i at, der er også… men hvis man spørger nogen, 

om de ikke kan anbefale en, skal man ligesom vide, at de vil…at man havde det så godt med dem, 

at de kan stå inde for det, som jeg står for på en eller anden måde, men at de ikke skal have det… 

Cathrine: …det er bare alligevel få mennesker 

Lasse: …dårligt ved at skulle vurdere mig som person og vil de egentlig det, eller vil de ikke. Jeg 

egentlig helst kun spørge nogen, jeg ved ville sige ja. 

Marianne: Men jeg ville aldrig spørge nogen, om de kunne anbefale mig, tror jeg ikke. Jeg tror jeg 

ville spørge nogen, om de kunne skabe kontakt 

Flere: Ja… 

Marianne: …og så skulle jeg nok sørge for mine egne anbefalinger 

Jane: Det er blevet meget ubehageligt at blive spurgt af en om, man vil anbefale dem, og man ikke 

kan det i princippet. Det har jeg været ude for en gang, og jeg synes faktisk det var ret ubehageligt.  

Mathilde: Kan du fortælle lidt om det? Altså bare give et eksempel… 

Jane: Altså jeg kan ikke sætte navn på, men… 

Mathilde: Nej nej… 
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Jane: …men jeg blev spurgt om af en af mine…øh, jeg vil faktisk godt kalde det en ven, men 

professionelt ser jeg ikke personen som en jeg ville anbefale, fordi det ville stå på mine skuldre. 

Altså…fordi hvis man direkte går hen og siger, man anbefaler personen, så er sandsynligheden for 

at den bliver ansat er meget stor. Så selv om de…. 

Camilla C: Der er jo også forskel på, netop hvordan ...altså mange folk man kender, man kender 

dem kun i privat sammenhæng og det betyder ikke, at man nødvendigvis ved, hvordan de fungerer 

i professionel sammenhæng, og det er altså…det kan man have en idé om, men man kan  jo ikke 

vide det 

Lasse: Nej, hvis man går hen og skal give en anbefaling, og man ikke rigtig selv tror på det, for det 

første er selvfølgelig, at det her kan falde tilbage på en, men det kan måske også betyde, at man 

får sagt nogen ting, som gør, at vedkommende slet ikke får jobbet…og så er man… 

Camilla C: Så har man gjort dem en bjørnetjeneste 

Lasse: På en eller anden måde ikke, så kan man have det lidt dårligt over…, at de slet ikke blev 

ansat………………….. 

Jane: Jeg taler lidt uden om på en eller anden måde…. Så jeg ikke behøvede at bringe mig selv i 

situationen. Jeg synes faktisk det var ubehageligt 

Lasse: Men det er måske det der så bare, at man lidt uforpligtende bare kan skrive til folk, i stedet 

for en personlig kontakt og spørge. 

Jane: Ej, hvis jeg var i tvivl om de ville anbefale mig, ville jeg aldrig spørge, så ville jeg bare bede 

om kontakten 

Marianne: Øhm…lige et spørgsmål om LinkedIn i forbindelse med der en del her der bruger 

Facebook til at snage. Det kan man heller ikke rigtig på LinkedIn, vel? Altså der kan man se, hvem 

der har været inde på forskellige profiler, ikke? 

Mathilde: Altså jeg tror, at man kan vælge, om folk må se en om ens fulde profil er offentlig eller 

om det kun er kontakter på LinkedIn, der må se det, men det er da rigtigt, så kan de se, hvad der 

svarer til dit cv 
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Marianne: Nej jamen, jeg tror faktisk, jeg var inde på Peters, og så kunne man se, at den og den og 

den…havde været inde på Peters 

Charles: Jeg tror, at den der applikation er lige lavet på Facebook nu 

Marianne: Okay… 

Charles: Hvor du kan se, hvem der har været inde og se ens profil. Det har jeg ikke selv undersøgt, 

for jeg er sgu lige glad, men… Jeg tror nu det starter sådan. For der er mange, der er bitre over, at 

de…der er altid nogen der kommer og kigger på deres profil 

Lasse: Man kan da godt føle sig overvåget 

Charles: Ja ja præcis, ikke… 

Mathilde: Ja vi må hellere gå videre. Lidt mere generelt nu kommer det til at handle meget…lidt 

mere om jobsøgning. Det første vi gerne vil have, I diskuterer, er at øh… Altså har I nogensinde 

prøvet at google på jer selv? Altså hvad finder man, hvis man googler jer på nettet? Tænker I over, 

hvad der ligesom  

Nadia (tilføjer): …ligger derude 

Mathilde (bekræfter):…ja ligger derude, altså og…øh… Googler I jer selv? Googler I andre? Hvem er 

det f.eks. I Googler? Og bruger I resultaterne til noget, altså…? 

Peter: Hvis bare man kunne bruge dem til noget 

Charles: Jeg har googlet mig selv, jeg kan ikke finde noget. Jeg ved ikke, om jeg ikke har lavet noget 

overhovedet i mit liv. Jeg kan bare ikke finde noget som helst om mig 

Mathilde: Det er ikke dig der kommer frem…?  

Nej men…øh…det… Der findes mange der har det samme navn som mig i Danmark. 47 (alle 

griner). Jeg var jo inde på…jeg var jo inde på Danmarks Statistik for at se hvor mange, der hed 

præcis som mig. 47 og der er bare ikke noget som helst om mig. Jeg ved ikke det altså… 
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Marianne: Altså, der er noget om mig, men det er fandme ligegyldigt. Altså det er sådan noget, at 

jeg sad i kollegierådet fra 2002… 

Mathilde: Så I har faktisk googlet jer selv? 

Alle: Ja…jaa… 

Cathrine: Jeg har da også googlet mig selv. Min farfar har endda udtalt, at der kommer rigtig 

meget op, når man googler mig. Jeg kommer op, og jeg har været med til at lave en hjemmeside 

om systematisk botanik, og der kommer op min specialeplads, og der kommer op, at…sådan en 

miniartikel, der er blevet udgivet, hvor jeg er på, og…det er sådan nogen fornuftige ting 

Marianne: Ja altså, jeg har også mit speciale, kommer også derop og min feltrapport, som også er 

publiceret, men den ene artikel, jeg så rent faktisk reelt har fået publiceret, den kommer ikke op 

Mathilde: Har I så prøvet at gøre noget for at ændre resultaterne? Nu tænker du…ej det her er 

faktisk en rigtig god ting for min professionelle profil, jeg kunne godt tænke mig, at den kom lidt 

højere op i google resultaterne 

Marianne: Jamen, det aner jeg sgu ikke, hvordan man gør 

Peter: Nå, men så spørg mig, så finder vi ud af det 

Nadia: Søgeoptimering, Marianne… 

Lasse: Jeg vil hellere sige, at…at jeg…jeg kunne google mig selv for at sikre mig, at der ikke lå noget 

som kunne være skadeligt (flere er enige)…måske ikke så meget for at promovere mig selv, men 

hellere, hvis der lå et eller andet som man skulle tage højde for at, øh… 

Cathrine (afbryder): Jamen hvordan får man det væk? 

Lasse: Det kommer an på, hvor det ligger… Jeg tror nok, at man  både kan gå til mediet selv, der 

hvor det ligger ikke, og så skal man jo kontakte Google og sige, at det skal fjernes fra cachen 

Flere: Okay… 
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Marianne: Men jeg vil faktisk så sige, at hvis jeg har en enkelt gang eller to deltaget i en debat, 

som jeg simpelthen ikke kunne holde mig fra på Politiken.dk eller sådan et eller andet… 

Mathilde: Okay, så der deltager du faktisk aktivt i en debat en gang imellem? 

Marianne: Ja der var lige en gang en, der simpelthen  satte mig sådan i fyr og flamme, at jeg ikke 

kunne lade være, men der skriver jeg ikke…altså mit efternavn, der skriver jeg bare mit 

mellemnavn, som der er 5000 andre, der hedder. Der laver jeg mig sådan rimelig anonym, fordi… 

Cathrine (afbryder): …og det er bevidst… 

Marianne: Hvad siger du?  

Cathrine: Det er bevidst, du gør det? 

Marianne: Ja…helt bevidst 

Mathilde: Googler I andre? Altså hvem googler I? 

Alle: Ja….!! 

Cathrine: Jeg googler min censor. Han er både på Facebook og LinkedIn. 

Mathilde: Ja… 

Cathrine: Lukket profil! 

Mathilde: Okay… 

Marianne: Min så meget farlig ud, så man skal passe lidt på det 

Cathrine: Min ser meget rar ud 

Mathilde: Hvem ellers…hvem googler I andre? Googler I nogen? 

Charles: Gamle venner…når man keder sig. Gamle venner... se om der er et eller andet om dem.  

Altså dem man ikke har på Facebook… 

Mathilde: …så dit er altså primært personligt? 
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Charles: Ja…  

Mathilde: …hvis du googler nogen? 

Charles: Jeg googler ikke nogen for job 

Mathilde: Nej… 

Camilla C: Det tror jeg mere, jeg ville gøre… 

Cathrine: Jeg googler også professorer og sådan noget… 

Marianne: En der havde den samme stilling som mig på forsvarscollege i England 

Jane: Jeg gør det mest, hvis der er en der har ringet til mig, altså professionelt gennem arbejdet, 

og så før jeg lige skal ringe den her person op, så vil jeg gerne lig se, om det er den øverste 

direktør, eller er det… altså hvem er det lige i firmaet, der har ringet til mig, så kun på den måde 

Mathilde: Tænker I over, hvis nu nogen af jer har været ude at søge job, at en arbejdsgiver kunne 

google jer og kunne I finde på at google den der I skulle til samtale hos? 

Flere: Ja… 

Peter: Ja for satan… Censoren, altså…jamen altså det hele lige siden Internettet startede 

nærmest… 

Cathrine: …det ville være dumt andet… 

Peter: …synes jeg, at jeg har ledt efter alle mennesker… (alle griner) for at optimere min egen 

situation i forhold til det jeg…altså…skolemæssigt, hvis censor var ansat på DR i…som…et eller 

andet øh…medie…et eller andet, jamen, så er det klart, at jeg så prøvede jeg at trække…jeg ved 

godt, at det måske ville blive dumt, men måske trække præsentationen i  hvert fald over til noget, 

som mindede om det felt, i stedet for hvis…hvis øh…personen var noget helt andet, altså hardcore 

programmør eller et eller andet, så ville jeg få det til at se anderledes ud. Øhm…og 

jobsøgningsmæssigt, så er…jo, chefer det ene eller det andet sted, og hvem kender de, og fordi 

det er en anden måde at komme igennem dem, når man nu ikke er venner på LinkedIn 

nødvendigvis eller kontakter, så…øh…kunne det jo være en anden måde, hvis du lige…altså hvis du 
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finder en bestyrelse, og den person du nu skal skrive til eller et eller andet, sidder i den bestyrelse. 

Hvis der nu lige tilfældigvis er en eller anden eller en sekretær eller et eller andet, som ringer en 

klokke eller, at det…jeg synes det giver god mening at finde ud af hvem folk er og hvad for nogen 

ting sidder de måske med i eller et eller andet, fordi igen der kunne man måske finde et fælles led, 

hvis man var heldig 

Lasse: Jeg er meget uenig, fordi jeg er bange for, at der ligger så mange ting på nettet, at det kan 

man sgu ikke helt stole på alt sammen. At jeg ville kunne komme med nogen…øh…nogen forkerte 

idéer om personen, jeg ville skabe mig et billede af en person, som jeg egentlig synes jeg skulle 

være ret åben for, hvis jeg skulle til…til samtale 

Mathilde: Så du ville ikke se det som en fordel? 

Lasse: Jeg ville være bange for, at…at skabe mig et billede som…  

Cathrine: …var forkert… 

Lasse: …som var forkert, og øh…altså jeg er sådan en meget ærlig person, så jeg ville komme til en 

samtale, og så er jeg ærlig, og så tager jeg det derfra hvor jeg er, det synes jeg er en af mine 

stærke sider. Jeg ville ikke prøve og skulle vinkle det på en eller anden måde eller have noget i 

baghovedet og tænke… for jeg vil egentlig hellere komme fuldstændig blank og så… 

Cathrine: Jeg har en gang sagt det til en censor, at jeg har googlet hende…det synes hun var i 

orden 

Peter: Det tror jeg godt, de også ved, man gør, altså… 

Cathrine: Hun var så ikke klar over, at hendes …profil der lå derinde (flere griner) 

Peter: Jamen jeg…nu er jeg jobsøgende, så jeg finder det sådan vigtigt, altså for mig også et 

spørgsmål…et spørgsmål med at sende ansøgning osv. at…øh…det kan godt være, at man ikke kan 

stole på det altså…det har jeg faktisk ikke tænkt over, men…øh…jeg vil tro det giver en edge 

alligevel i forhold, fordi der er…det er et lortemarked lige i øjeblikket, så alt…altså på grænsen til 

uærlighed, men fandme alt hvad der overhovedet kan give et skridt  mere i retning af det der, det 

bruger jeg lige i øjeblikket, hvis jeg kan komme til det, fordi ellers så sker der bare ikke en skid 
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Cathrine: Jeg tror, jeg vil vove at sige, det er sådan en form for forberedelse, der også er forventet, 

der hvor du skal hen til jobsamtale  

Lasse: Jeg vil nok eksempelvis google eller vide en masse om virksomheden… 

Cathrine: Ja ja afgjort, men også de personer… 

Lasse: …men men men ikke personen, det ville jeg ikke… 

Cathrine: Jo… 

Camilla C: Altså så længe man måske holder sig bare kritisk over for de steder, man finder 

informationer om personen + der er det, at der er nogen navne, som der er rigtig mange der 

hedder, så man skal lige være sikker på, at det er den rigtige også 

Marianne: Ja… 

Camilla C: …og ikke går ind og kigger på… 

Mathilde (afbryder): Der er mange undersøgelser, der så f.eks. fra USA, der viser, at 80% af 

arbejdsgiverne de googler…øh…kandidaterne de har til samtale, og hvis I vidste, at det gjorde 

danske arbejdsgivere også, hvilket jeg selv ville gå ud fra altså, kunne I finde på så og opføre jer 

anderledes på nettet f.eks. tænke, det der med ens LinkedIn profil eller Facebook, om den nu var 

offentlig eller, kunne I finde på ligesom at prøve at ændre det billede, der er af jer. 

Peter: Ja… 

Cathrine: Det er da en af grundene til, at man har en lukket Facebookprofil, altså…    

Mathilde: …at du ikke vil have, en potentiel arbejdsgiver skal få alt det ud… 

Marianne: Ja, jeg skrev en kronik til Information for et stykke tid siden, og det irriterer mig, at den 

kommer op. Ikke fordi jeg ikke kan stå inde for, hvad der står, men den er måske bare sådan lidt 

pjattet…øh…det kan godt sådan egentlig, hvor jeg tænker, ej den må I godt pakke væk…men altså 

jeg ved heller ikke, jeg tror jeg googler folk af alle mulige årsager. Jeg tror da, at da jeg lige fik min 

kæreste, der tror jeg nok jeg googlede ham for at finde billeder til mine veninder… Altså så, men 

jeg har ikke noget problem med det 
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Peter: Sådan noget med at booste sin…sin LinkedIn profil faktisk, det var også noget der skete der 

hen mod slutningen af mit studie, hvor jeg også tænker, at nu kan det godt være, at jeg begynder 

at…folk begynder at lede, hvis folk lige pludselig begynder at lede efter mig, så må den gerne stå 

som værende så færdig som den kan være…og så opdateret osv., fordi det eventuelt…jeg er ikke 

sikker på, at folk nødvendigvis ville tænke, at en ufærdig LinkedIn profil ville være et plus eller et 

minus altså egentlig, men hvis den kunne være noget, så kunne den måske være et plus, hvis man 

nu fik skrevet, sådan…at der udover, hvad man havde skrevet i sit cv og så videre, så på en anden 

måde også stod lidt forklaringer om, hvad man havde lavet, altså hvis de nu ville søge oplysninger, 

så var det da fint, hvis de kunne finde noget…ikke at jeg tror det ville give minus, hvis de ikke 

kunne, men det kunne måske give plus, hvis de kunne, så det tænkte jeg meget over, og min 

indeholder lidt det samme, som jeg tror dit…altså hvis man googler mig…det er sådan set lige 

gyldigt meget af det, men der er ikke noget af det, der er dårligt som sådan…altså så er vi helt 

nede tilbage i sådan noget, som måske 12. Ting eller et eller andet, hvor der står et eller andet 

pjat, ellers så er det sådan noget…man kan ikke rigtig få noget ud af det, men man har været med i 

den studiegruppe og den studiegruppe. Det virker på en eller anden måde som om, at man ved 

meget studiemæssigt liv, og man har været med i alle mulige ting, og du ved…sådan fra et 

studiejob og et eller andet, så det er ikke noget, nogen vil kunne få noget dårligt ud af, og det er 

sådan set meget fint, altså jeg ville da godt have, det var alle mulige fede ting, du ved ikke, altså 

hvor jeg virkelig havde markeret mig, men når det nu ikke er så mange af dem, så er det meget fint 

egentlig, at det bare, altså… 

Mathilde: …så det er vigtigt, at det ikke er noget dårligt, der kommer frem. 

Peter: Ja det er rigtig ærgerligt, hvis…øh…altså jeg har en ven, der hedder Laust Farver. Det er der 

åbenbart ikke så mange der hedder, han havde en gammel blog. Grev Farver, hvor ham og hans 

venner ude fra Holte, de sad og skrev de mest bizarre ting om…om det her med at være fra Holte 

og sådan noget ikke...altså det var sådan noget, hvor alle fik et rap over nallerne, alle de fattige og 

et eller andet (grin). Det var ren sjov, og det er faktisk ret grineren, men det irriterer ham af 

helvedes til, for du googler det som nummer 1 og 2 der kommer op, det er hele den her blog fra 

2001 eller et eller andet…øh…hvor de bare har siddet og givet den gas, og han har prøvet at få det 

fjernet, han er journalist, han ved, hvem man skal ringe til, han…men det forsvinder ikke, og det er 
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irriterende, så det der er jeg rigtig glad for, at man ikke ved et uheld…fordi jeg har da også skrevet 

alle mulige ting til alle mulige folk, som er for sjov, som ikke rager nogen… 

Lasse: Så det kan være rigtig fedt at have sådan et mere anonymt navn… 

Peter: Ja det kan det faktisk godt… 

Lasse: Det er jo et af problemerne, så siger jeg, det kan jo være nemt at sige, at man gerne vil 

booste sig, men hvordan skal man det, hvis man f.eks. hedder hr. Nielsen og Hansen og Jensen, 

ikke…? 

Mathilde: Jamen har I så nogensinde, nu siger du f.eks. om din ven, der hedder et meget specielt 

navn. Er der nogen der har været ude for, I f.eks. har været til en samtale eller med nogen kolleger 

eller noget, hvor I så faktisk er blevet spurgt ind til noget, I ikke selv har givet af information? Lad 

os sige, I har sendt en ansøgning, og så til samtalen bliver man spurgt sådan…nå jamen jeg kunne 

se på nettet, at du har været spejder eller… 

Camilla C: Nej det har jeg aldrig prøvet… 

Cathrine: Det var også det samme på Eksperimentariet, der spurgte de ind til et eller andet, som 

min veninde, der arbejder, havde fortalt dem… 

Mathilde: Okay… 

Cathrine: …som ikke står i min ansøgning 

Jane: Ja det er også derigennem… 

Cathrine: Men det…altså det var også en, jeg kunne stå inde for, så det var okay… 

Mathilde: Okay 

Lasse: Jeg vil sige, at grundlæggende så overvejer man da, hvordan man ser ud på nettet. Altså, 

det er da egentlig det, det handler om…og mest og dels for at der ikke står noget dårligt, men det 

er sådan en ting, som…som man ikke rigtig kan kontrollere 100% selv. Altså man kan have lavet 

noget rigtig dumt i tidernes morgen ikke, som… 
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Mathilde: Er der nogen af jer, der aldrig har tænkt over det, altså? 

Charles: Ikke før for nyligt… 

Mathilde: Okay… 

Charles: Altså jeg havde en veninde, der har…der er blevet…altså…fundet sådan på nettet, altså af 

nogen virksomheder, fordi hun har et rigtig godt cv, så blev hun bare fundet af… 

Mathilde (afbryder): kan…hvor blev hun fundet henne. Du må meget gerne fortælle en lille smule 

om eksemplet… 

Charles: Jeg ved det faktisk ikke., hvad det er. Hun er på mange forskellige job ting og sager, altså 

nu arbejder hun i Forsvarsministeriet. Hun er i en fed stilling, altså…og hun har bare…hun har kun 

været i Danmark to år, før det har hun bare arbejdet i udlandet, og så blev hun bare 

sådan…øh…hvad hedder det… 

Cathrine: Headhuntet 

Charles: Headhuntet…præcis…til det, og så havde hun forklaret, fordi nemlig…hun er på Facebook 

med mig ikke, og så siger hun; ”men er du ikke bange for al det sjov og ballade, du har”, fordi jeg 

har en del jo af det… så siger jeg; jamen det, altså…jeg har det sådan…jeg er lidt ligesom dig, jeg 

synes bare jeg er meget ærlig til jobsamtale og sådan noget, og det de kan se på nettet, det er 

sådan jeg er, altså som person. Jeg er meget glad, jeg er meget…altså, og hvis du ikke gider at 

ansætte mig til den stilling jeg søger, selv om jeg er kvalificeret til det, fordi du ser et billede af mig 

med en bajer i hånden, så gider jeg heller ikke at arbejde med dig, fordi at mit arbejde bliver 

påvirket af et faktum af, at du ikke kan lide mig… Så altså alle mine chefer ved hvordan jeg er, og 

altså så fungerer det fint, så giver jeg mig også 100%, og så fungerer jobbet 

Mathilde: Okay… 

Marianne: Men det er jo altså heller ikke kun et spørgsmål om, hvor vidt man har dummet sig eller 

ej vel…altså jeg er 29. Jeg har ingen børn. Jeg er ikke gift endnu, men jeg bor dog sammen med 

min kæreste. Det kan jo altså også være en information, der er nogen arbejdsgivere, der kan tage 

med i deres betragtning, og det kan man jo ikke gøre skide meget ved, og det kan de finde på 
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nettet. Altså så kan du nok så meget tage din vielsesring af, når du går til jobsamtale, hvis de ved 

du er gift, fordi de har det i Jyllandsposten, ikke 

Mathilde: Nu skal vi videre til det sidste emne…wuuh, som simpelthen er rekruttering igennem 

sociale medier. Hvis I kan prøve at diskutere, altså; hvad mener I om, at nogen arbejdsgivere er 

begyndt at rekruttere, altså ikke bare gennem LinkedIn, men gennem f.eks. Facebook… 

Øhm…hvad ville I synes om at blive kontaktet på Facebook? Nu har mange af jer sagt, at I har en 

lukket profil, fordi I ikke vil have, at alle skal se hvad som helst, og I har også, nogen af jer sagt, at 

nogen af jeres kolleger ikke har adgang f.eks. til jeres billeder og sådan noget. Hvad er jeres 

holdning, at man er begyndt at rekruttere f.eks. 

Nadia: Det var også fordi, vi hørte, vores vejleder sagde, at der var kommet en eller anden 

’application’, hvor nogen arbejdsgivere kunne få lov til se profiler…  

Mathilde (tilføjer): …sådan lidt à la LinkedIn… 

Nadia: …gennem venner 

Mathilde: …kunne man blive anbefalet osv. 

Nadia: Ja…ja det var vist startet i USA, så det er nok ikke kommet endnu… 

Peter: Er det rigtigt, ja, så er de allerede begyndt… 

Nadia: Ja noget…jeg ved ikke lige hvordan, det fungerer 

Peter: …men man kan filtrere nok så meget men hvis man betaler, så kan man gå lige igennem 

Nadia: Ja… 

Camilla C: Jeg tror jeg ville tvivle lidt på seriøsiteten måske bag det, når det var på Facebook i 

forhold til hvis det havde været f.eks. på LinkedIn 

Mathilde: Hvorfor? 

Camilla C: Jamen, jeg ved ikke, om det netop er fordi måske at man bliver spammet med så mange 

ting på Facebook og alle mulige grupper og vil du ikke det og vil du ikke det, og så ville jeg måske 
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bare have lidt svært ved sådan at filtrere, hvad der var seriøst, og hvad der ikke var…men 

selvfølgelig, hvis det var et fedt job, og der var noget hold bag i det, så ville jeg da ikke være 

fuldstændig afvisende over for det 

Jane: Folk må da gerne komme med jobtilbud 

Camilla C: Jaa… 

Alle snakker i munden på hinanden… 

Mathilde: Hvad ville I andre også synes, det var useriøst, hvis I blev kontaktet af en virksomhed på 

Facebook? 

Charles: Næ… 

Marianne: Jeg ville da helt klart tjekke det… 

Camilla K: Jaa… 

Cathrine: Jeg ville studse over det, men jeg ville tjekke det ud, det ville jeg… 

Camilla K: Altså hvis man får en mail, så må det jo være fordi, de mener det altså…det er vel ikke 

bare noget, de sidder og gør for sjov 

Charles: Ja præcis…altså det er fordi, hvis de søger nogen mennesker der skal arbejde for dem 

ikke, altså det er rent faktisk fordi de har brug for nogen, de er jo ikke derinde for sjov, ikke, så hvis 

du får en e-mail, så er det fordi du allerede har fået den interesse, du skal have. Altså det er det 

samme som at modtage en e-mail i virkeligheden, det er på et andet medie 

Nadia: Men I vil ikke åbne jeres profil for det f.eks. 

Flere: Nej… 

Cathrine: Jeg tror altså også, der er meget forskel på, hvilke områder af jobs, der vil hverve på den 

måde 
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Lasse: Men du…profil, man kan jo godt åbne for, at de kan se din…hvad du har haft af uddannelse 

og så ikke andet og så stadig ikke have adgang til billederne og din væg og hvad pokker, der ellers 

er der… 

Peter: Der findes også…altså…på en eller anden måde så er jeg ikke sikker på, at Facebook har den 

betydning, som det har mange andre… I Danmark findes også; campus.nu f.eks. som ville det 

samme som Facebook, men da de endelig lukkede op, der var det lidt for sent, men så tog de så 

den faglige profil og tænkte sådan…fint vi laver et dansk socialt netværk, som handler om 

faglighed og uddannelser og erhvervsliv og alt mulig. Det var i hvert fald deres pointe, da de 

startede…da de endelig startede, og dvs. jeg ser ikke rigtig grund til, at man skulle åbne 

Facebook…hvis Facebook nu havde den…den…øh…hvad hedder det… 

Mathilde: …funktionalitet 

Peter: …funktionalitet med sig, at det meget handlede om faglighed osv., jamen så kunne det godt 

være, men lige nu, der kan jeg slet ikke se, hvorfor man skulle åbne nogen steder…altså jo med job 

og alt sådan noget der, der kunne man måske godt, men hvorfor  man skulle begynde at vise sig 

mere bare for at virksomhederne skulle få fingre i én, det kan de gøre alle mulige andre steder. 

Altså hvis man virkelig vil det der, så  tror jeg ikke, at jeg ville gøre det på Facebook, jeg ville finde 

alle andre steder. Nu er de jo dumt, at jeg ikke er på Facebook, så jeg snakker jo måske lidt skævt 

på den her, men jeg ville åbne det alle andre steder og gøre det rigtig fagligt og interessant på den 

måde, og så ville jeg lege på Facebook og bruge det til billeder og bruge det til alt det der, som jeg 

kunne have for mig selv, og så gøre det andet fagligt og alle mulig andre steder, og hvis du så 

googlede mig, så kunne du finde mig der og der og alle mulig andre steder 

Mathilde: Altså, er der en vis enighed om, at I ville være lidt skeptiske ved at blive kontaktet, men I 

ville synes, det var…alligevel tjekke det ud…altså kontaktet af en arbejdsgiver på Facebook…  

Lasse: Hvis man blev kontaktet på Facebook, ville man da undre sig mere end, hvis man blev 

kontaktet på LinkedIn eksempelvis. Men jeg vil da sige, at 

Cathrine: ….eller på en e-mail… 
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Lasse: …eller på en e-mail sådan uopfordret, men jeg vil da samtidig sige, at hvis det blev alment 

accepteret, at der også på Facebook, var en applikation eller en måde, som at der var 

arbejdsgivere, der søgte på, og man i øvrigt var arbejdssøgende, jamen så ville jeg da også benytte 

mig af den…Det er jo så på vej, kan man sige, jeg ville ikke have noget imod at også promovere mig 

der, hvis jeg ligesom skulle ud og…øh 

Peter (afbryder): …nej jeg ville ikke have noget imod det, men jeg synes ikke, at det er der endnu, 

jeg synes, at det er for farligt på Facebook, fordi der er så meget info og folk kan…udover det, så 

ser jeg simpelthen ikke Facebook for gode til at sælge de her oplysninger til hvem som helst, der 

betaler for dem, og derfor vil jeg sgu helst, hvis jeg stadig var på Facebook, altså jeg har også…jeg 

har læst design og kommunikation og medier og har kraftedeme haft hovedet nede i Facebook i 

flere år også, og jeg stoler fandme ikke på den over en dørtærskel, altså og derfor ville jeg faktisk 

hellere bruge alt det andet og så sige, at på Facebook der er det kun pjat, altså der er det kun det, 

som jeg kan stå inde for eller noget jeg ligesom laver i min fritid, og så vil jeg…øh…ligesom tage det 

faglige og seriøse et andet sted hen… 

Lasse: Der siger jeg bare, at… 

Peter: Ja ja… 

Lasse. …der ville jeg ikke have noget imod at have det på Facebook også 

Peter: Nej men det ville jeg gerne, hvis det var, at det vendte sig, altså netop, hvis jeg stolede på, 

at de nu rent faktisk på en ordentlig måde prøver at gennemføre den her funktionalitet, der gør, at 

virksomheder de kan se osv. Fordi sådan synes jeg bare ikke, det virker nu, og derfor vil jeg faktisk 

ikke begynde og…og kaste alle mulige oplysninger derud 

Mathilde: Men man kan jo have lidt en diskussion om og sige på LinkedIn og nogen af de andre 

steder, der har du kun adgang til en persons faglige profil, hvor man kan sige, at Facebook måske 

giver mere et helhedsbillede af personen, som jo også kan være interessant i forbindelse med en 

ansættelse 

Charles: Men den kan du få til jobsamtalen jo 

Mathilde: Hvad synes I om det? 
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Nadia: Tror I det ville afholde nogen fra at ansætte jer, hvis de kunne se alle jeres festbilleder 

eller…? 

Mathilde: Fordi mange af jer har sagt; nå ja jeg tænker over, at en arbejdsgiver måske ikke skal se 

jeg er lidt fuld, men på en eller anden måde giver det måske et…et bedre billede af personen 

Lasse: Det der er problemet på Facebook er, at du ikke selv er herre over, hvad der f.eks. står på 

din væg, fordi det er dine kammeraters input, det er alle mulige andres input, det er deres… 

Mathilde: Okay, så det er noget med kontrollen, der er… 

Lasse: …det er deres måde at formulere nogen ting på, eller hvad man måske har sagt i spøg, også 

sådan lidt en forskel på, hvad man nu igennem de sidste…hvor lang tid man har været på 

Facebook…har oparbejdet af ting, fordi man ikke har haft fokus på, at det også kunne blive brugt 

til det her, og så på hvordan man egentlig ville gøre det, hvis man tænkte professionelt nu. 

Peter: Så egentlig er det lidt forplumret faktisk ikke, fordi hvem er det, du vil have, der skal se 

hvad, og er det så dine ikke-venner, der må se…skal de så, skal alle så, når de ser dig og tænker, 

skal jeg være venner med ham…så er det kun dine faglige oplysninger eller et eller andet, fordi, at 

det skal virksomhederne nu, altså jeg synes bare ikke funktionaliteten er der endnu til at jeg kunne 

gøre det på en ordentlig måde det der…jeg synes det bliver, det er lidt underligt, hvordan det 

skulle virke egentlig 

Lasse: Men helhedsbilledet synes jeg bare ikke er skabt af dit..af dig, du har ingen kontrol over 

det… 

Peter: Nej, men netop, netop, derfor så tænker man så men okay, så må de slet ikke se 

den…virksomhederne, men nogen venner må da gerne se det der, altså…der da mangler de at 

udvikle den funktionalitet, der skulle skabe at…  

Lasse: …men det kan du styre hvad det er for nogen informationer… 

Peter: Det ved jeg godt, men stadigvæk, du kan også styre, hvad du vil se, du kan også bare lukke 

for folk og sige, at det der må ikke ses på din væg…men så viser det bare ikke det indtryk, der gør, 

at sådan Facebook lidt sjov i forhold til at undersøge folk…det der med, at det giver dig et billede, 
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af at du er en hel person, som rent faktisk har venner, som rent faktisk skriver noget til dig på din 

væg, lige meget hvor åndssvagt det så er. Altså så kan du ende med at blive ligeså meget bare en 

faglig person…  

Marianne: Men alt andet lige, så er det jo ikke et helhedsbillede, for du kan jo også… 

Peter: …bare med noget mere information… 

Marianne: …min veninde hun er meget mere end den her unge, hun skriver om hele tiden, altså 

f.eks. Det er et meget lille…en meget lille del af hende, så jeg tror at det der helhedsbillede får de 

sgu nærmere bedre igennem LinkedIn… 

Charles: Jeg vil tro generelt, at…lad os antage et eller tilfældig stilling. Du har en person, der skal 

ansætte nogen mennesker og har fra 20 til 300 cv’er, de skal gå igennem og de har en 2 ugers 

periode…så hvis de skal google de der mennesker alle sammen og komme ind i alle de der 

menneskers liv, så finder de aldrig nogen til den stilling. Det de gør, de går på deres profil, hvis de 

kan finde en, så siger de; ligner det en idiot eller ligner det ikke en idiot…i skraldespanden eller vi 

gemmer. Og det er sådan de gør, jeg kan se min chef, hvordan hun ansætter folk, altså; vi skal 

bruge 2 nye mennesker i banken, vi havde 300 cv’er, hun kiggede på billeder… ud…ud…ud! Og det 

er det, og det er ligegyldigt jo, altså…det er helt sindssygt…altså det er virkelig, hvordan personer 

ansætter tror jeg, og jeg tror ikke altså de bruger…altså den tid, vi bruger på Facebook på at finde 

de mennesker, de gerne vil ansætte, så tror jeg det er meget kort, altså… 

Lasse: Der er også meget forskel på, hvad det er for et job  

Charles: Jo, bestemt…Jeg tror, at jo højere du er oppe i jobs, jo mindre tid de bruger på det 

der…altså de fokuserer på, hvad der er på en profil, altså de kigger  ikke på hvad dine venner har 

skrevet på Facebook, så går de direkte til de kvalifikationer, du har… 

Cathrine: Jeg tror måske, at nu…øh…kender jeg en, som har været med til at samle folk til Paradise 

Hotel (grin), og jeg ved jo, at de sidder og kigger Facebook, de sidder og kigger blogs, og der tror 

jeg, at man vil finde nogen rigtige passende mennesker til den type promovering af sig selv i 

forhold til at finde en ingeniør eller finde en agronom ud fra de kriterier, man kan finde inde på 

Facebook 
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Lasse: Tror I ikke også, at netop lederstillinger, kan det være ekstremt vigtigt, hvordan du har 

ageret på Facebook, og om du nu er en, der går ud hver eneste weekend og ter dig fjollet… 

Cathrine: Jo, men vil du så ikke være glad for at finde en lukket profil, og tænke sådan…ham her 

manden, han er bare lidt fornuftig, han prøver at holde det helt privat 

Camilla C: Ja, det vil jeg da synes… 

Cathrine: Altså det vil jeg som arbejdsgiver måske synes, og jeg tror måske det ville passe mig 

bedre at ansætte folk, der har en lukket profil 

Mathilde: Jeg tror, vi skal til at runde af…Bare jer 4, I har ikke sagt så meget nu her til sidst. Synes I, 

at jeres Facebook profil giver et helhedsbillede af, hvem I er? 

Cathrine: Nej… 

Mathilde: Hvorfor? 

Camilla C: Jeg tror bare også, at hele den der, vi snakkede meget om, at vi gerne ville skille vores 

private og det professionelle, jeg tror bare det generelt bliver sværere og sværere, fordi nu du 

socialiserer jo med dine kolleger, som du ville gøre med dine venner, så jeg tror ikke det i praksis 

er muligt at holde det adskilt…øh… 

Camilla K: Nej, selvfølgelig kan man få en idé om forskellige holdninger og sådan noget, alt 

afhængig af hvilke grupper, man er medlem af, og hvad man måske har linket eller postet eller 

kommenteret eller sådan noget… men altså, det kan jo også være i perioder, altså hvad der står på 

ens væk, så når der er kommet noget nyt, så er der nogen ting, der er rykket ned, og nogen nye 

ting der er kommet på og sådan… så… 

Cathrine: Jeg tror faktisk ikke, der står på min Facebook væg, at jeg er specielt interesseret inden 

for molekylær plantevidenskab, jeg tror bare der står agronom… 

Camilla C: Jeg ved slet ikke om jeg har udfyldt…jeg er slet ikke på, jeg har udfyldt mine 

professionelle data på min Facebook profil, det tror jeg ikke jeg har… 
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Marianne: Men altså…jeg har da reageret på hvad…folks grupper eller jeg datede på et tidspunkt, 

som jeg nok i forvejen havde en eller anden form for idé om, vil jeg sige, at det ikke skulle være 

mere, men det blev da sådan lige givet et ekstra skub af hans…de grupper han var medlem af, for 

det var alle de modsatte grupper, ikke, af hvad jeg var med i; ”Pia Kjærsgård ind i Danmark”, ”Pia 

Kjærsgård ud af Danmark” (alle griner). Det var virkelig…det var meget markant. Og samtidig, så vil 

jeg også sige, nu sidder jeg også i en stilling, hvor jeg egentlig ikke er interesseret i… jeg tror de har 

en rigtig god idé om, hvad min politiske holdning er…men jeg egentlig ikke særlig interesseret i, at 

den er kendt… og det er også en af grundene til det, at jeg vil have lov til at have mine holdninger 

for mig selv… 

Mathilde: Okay, så tror jeg hellere vi må stoppe, klokken er syv 

Lasse: Der er faktisk en fed facilitet, som jeg tror man kan både på LinkedIn og på Facebook… det 

er man kan se, hvem man har fælles venner, hvis man eksempelvis som arbejdsgiver går ind og ser 

på en eller anden profil, så kan se, hvem man er fælles venner med, kan det i hvert fald give 

nogen…måske give nogen kontakter, som de kan se, gud, der er nogen referencer her, som måske 

kan bruges, fordi man af en eller anden grund har nogen fælles venner, ikke 

Peter: De har den der med, hvor langt man er væk fra hinanden 

Mathilde: Her til sidst, vi vil meget gerne have noget feedback… 

Nadia: Synes I det var okay, og har det fungeret godt? 

Mathilde: Ja, hvad skal vi gøre anderledes? 

Vi rundede af med en outro og spurgte deltagerne, hvad de havde syntes om fokusgruppen og 

hvordan det havde fungeret og hvad vi kunne gøre bedre. 
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Bilag 2: Transskribering af fokusgruppeinterview 2 (vedlagt på cd-rom) 

Fokusgruppeinterview 2 torsdag d. 12. november 2009 kl. 17-19 

Deltagere: Bodil, Mia, Mette, Morten, Louise, Astrid, Anita, Marie-Louise 

Transskribering 

Mathilde: Så er vi live 

Nadia: Yes, nå men øh, det er mig der er moderator i dag, så jeg skal lige prøve at styre det her, og 

Mathilde er mere observatør, så hun siger ikke så meget. Øhhm, ja og vores speciale, så ved jeg 

ikke lige om du har sagt? 

Mathilde: Jeg har ikke sagt noget 

Nadia: Nej, øhm, vores problemformulering er ’hvorfor er det vigtigt at skabe sig et personligt 

brand igennem sociale medier når det handler om at finde det rigtige job’. Så formålet med 

fokusgruppen i dag det er at afdække jeres brug af de sociale medier, og altså, hvad I mener om 

det og hvorfor I mener det. Den varer to timer lige knap med en pause. Og øøhm, og det bliver 

optaget. Så det er ikke noget med at (banker i bordet) og sidde og rode alt for meget, så vi kan 

høre hvad der bliver sagt, men vi har prøvet det før, så den optager ret godt, man kan høre alle. 

Det er sådan meningen at det skal foregå som en samtale ligesom hvis I sad hjemme sammen og 

spiste aftensmad eller ved aftenkaffen og diskuterede. Og der er ikke nogen rigtige eller forkerte 

svar, og alle holdninger og meninger er selvfølgelig okay 

Mathilde: Også sådan hvis samtalen er ved at gå i stå så må I gerne bare lige, det må gerne være 

meget selvkørende, så skal I bare endelig tage tråden op og snakke videre 

Nadia: Yes. Så hvis vi lige vil starte med sådan en lille navnepræsentationsrunde, øhm, hvad man 

hedder, hvad man har læst, hvad man laver nu...og øh hvis I lige vil sige en god, den sidste gode 

film I har set, måske også hvorfor (lidt latter) 

Nadia: Og hvis man ikke lige kan, sådan lige for nylig, så bare en eller anden god film 
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Mathilde: Orv, hvis vi også lige kan sige, mens den bliver optaget, så lyser den her lampe rød, hvis I 

kan se den holder op med det, så må I meget gerne sige det 

Nadia: Skal vi så starte her, fordi så hvis Marie-Louise kommer imens 

Bodil: Ja, men jeg hedder Bodil Christine, eller I kan bare kalde mig Christine i dag, det er det 

Mathilde plejer at gøre. Jeg læser MIB, det er management of innovation and business 

development på CBS, og jeg er i gang med mit 2. år, så det er mit 3. semester, så jeg har valgfag 

nu. Og den bedste film jeg har set for nylig (grin) er Inglorious Basterds 

Nadia: Yes (griner) 

Mia: Jeg hedder Mia og jeg går ude på Statens Teaterskole og læser til teaterteknikker på 2.år. Jeg 

har før gået på RUC og har en bachelor derude fra i performance design. Og ja, så kunne jeg ikke 

lige komme på en god film jeg har set, men den der den er da rigtig god, men det er godt nok et 

stykke tid siden, men det var, det var en rigtig god film 

Mette: Ja, men jeg hedder Mette og jeg har læst fransk og kommunikation og taget en bachelor 

sammen med Mathilde inde på CBS, og siden da så har jeg arbejdet som online koordinator i en IT-

virksomhed som jeg netop har sagt op fra, så nu er jeg jobsøgende. Og den bedste film jeg har set 

for nylig det er Michael Jackson ’This is it’, ja 

Nadia: Yes 

Morten: Jeg hedder Morten, og jeg læser cand.merc.mib som er management of innovation og 

business development og jeg læser på 1. år så det er 1. semester og jeg har et studiejob i 

Novozymes som jeg lige har fået for en måned siden, øhm og den bedste film jeg har set, jeg har 

set en rigtig god en, jeg kan ikke huske hvad den hedder, men så har jeg også set Inglorious 

Basterds (alle griner), skide godt (alle griner) 

Louise: Jeg hedder Louise og læser cand.ling.merc., engelsk og marketing, dvs. jeg har lige 

afleveret speciale og skal op og forsvare det her 1.december, og så er jeg jobsøgende efter det. Og 

så har jeg lige set ’Australia’ i går, og det synes jeg var en rigtig god film 
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Astrid: Jeg hedder Astrid og jeg er lige blevet færdig som cand.ling.merc’er, jeg læser sammen med 

Nadia ude på CBS, engelsk og interkulturelle markedsstudier, og jeg har lige, ja, forsvaret mit 

speciale her i september, og så er jeg jobsøgende. Og så har jeg beholdt mit studiejob så jeg 

arbejder som salgsassistent nede i Ordning & Reda i Grønnegade (griner) og øhm, den bedste film 

jeg har set for nylig er den der nye spanske Almodóvar-film der hedder ’Brudte Favntag’, den var 

jeg i biografen og se og det er en anbefalelsesværdig film, ja 

Anita: (til Nadia) Vil du sige noget? Nej, hej jeg hedder Anita, jeg læser tysk og lingvistik ude på 

KUA, vi er lidt underrepræsenterede i dag (alle griner) 

Nadia: Ja faktisk 

Anita: Ja, og så har jeg også fået nogen points for organisationsteori, jeg vil jo ikke rigtig indrømme 

det, men CBS er sikkert vejen frem (andre griner) hvis man ikke vil være gymnasielærer, og så er 

den bedste film jeg længe har set det er ’Gran Torino’ med Clint Eastwood, fordi sangen er rigtig 

god lige der til sidst (alle griner) 

Nadia: Ja, nå, lad os gå i gang. Først skal vi snakke lidt om sociale medier og web 2.0. Ved alle hvad 

sociale medier eller web 2.0 er? 

Anita m. flere: Ikke web 2.0 

Morten: Jeg tror egentlig I definerer det her også 

Nadia: Nå ja det står også på jeres (papir) 

Anita: Er der nogen speciel grund til at man kalder det 2.0, altså har der været en 1.0? 

Nadia: Ja, altså der var kun den der envejs-kommunikation hvor at folk lagde noget ud, men altså 

der var ikke den der interaktion 

Anita: Nå man kunne ikke kommentere på det eller noget 

Nadia: Nej lige præcis 

Mathilde: Man kan sige at web 1.0 er kun når man får vist information 
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Nadia: Ja 

Mathilde: Og web 2.0 der kan du selv være med til at genere indholdet 

Nadia: F.eks. en hjemmeside eller 

Astrid: Altså at man kan kommentere på noget der bliver lagt ud 

Mathilde: Ja, altså at der er en interaktion, der er mulighed for interaktion og brugerne er med til 

at generere indholdet 

Nadia: Ja det er vel sådan noget inden for de sidste 10 år eller sådan noget måske... øh, så først så 

vil vi gerne have at I diskuterer emnet, øh, for at finde ud af hvilke sociale medier I hver især 

bruger og hvorfor I bruger de forskellige og hvorfor ikke, og hvordan I bruger dem – så meget 

bredt sådan til at starte ud med 

Mia: Ja, nå (alle griner), øhm jamen altså af det der lige står her og hvad jeg ellers kan komme i 

tanke om, så bruger jeg kun Facebook, øøhm, og jeg ved egentlig ikke, altså, jo jeg ved godt 

hvorfor jeg bruger det, men jeg synes måske også bare, altså, jeg bruger det måske fordi andre 

bruger det, og så synes man måske lige at man også lige er nødt til at være lidt med en gang 

imellem, og så er det selvfølgelig også et godt netværksmedie...øhm, ellers bruger jeg ikke noget 

af det andet. Blogs, jo, hvis jeg har en veninde der er ude at rejse for eksempel eller lige skriver 

blogs hjem eller et eller andet, så bruger jeg det, men ellers så bruger jeg det ikke 

Anita: Hvad er wikis? 

Nadia: F.eks. Wikipedia, men det kan også være, altså, vi havde et fag hvor læreren så havde lavet 

en wiki til vores hold, og på den wiki skulle vi så lægge opgaver ind, og han rettede tilbage, så der 

var den der kommunikation 

Anita: Det kendte jeg ikke 

Astrid: Man kan dele sin information med andre 

Nadia: Ja lige præcis 
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Mathilde: Det vil typisk være måske internt i en virksomhed, øhm, man har en masse, altså der er 

nogen mennesker der har en masse viden, og så kan man oprette en wiki for at andre også kan få 

glæde af den viden 

Bodil: Er det så ikke, hvad hedder det, også ligesom Sitescape? 

Nadia, Mathilde: Ja, jo 

Anita: Er det en wiki? 

Mathilde: Ja det kunne være et eksempel 

Anita: Er det ikke også noget man typisk bruger på uni, f.eks. grupperum hver gang man har et fag, 

så deler man ting 

Nadia: Jo 

Anita: Så er det bare et fancy ord 

Louise: Ja hvorfor hedder det, ja det har jeg ikke hørt før, wikis 

Anita: Vi kalder det bare et grupperum, det er måske lidt kedeligt... 

Bodil: Nå, men jeg bruger, nu går jeg lige lidt videre her, Facebook, og wikis, og blogs, men jeg er 

ikke selv så aktiv, men jeg læser mere end jeg skriver, jeg skriver kun.....(utydeligt) 

Nadia: Ja ja 

Mathilde: Du må meget gerne give et eksempel på en blog 

Bodil: Øhm, det er i forbindelse med mit arbejde fordi jeg arbejder i en international virksomhed, 

så går jeg ind og læser hvis der er nogen af mine kolleger der har skrevet noget spændende på en 

blog for eksempel 

Nadia: Så du følger dem simpelthen 

Bodil: Mmhh 

Nadia: Ja 
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Bodil: Og rejseblogs, øhm, ja 

Anita: Nå, men skal jeg...jeg bruger også Facebook, og det er jo kun sjovt hvis man ligesom selv 

skriver noget, men der er også mange der bare sådan følger med. Og så har jeg en veninde som 

først lige her for en måned siden er kommet på Facebook, fordi hun fandt faktisk ud af at hun gik 

glip af rigtig mange ting, og hun var sådan lidt at hun ville ikke på Facebook men så sagde vi alle 

sammen at det bliver du altså nødt til, for vi kan ikke altid skrive en sms til dig – så nu er hun også 

kommet på Facebook. Øhm, og ja det andet det bruger jeg heller ikke...men for eksempel så har 

jeg arbejdet på Niels Brock som tysklærer og der, den nye chef Anja Eskildsen hun har lavet en 

blog sådan som jeg har været inde og læse nogen gange, så alle de kan læse hvad vores direktør 

hun gør sig af tanker, og det var faktisk enormt god kommunikation imellem ledere og ansatte og 

elever, at alle kunne følge med i hvad direktøren lavede, det gav mindre distance i virksomheden, 

fordi Niels Brock er meget stor, så det var fedt at vide hvad hun lavede.  

Nadia: Er der nogen af jer der har en hjemmeside? Eller en blog? 

Morten: Altså jeg har haft en engang, men det var fordi jeg rejste, eller jeg har den stadig tror jeg 

nok 

Nadia: Ja 

Morten: Eller det har jeg (griner), men det var sådan en rimeligt simpel en hvor man...hvor man 

skriver sig op og så via hjemmesiden så var den lavet for dig i forvejen, og så kunne man selv lægge 

billeder ud og skrive blogs og sådan så andre kan se hvad du går og laver i udlandet...øh, så det har 

jeg brugt rigtig meget, og det er jo rigtig godt for familie og venner der sidder hjemme. Hvis du 

ikke bruger Facebook ligeså meget som nogen gør, så er det godt at have en hjemmeside i hvert 

fald...øhm, hvis...jeg bruger Facebook, og så bruger jeg også LinkedIn 

Nadia: Ja 

Morten: Fordi Facebook tager jeg mere som sådan socialt øhm, og LinkedIn tager man mere som 

sådan professionel, øh ja, side hvor du kan uploade dit cv og ja, mere professionelt end Facebook, 

der er ikke så mange festbilleder og (alle griner) og andet sjov (Morten griner) som der er på 

Facebook. Men, men jeg bruger Facebook, fordi jeg har rejst meget, og det er en rigtig god måde 
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at holde kontakt med dem du har mødt, øh, i stedet for at skulle sidde og skrive e-mails hele tiden, 

så ved du at du altid har dem på Facebook, så hvis du en dag rejser tilbage til landet du har været i 

før, så kan du kontakte dem der, øh, og jeg går ud fra, jeg har i hvert fald den holdning at sådan 

tror jeg også at de har det med mig, at du kan bare kontakte dem fordi du har dem på Facebook , 

og så bare sige ’hey, nu er jeg i landet, hvis du har tid til at mødes så kan vi mødes’ øh, og ja det er 

sådan, jeg går ud fra at det går begge veje i hvert fald, så det er derfor jeg har, det er mest derfor 

jeg har Facebook, og så bruger det ikke så meget til selv at oplyse andre om hvad jeg går og laver, 

men det er da meget sjovt at se hvad andre laver (griner), øhm, så...ja, så mest Facebook og så 

også LinkedIn. Og så min hjemmeside når jeg rejser, jeg bruger den ikke så meget når jeg er 

hjemme i Danmark fordi det tror jeg ikke det er så spændende for folk at se billeder af mig når jeg 

sidder og læser (alle griner) men det kan da være at jeg skulle prøve det 

Nadia: Så der er ikke andre der deltager i debatter, eller ja, igen kommenterer på andres blogs 

eller følger andres blogs  

Et par stykker: Nej... 

Nadia: Det er mest Facebook og LinkedIn blev der også sagt 

Louise: Ja jeg bruger også kun Facebook. Jeg vil sige at jeg er medlem, eller har meldt mig ind på 

det der LinkedIn, og ja, jeg har været der 2 gange, og jeg får også stadigvæk nogen gange mails, 

invitationer, men det er bare ikke lige noget der, jeg hopper ikke ind. Det er ligesom om at 

Facebook den er, den er bare fin nok for mig lige nu 

Nadia: Hvad så sådan noget med at rate produkter eller anmelde ting og... 

Bodil: Ah det synes jeg er så irriterende, de der små ads, det er helt vildt irriterende 

Mia: Hvor snakker vi henne? 

Nadia: I det hele taget 

Bodil: Nå jeg troede du mente på Facebook 

Nadia: Nej 
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Louise: Anmelde ting eller hvad siger du? 

Nadia: Restauranter altså f.eks. aok.dk eller... 

Anita: Jeg tror bare jeg hellere vil snakke med folk end at sidde foran computeren og lave sådan 

nogen ting 

Nadia: Ja 

Louise: Altså jeg kan godt lide at jeg læse andres hvis jeg ikke, f.eks. nu kommer jeg fra Slagelse og 

ikke fra København, så hvis jeg f.eks. skal ind et sted så synes jeg det er meget sjovt at hvis man nu 

f.eks. skal bruge en biograf, hvad siger folk og hvor mange stjerner, og det gode sted, f.eks. jeg 

læste forleden dag om den der Empire at ’brunchen er dårlig så køb den et andet sted’ og så 

tænkte jeg ’nå jamen ok, så ved jeg det til en anden gang’  ikke’. Men jeg går ikke ind selv og 

skriver 

Nadia: Nej 

Mia: Hvad med sådan nogen hvor man er med i Gallup og DR-panelet og sådan noget, er det også 

sådan noget eller hvad? Hvor man svarer på spørgsmål? 

Nadia: Jaaae, ja men det er vel ikke så, det er vel anonymt ikke’? 

Mia: Joe, jo det kan man sige 

Nadia: Yes......øhm 

Mette: Jeg synes også i forbindelse med blogs osv., troværdighed, altså jeg har ikke skrevet nogen 

blogs endnu, men vi har på arbejdet har vi en blog hvor det er meningen at management og ja, 

folk der ellers har noget at skulle have sagt kan skrive noget, men det er tit sådan at det er at vi 

har en ghost writer som sidder og skriver, og så lige clearer af med management om de kan stå 

inde for det, så øh...så jeg ved ikke, det foregår nok på en anden måde med din (henvendt til 

Anita)... 
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Anita: Altså det foregår om en rejse i Kina og nu har hun lige været til lærermøde, og så, altså det 

var bare sådan så vi skulle vide hvad hun lavede, og så kunne man også kommentere på det, skrive 

’nej det lyder dejligt’ 

Mette: Okay så det var ikke sådan så fagligt eller... 

Anita: Jo selvfølgelig var det fagligt og det var også mere at nu havde hun været til 

bestyrelsesmøde og så havde de måske besluttet det og det og det, fordi det kan godt tage rigtig 

lang tid før noget fra bestyrelsen kommer helt ned til den enkelte elev og den enkelte lærer 

Mette: Mmmh 

Anita: Og så havde hun sikkert også, hun skrev vel ikke noget altså, at nu havde hun været til fest i 

weekenden eller der var julefrokost eller personalefest og ham der læreren ovre fra, han var lige 

lidt uha, og ...det var jo ikke sådan noget, det var...for at få et indblik i hvad hun lavede som 

direktør... Men det var jo også kun hende der kunne skrive noget...hvis der var nogen der skrev 

noget negativt, så kunne det også godt være at det ville blive slettet 

Mette: Ja, altså det er lige præcis dér...altså jeg har det lidt overfor sådan nogen blogs, at man 

skal...eller ratings f.eks. af restauranter, enhver kan jo gå ind på Aok og skrive at ’brunchen er 

dårlig der’ 

Nadia: Mmhh 

Mette: ...hvis man selv har en brunchrestaurant... 

(utydeligt, flere siger ’mhhm’ i enighed) 

Mette: Det er noget med at se på den samlede score, ikke’, men altså der er vel også mange der... 

Nadia (afbryder): Ja der er vel også nogen der vil gå ind og skrive om sin egen kan man forestille sig 

Mette: Ja lige præcis, man skal da lige... 

Marie-Louise: Ja men så plejer jeg altid, det ved jeg ikke, så plejer jeg altid at tænke på hvis der er 

rigtig mange indlæg, så kan man nok godt regne med det, ikke (utydeligt) 
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Mette (afbryder): …hvis man åbner en butik...  

Marie-Louise: Ja ja 

Mette: ...eller en restaurant, så skriver man lige rundt til vennerne, ’kan I ikke lige anmelde den’ 

Marie-Louise: Jaja, det er nok rigtigt nok men jeg synes alligevel 

Mette (afbryder): Ja men muligheden er der jo... 

Marie-Louise: Ja... 

Mette: ...nogen gange skal man måske lige vurdere... 

Morten: Men altså man kan jo også bruge det hvis man f.eks. skal købe nyt fjernsyn eller noget 

elektronik eller 

Flere: Ja, ja 

Morten: Er der som regel nogen andre der har meget bedre viden om hvad det er der foregår 

sådan lige omkring fjernsyn og alt muligt andet som jeg ikke selv ved, så der ville jeg i hvert fald 

bruge det, men med restauranter der er det rigtigt at det kan jo svinge fra ’ret godt’, ’sindssygt 

godt’ til ’ej hvor er det dårligt’, hvor at med et fjernsyn så er det sådan lidt mere, der er det lidt 

mere ens, ja...plus at du kan både få eksperters vurdering og brugernes meninger.....det har jeg i 

hvert fald selv lige siddet og kigget på nu her da jeg selv skulle købe et fjernsyn så øh...så det synes 

jeg i hvert fald var godt 

Louise: Også hvis man har lavet en fejl på sin computer...det har jeg f.eks., på et tidspunkt, der 

stod sådan en masse underlige tegn, men så kunne man gå ind på Google f.eks. og så skrive sådan 

en vending, og så kom der sådan nogle blogs og andre folk for eksempel har lagt ud til debat, ’kan I 

hjælpe mig, jeg sidder med det her problem’ – så kan man finde ud af, så er der nogen eksperter 

der er så søde at gå ind og skrive ’du skal bare trykke på det og det og det’. Der er faktisk nogen 

meget gode blogs... 

Mathilde: Er der andre end Bodil der følger en blog som handler om noget I interesserer jer for 

eller arbejder med? 
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Marie-Louise: Altså jeg har en veninde som har boet derovre i New York, og hende kender jeg så 

derovre, og hun er kunstner og hun har sin egen blog, blogspot tror jeg, der er ret mange jeg 

kender, jeg har også selv haft en der mens jeg har boet derovre, men den følger jeg fordi 

selvfølgelig det er min veninde, men også fordi det hun laver er interessant 

Mathilde (til Marie-Louise der kom efter vi var gået i gang): Vil du måske lige præsentere dig så 

alle også ved hvem du er? 

Marie-Louise: Ja (griner lidt) jeg kender Nadia og studerer moderne kultur og kulturformidling og 

jeg skal til at skrive speciale også og så skal jeg til at flytte til New York og bare sådan lige, ja, laver 

lidt af hvert, og er meget kunstinteresseret, så 

Nadia: Yes 

Mathilde: Tak 

Bodil: Og så vil jeg også gerne lige ’adde’ en lille kommentar 

Nadia: Ja 

Bodil: Jeg læser også mode-blogs, kom jeg lige i tanke om, ja 

Nadia: Ja 

Bodil: Men også i forbindelse med mit arbejde fordi jeg arbejder med livsstil...så øh...både i det 

private og på arbejdet 

Nadia: Ja 

Bodil: Mmhh 

Nadia: Nå men så øhm, kan vi lige gå over til noget Facebook.....var alle her på Facebook? 

Alle: Ja 

Mathilde: Så 8 ud af 8 mennesker er på Facebook 

Nadia: Så (alle griner lidt) 
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Nadia: Øh, diskuter omkring Facebook, hvorfor I bruger den, hvad I bruger den til og hvorfor 

Astrid: Fordi jeg synes nemlig helt klart man finder... 

Nadia: Øøhm... 

Astrid: Nå undskyld 

Nadia: Nej 

Astrid: Hvad hedder det, så er der nogen ting på Facebook der er meget meget lidt smart, og så er 

der nogen som er rigtig smarte, altså, jeg er ikke den der laver de der statusopdateringer hver dag 

eller hver time hvad jeg så lige går og laver (griner), altså jeg synes det smarteste ved Facebook det 

er det der med hvis man skal arrangere et eller andet, en fødselsdagsfest eller hvis man er 5 piger 

der har en madklub og man skal finde en dato, så synes jeg det er dødsmart at man kan gå ind og 

sende en meddelelse til de 5, og så kan man skrive til hinanden indtil man så ligesom er kommet 

frem til ’godt, fredag der er fint’, øhm, det bruger jeg det faktisk mest til (fniser), i stedet for at 

sende sms’er rundt og få styr på hvem, hvem der har skrevet tilbage, det synes jeg helt klart er en 

af de smarteste features Facebook har, øhm, jeg bruger det ikke til de der statusopdateringer, og 

jeg lægger heller ikke selv ret mange billeder ud, øhm, jeg, jeg bruger det faktisk mest til det der 

mailsystem som jeg synes er lidt smartere end almindelige mails... 

Mia: Jeg har det lidt, jeg har det lidt på samme måde og bruger det næsten også kun til det, og 

både i sociale sammenhænge, men også sådan faglige 

Nadia: Hvordan 

Mia: Øhm, jamen et fagligt eller i skolemedfør der er det sådan noget med også at skulle aftale 

møder og øhm, så har vi lavet en gruppe, vi skal til at lave en forestilling derude nu her til foråret, 

og så har vi lavet en gruppe med de deltagere der nu er med, og der kan man så komme med idéer 

hvis man har et eller andet, eller hvis man har fundet et inspirerende billede eller sådan noget, så 

kan man lægge det op på gruppen, og det fungerer rigtig rigtig godt. Desværre er der bare det at 

der er en fra gruppen der ikke er med på Facebook, og så er det ligesom om at hele idéen ligesom 

ryger ikke, fordi så kan vi ikke lave de der gruppemøder sådan rigtigt, uden at hun så lige får en 

sms ved siden af  
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Nadia: Nej 

Mia: Og så holder den selvfølgelig ikke...øhm...udover det (griner) så bruger jeg det nok også bare 

mest til at snage sådan lidt (flere griner) det er tidsspilde sådan, når nogle nye har lagt nogle 

billeder op , man kan egentlig ikke, det er nogen fra efterskolen, man snakker ikke mere med dem, 

men man kan da lige kigge på billederne af den nye unge de lige har fået, eller en fest de lige har 

været til forleden 

Morten: Ja 

Anita: Jeg synes det er sjovt at se hvor mange mennesker som jeg kender som kender nogen andre 

mennesker som jeg også...hvordan det krydser... 

Mia: Ja... 

Anita: Så bliver jeg lige venner med en ny en fordi man f.eks. spiller håndbold, og så ’gud jamen 

kender hun også ham, nej har de gået i gymnasiet sammen’ og ja, virkelig lille verden ikke 

Mia: Mmhh ja... 

Anita: At lige pludselig så er Danmark bare Facebook, og så kan vi alle sammen det der bacon-

effekt ikke, så vi alle sammen venner med en eller anden som... 

Flere: Griner 

Anita: Og det synes jeg, det synes jeg er lidt vildt 

Mia: Mmh 

Anita: Jeg bruger det meget til grupper og er med i mange grupper og jeg synes det er fint også 

med efterskolen, og så kan man skrive ting ud og alle får det at vide så såfremt de er med 

selvfølgelig, og jeg synes det er et fantastisk sted, og jeg kan godt lide at være i kontakt med folk, 

men når jeg skriver sms’er sådan hist og her hele tiden, nu skal man være sammen med hende og 

nu skal man være sammen med den, det synes jeg er for stresset. Jeg synes det er fedt at man kan 

snage, og så er der nogen der har fået en baby og ’nåh hvor er den sød’ og ’nej hvor var hun fuld’ 

eller 
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Mia m. flere: Mhh, ja (griner) 

Anita: ...altså, tøser der har babyer på deres profilbilleder, der sætter jeg måske grænsen...jeg 

synes det er fedt at man kan følge med selvom man ikke er en aktiv del af deres liv, så kan man i 

hvert fald være en passiv del af det og det er også okay, fordi sådan er det bare nu, at man kan...og 

så hvis man en dag mødes i Ikea, så har man altid et eller andet at snakke om fordi ’neej, og så på 

Facebook så så jeg lige...(flere griner) og hvordan går det lige’ og..... 

Nadia: Hvor ofte bruger I det? 

Anita: Hver dag 

Bodil: Næsten hver dag 

Flere: Mmhh, ja, hver dag 

Astrid: Hvis ’at bruge’ defineres som at gå ind... 

Nadia: Ja ja 

Astrid: Okay godt  

Mathilde: Ja hvor ofte logger I ind? 

Bodil: Næsten hver dag, og nogen dage mange gange (alle griner) eller i hvert fald...3-4 gange 

måske, især hvis man lige sidder på biblo eller et eller andet  ikke...øhm 

Nadia: Det er sjovt, den forskel mellem de to fokusgrupper allerede 

Bodil: Ja, okay...men ellers vil jeg sige at udover det med at koordinere middage osv., og grupper, 

øhm, så er det primært for at holde kontakt med mennesker som du var inde på, øhm, altså jeg 

har da oplevet at jeg har altså, etableret sådan lidt bedre kontakt med folk jeg har mødt på en eller 

anden rejse for 5 år siden, så det...det er meget godt... og så det med at få invitationer til fester og 

koncerter, det synes jeg er meget sjovt, så selvom man har kedelige perioder hvor man ikke går så 

meget i byen, så får man alligevel lige en update om øh, de forskellige klubber og hvad de holder 

af arrangementer...så føler man sådan at man er lidt med alligevel...ja... 
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Marie-Louise: Jeg bruger det også...jeg bruger det især altså, jeg fik det da jeg, da jeg flyttede til 

New York, øhm, og jeg har brugt det rigtig meget sådan med billeder, fordi der er typisk også, 

andre steder som Flickr og sådan noget, der er der begrænsninger på hvor mange billeder man må 

lægge ud og sådan noget, så jeg tænkte ’nå men det var meget let at man måtte lægge så mange 

billeder ud som man nu havde brug for’ uden at der var begrænsning, så øhm...så ja...men jeg har 

helt klart brugt det utroligt meget synes jeg.....det er helt vildt 

Nadia: Er der nogen der bruger det professionelt? 

Flere: Nej... 

Anita: Det er lidt svært, fordi en jeg læser med hun er lige blevet venner med en underviser, en 

forholdsvis ung underviser, og nu har jeg ikke lyst til at skrive noget på hendes profil vel, for så kan 

han jo se det, og jeg har jo undervisning med ham og ’nå Christine, du var nok fuld’ og ’nej nej det 

var jeg ikke’ og ’puha, og så var der lige ham der’ og så kan vores Morten, eller vores underviser 

Morten han kan sidde og kigge på alt det der...og det synes jeg ikke er fedt 

Flere: Mmhh, nej 

Anita: Og jeg gider heller ikke at være venner med nogen der underviser, det gider jeg ikke, der 

skal være et eller andet skel. Så hvis jeg ville gøre det for at få job, så ville jeg jo bruge det der... 

Morten: LinkedIn 

Anita:...Ja, som jeg ikke kender, men det ville da være meget federe så man kan have sådan en 

distance...så min kommende arbejdsgiver ikke skal se mig til en eller anden party kl. 3 om natten 

hvor det bare er... 

Louise: Og du kan faktisk sortere også.....noget med sådan så det ikke er alle der kan se billeder og 

sådan noget  

Marie-Louise: Ja...okay...man kan tilpasse..... 

Louise: ...der er sådan nogen...det har jeg ikke helt... 

Marie-Louise: Du kan tilpasse din profil simpelthen 
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Bodil: Men kan man ikke også... 

Anita: Men det er også vel lidt mærkeligt  ikke, sådan at der er nogen der må se noget 

Louise: Jo jo, men det er der jo mange der gør, ved jeg, som har...venner der... 

Bodil: Men kan man ikke også sortere hvem der kan skrive på ens væg... så det ikke er alle der kan 

gøre det...det tror jeg nemlig... 

Louise: Der er i hvert fald nogen der gør så man slet ikke kan skrive på væggen ved jeg... 

Bodil: Ja, jeg havde nemlig også en lidt uheldig oplevelse lige for et par dage siden hvor en af mine 

gamle venner bare skrev sådan noget helt vildt personligt om mig.....på min wall! (flere griner) 

heldigvis kom jeg ind...eller ikke helt vildt personligt...noget, altså sådan noget personligt,  ikke 

(griner)...hvor jeg bare var sådan lidt...heldigvis så opdagede jeg det sådan 5 minutter efter at han 

havde skrevet det på min wall...så bare sådan ’delete’! (alle griner) men altså hvad nu hvis det 

havde været en af de der dage hvor jeg ikke havde fået tjekket min Facebook 

Nadia: Ja... 

Bodil: Fordi jeg havde lavet en masse andre ting og ikke lige havde været så meget ved 

computeren, eller havde travlt på arbejdet  

Nadia: Ja... 

Bodil: ...eller et eller andet, så havde det da været meganederen...altså (hun og andre griner) at 

have sådan noget til at stå...så det er lidt uheldigt,  ikke 

Marie-Louise: Altså jeg er også venner med forældre og sådan noget, og de er, dem har jeg 

simpelthen været inde og (griner) lavet en meget grovsortering af hvad de må se og sådan...fordi 

så snager de hvis det er at man har være i byen eller sådan nogen ting, så der er jeg meget 

konsekvent... jeg har nærmest tilpasset alle, næsten alle af i kategorier... 

Nadia: Hvorfor? 

Marie-Louise: Jamen fordi, jamen altså jeg har ingen jeg har arbejdet med eller noget, dem har 

jeg...jeg har været ret selektiv i hvem jeg også har...altså sådan gamle skolekammerater fra 



17 

 

folkeskolen som jeg alligevel ikke ser, som jeg jo typisk vil hilse på hvis det er jeg kommmer til 

Jylland og er hjemme til jul eller sådan noget, dem har jeg ikke behov for at ’add’e’, hvor at det 

kender jeg da mange der har, de synes at ’det er da sjovt’, men det har jeg ikke haft behov for og 

så har jeg bare sådan, så har jeg begrænset det rigtig meget, og så, selvom jeg har gjort det så har 

jeg haft behov for at sige ’nå men de der mennesker, har jeg måske ikke lyst til at de skal vide det 

og det og det’ og... 

Louise (afbryder): Vil du så også vælge nogen fra hvis... 

Marie-Louise: Hvad? 

Louise: Hvis nogen af dine gamle venner ’add’ede’ dig, ville du så sige nej til dem? 

Marie-Louise: Ja altså det har jeg gjort, så har jeg ignoreret deres, deres friend request, det har jeg 

gjort sådan altså...og det har jeg egentlig ikke, der er nogen der sådan har sagt ’sådan nå men har 

du så ikke et problem med det næste gang du møder dem på gågaden’, og der har jeg det bare 

sådan lidt, det har jeg faktisk ikke, fordi at hvis jeg gør det en gang om året eller hvert andet år, så 

er det ikke noget problem for mig fordi jeg har ikke behov for at lige netop når jeg bruger det til 

billeder, så har jeg ikke behov for at øh, at de skal kunne se det. Så synes jeg at snageriet 

kommer...det er min sådan måde at beskytte mig 

Flere: Mmmh 

Marie-Louise: ...lidt imod at folk ikke snager for meget... 

Anita: Altså det er jeg sådan lidt ligeglad med, når jeg lægger noget ud, så er det noget jeg kan stå 

inde for 

Marie-Louise: Ja ja 

Anita: Og så er der også venner og veninder der skriver ’ej gider du ikke lige fjerne det der billede 

af mig i bikini’ eller noget, ’det synes jeg ikke alle folk skal se’ (flere griner), fint nok, så ryger det  

ikke 
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Marie-Louise: Jo men det gør jeg allerede der, jeg tænker da også, altså det er ikke fordi jeg lægger 

sådan 100 billeder ud, men det, altså sådan selvom at jeg synes at jeg kan stå inde for de her 

billeder, så er det bare ikke alle jeg gider have skal se dem altså...så 

Nadia: Okay, det leder os måske frem til åben/lukket profil 

Mathilde: Ja, kan jeg måske lige stille et spørgsmål ? Jeg tænkte bare, f.eks. Mette nu har du 

fuldtidsarbejde og har et barn, hvor meget bruger du Facebook? Er det noget med hvor meget 

man har tid til og sådan noget? 

Mette: Ja...1-2 gange om ugen tror jeg at jeg bruger det...men det er også mest til at koordinere, 

ja, fester og sådan noget...jeg opdaterer slet ikke status her og nu hvad jeg har på hjerte...og jeg 

lægger, ja jo, jeg har da et billede af min søn derude, men ellers har jeg ikke rigtig nogen billeder... 

og jeg er faktisk venner med den, (griner) ”venner”, med den administrerende direktør i vores 

firma 

Mathilde: Okay 

Mette: Men altså jeg...i og med at jeg ikke lægger nogen festbilleder ud eller noget som helst, så 

kan jeg godt stå inde for at han kan se min profil 

Marie-Louise: Men hvad så hvis der er nogen der tagger dig i en situation hvor du...I don’t know, 

altså er fuld eller...det kan man jo godt gøre, så ville han jo stadigvæk kunne se det 

Mette: Ja  

Astrid: Men det kan du faktisk godt gardere dig i mod, det har jeg nemlig gjort 

Marie-Louise: Ja, men det er nemlig det, men har du gjort det så? 

Bodil: Så du slet ikke kan blive tagget?  

Astrid: Den, de eneste der kan se de billeder jeg bliver tagget på, det er mig selv. Jeg kan se de 

billeder jeg bliver tagget på, men ingen andre kan se de billeder jeg bliver tagget på 

Bodil: Mmhh 
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Astrid: Så kan du selvfølgelig gå ind, hvis du fysisk lægger et billede ud af mig, og gå ind og klikke 

igennem hendes 120 billeder og ’hov der var lige et billede af mig’, men altså, der er ikke nogen 

der kan se de billeder jeg bliver tagget på...andre end mig selv  

Nadia: Altså andre end dig? 

Astrid: Ja, det har jeg personaliseret den til  

Mia: Men dem der har lagt dem ud kan vel se dem? 

Astrid: Dem der har lagt dem ud kan selvfølgelig se dem  

Mia: Okay 

Astrid: Men de er jo de eneste 

Louise: Hun kan ikke se at der står ’Astrid’ eller tagge Astrid på et billede 

Astrid: Jo, det kan hun godt, men den eneste der kan se at jeg er tagget er mig 

Marie-Louise: Altså de, det er jer to, altså din veninde og dig der kan se det 

Astrid: Der er ikke en gang nogen der kan se det 

Louise: Men de ser vel stadigvæk billedet? 

Marie-Louise: Jaja 

Astrid: Men det kommer ikke op 

Mia: Ahh 

Anita: Så dit navn står er heller ikke hvis man kører forbi billedet eller sådan noget? 

Astrid: Det er jeg faktisk ikke klar over, det tror jeg det gør...jeg kan bare huske at jeg har indstillet 

det der på et tidspunkt, med at de eneste der kunne se hvilke billeder jeg var tagget på var mig...så 

det var det 

Nadia: Så nu er I jo sådan...I er rimeligt enige om at, at det er meget vigtigt hvem og hvad man kan 

se om jer og der er nogen ting I gerne vil holde private synes jeg det lyder som om 
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Mia m.fl: Ja 

Morten: Altså, jeg er lidt ligeglad...(griner) 

Nadia: Ja 

Morten: Ja, ja...jeg har ikke...altså jeg tror det eneste jeg har lavet det er det der ’private settings’ 

eller hvad det er , ’security settings’ eller hvad det nu er, det er at det er kun mine venner der kan 

se mig 

Nadia: Jaja 

Flere: Mmh 

Morten: Eller dem jeg er venner med.....sådan så alle andre ikke bare kan gå ind på den...og alle 

andre der er inde på den, de kan se... 

Nadia (afbryder): Og så går jeg ud fra, at der heller ikke er nogen her der har åben profil? 

Mia m.fl.: Nej…altså så alle kan se en? Det er det der...? 

Morten: Nej...det tror jeg i hvert fald ikke 

Flere: (utydeligt, snakker i munden på hinanden, enige) 

Marie-Louise: Jeg tror nok at de er begyndt at lave den lukket til at starte med, så skal man vælge 

den til hvis det er  

Mia: Nå 

Louise: Fordi da jeg lavede min, så tror jeg faktisk at den var lukket og så skulle jeg gå ind og åbne 

den, og det har jeg aldrig gjort... 

Astrid: Min var også lukket fra starten... 

Nadia: Men altså kan I prøve at forklare lidt mere om hvorfor det er så vigtigt, altså hvem er det 

der ikke må se hvad 
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Louise: Altså jeg er fuldstændig ligeglad nu, fordi jeg er studerende og ikke har noget fast arbejde. 

Hvis jeg arbejdede ligesom, nu kan jeg ikke huske – Mette? – hvor man er venner med den 

administrerende direktør, så tror jeg heller ikke jeg gad have alle, jeg kunne godt finde på ikke at 

være venner med ham, men det er nok svært at sige nej hvis han har ’added’ en, ikke (Mette 

griner) 

Louise: Hvis jeg arbejdede også som, jeg har en veninde, hun arbejder på et gymnasium, hun vil 

heller ikke have åben profil, hun gad ikke have at alle børnene skulle kunne se hende... 

Mette: Mmhh 

Louise : Og se fuldebilleder af hende...så det kommer meget an på hvad man arbejder med 

Nadia: Ja, meget 

Anita: Men man dukker jo stadig op når der bliver søgt på en, det gør jeg, hvis man søger på en... 

Nadia: Jaja 

Marie-Louise: Det gør alle altså ikke 

Anita: Nej men der er nemlig nogen der kan have sådan en helt hemmelig profil hvor man, det er 

sådan lidt som om du slet ikke findes, og så kan du kun snage i alle andre, men alle andre kan ikke 

snage i dig 

Flere: Ja... 

Anita: Og så er det sådan lidt, altså så dør det jo lidt  ikke, altså det er jo et snage-sted og man 

sidder og kigger på sin ekskæreste om de har fået en ny kæreste eller hvor de bor henne (flere 

griner)... 

Bodil: Det er altså ikke alle der snager lige meget (flere griner)...det er ikke for at lyde hellig, men 

jeg synes faktisk jeg har et ret godt forhold til ikke at snage for meget...det er meget, for når jeg 

snakker med andre så siger de ’jeg snager helt vildt’ og sådan noget (griner) 

Anita: Altså kan det egentlig kaldes snagning når det hele ligger der? Altså... 
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Bodil: Nej nej, men så er det at det bliver tidsspilde og så er det, altså, vi ved alle sammen (alle 

griner) at Facebook er tidsspilde, altså, det er det også for mig, men jo mere man snager, desto 

mere tidsspilde bliver det,  ikke  

Flere: Jo...mmhh 

Bodil: Så jeg vil sige det er ikke det jeg gør mest, bare lige for at ...ja og så ved jeg ikke med jer 

andre (griner) men det kommer jo an på hvor nysgerrig man er  

Nadia: Er der nogen der vil indrømme at de gør det? 

Anita: Snager? 

Nadia: Ja 

Anita: Ja selvfølgelig 

Flere: Ja, selvfølgelig, vildt meget 

Louise: Det er da sjovt at se på nye billeder, men det er da ligeså sjovt at se hvem der er online 

(flere: ja) og så lige skrive lidt med dem 

Bodil: Jeg har det bare sådan lidt, jeg synes det er så intetsigende at snage...altså jeg snager kun i 

mine venner ikke, men altså sådan noget med gamle skolevenner osv., det synes jeg bare er så 

intetsigende, altså... 

Marie-Louise: Altså jeg snager da også kun i mine venner, dem jeg er venner med.....altså, jeg går 

ikke ind og sådan specifikt søger på folk, altså... 

Bodil: Nej nej, men nu mener jeg, altså man er jo venner med mange man ikke er venner 

med...altså... 

Flere: Ja... 

Bodil: Altså tæt ikke 

Marie-Louise: Jamen det er så nok der...altså det er jeg nok ikke helt, jeg er kun venner med dem 

der... 
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Bodil (afbryder): Hvor mange venner har du så? 

Marie-Louise: Lidt over 100 eller sådan noget...ja...men det er så også familiemedlemmer og sådan 

noget, det er dem, dem ville jeg godt kunne, altså dem ser jeg  

Mia: Jeg skal gerne indrømme at jeg gerne snager i nogen jeg ikke har set i meget meget lang 

tid...jeg synes det er en fed måde lige at blive opdateret, ’nå men det er sgu da meget sjovt at han 

har fået et barn eller at han slet ikke bor her længere’, og altså, når folk lægger de oplysninger ud 

og ikke lukker for dem, så er der ikke noget galt i det, så beder man selv om det, altså, sådan har 

jeg det lidt...så er der også et eller andet med, at så vil man også gerne formidle til de andre, at 

’her er jeg’ altså, man sætter ikke et billede op af sit barn og sig selv hvis man ikke er interesseret i 

at at der er nogen der kigger på de billeder...altså sådan er det bare...(flere griner) 

Astrid: Ja, lige præcis, altså sådan har jeg det også, altså hvis man kan se at der er en fra ens 

gymnasium der er blevet gift, så går man da også ind og kigger... 

Mia: Ja...jaja 

Astrid: Lidt bryllupsbilleder, og går ind og skriver et eller andet ’nå men håber du havde en god 

dag’ eller et eller andet  ikke 

Mia: Ja ja 

Astrid: Altså det gør jeg da også... 

Bodil: Jeg synes bare der er så meget man ikke gider at se, altså, jeg ved godt at det lyder sådan 

lidt, men altså jeg synes bare der er så mange oplysninger man ikke..... 

Flere: Jaja... 

Bodil: Altså der er helt klart ulempen ved Facebook, altså selvfølgelig er der nogen af de gamle 

klassekammerater man vil kigge på billeder, man vil se på at de er blevet gift, men det er ikke alle, 

der er rimelig mange hvor man er rimelig ligeglad,  ikke...øhm, og det er nok der hvor jeg synes det 

bliver lidt, et ikke så godt medie... 
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Anita: Men for eksempel jeg havde fødselsdag i mandags, og så fik jeg en rigtig masse 

fødselsdagshilsener, og der var da også nogen som jeg ikke har set i lang tid som jeg har gået i 

folkeskole med ’hej og tillykke håber du har haft en god dag’, mig i.....altså det er sådan lidt, det 

er... 

Louise: Det er da sødt nok... 

Anita: Det er da sødt nok og det er fint men altså jeg havde også overlevet uden, ikke altså 

Louise: Jo jo 

Anita: Men altså det er da også fint nok, fordi så står der lige sådan en reminder nede i højre side: 

Anita har fødselsdag i dag, klik på hende og ønsk hende tillykke, yes, så gør vi det  ikke (lidt grin), 

og jeg klikker jo heller ikke på dem til deres fødselsdag, for jeg ønsker jo kun folk tillykke som jeg 

kender, men altså, jeg kender jo dem alle sammen, men som jeg har lyst til at...jeg gider ikke at 

skrive til dem bare fordi der står på min profil at de har fødselsdag...det synes jeg ikke er... 

Louise: Men har I set at nu er det begyndt på sådan noget nyt noget med oppe i højre hjørne hvor 

de ligesom  

Nadia: Ja 

Mathilde: Det er så irriterende 

Louise: ...poke ham her, som om at ...(utydeligt, flere snakker i munden på hinanden, enige)...skriv 

til hende her...sørg for at hun bliver ved med at...eller 

Mathilde: ’Reconnect’  

Flere: Ja, ’reconnect’  

Louise: Og jeg tænker at det skal de sgu ikke bestemme 

Flere: Nej... 

Louise: Hvis jeg ikke selv...og det synes jeg er irriterende...som om at de får penge for hver gang 

jeg... 
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Bodil: Og de der ads, som øh henvender sig til en med præcis den alder man har 

Nadia: Ja 

Mange: Ej ja,  

Louise: I starten så tænkte jeg at det var da pudsigt (mange griner)... 

Bodil: Bare sådan, det er virkelig direct markedsføring  

Anita: Ah men, jeg står registreret derinde som single, og da, altså hver gang jeg logger på så er 

det sådan noget med ’meld dig ind i Match.com og få en ny kæreste’ (alle griner) og slap dog af... 

ja alle mulige produkter for børne...næh da jeg havde en kæreste der var det børneprodukter og 

fertilitetsprogrammer og sådan noget og nu er det bare sådan, match.com og 

datingprogrammer...(alle griner)...så det er jo ... 

Mette: Men der skal jo nok være nogen der trykker på det siden... 

Flere: Ja...jaja... 

Anita: Jamen helt sikkert 

Mette: Og det synes jeg bare er skræmmende... 

Bodil: Hvem trykker på det? (alle griner)  

Louise: Jeg trykkede på den første da der stod Ikea og at jeg var 29 år (alle griner højt) 

Astrid: Den har jeg faktisk, den har jeg faktisk ikke fået den der alders..... 

Nadia: Nå, skal vi lige prøve at gå lidt videre...altså I har selv været inde på de private 

oplysninger...hvad synes I der er acceptabelt af emner...øh...på Facebook og i det hele taget, ja 

dele med andre på Facebook? 

Mia: Acceptabelt? 

Mathilde: Eller er der noget I synes, at det her hører bare ikke til på Facebook? 

Nadia (afbryder): Ja, noget I synes er uacceptabelt? 
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Bodil: Ja 

Anita: Jeg har nogen veninder der har lagt babybilleder op hvor baby lige er kommet ud (Morten: 

åhh...)...og det synes jeg måske er lidt, altså man kan bare lade være med at klikke ind på dem, 

men altså når man bare lige sådan klikker på det der rum eller det billede, det der billedkatalog 

fordi man lige keder sig, så kan man bare se foto lige op i...øh...og billede af baby, og det ville jeg 

måske ikke (flere griner) 

Astrid: Men lige præcis problemet med det der, det er jo også at når du så går ind på din ’home’ så 

er der en der har lagt de der forfærdelige billeder ud, og så klikker du ned og så er der måske det 

første billede, det kan du jo altid se... 

Anita: Ja 

Astrid: ...øh ’Carsten har lagt nye billeder ud’ og så ligger det 1. billede der jo, og det har jeg også 

tit oplevet at så ligger de første 2 eller sådan noget, og så er der de der forfærdelige nogen, så kan 

du ikke undgå at se dem (mange griner) ...(siger noget utydeligt mens andre griner)...men altså 

man kan jo godt vælge om man vil klikke ind og se resten af dem 

Flere: Ja 

Astrid: ... Men det, altså det synes jeg også er lidt irriterende, det der med de der lidt for 

personlige billeder, for man får alligevel et glimt af dem, fordi du scroller ned af din homepage 

(flere griner) 

Anita: Måske er der bare nogen ting jeg ville holde for mig selv..... 

Marie-Louise: Ja... 

Mia: Jeg tror også der er forskel på  ikke, fordi altså jeg synes at det er sådan et medie som man 

hurtigt netop kan se, hvis der står et eller andet, et eller andet fuldstændig perverst eller et eller 

andet som man ikke har lyst til at se på, så kan man klikke det væk, man kan lade være med at 

klikke ind og sådan noget, så på den måde synes jeg det er sådan, jeg synes ikke der er noget som 

ikke er accepteret, på det der, men jeg har mange gange svært ved at forstå hvorfor folk synes at 

de skal lægge det ind og dele det med andre, altså... 
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Nadia: Hvad kan det være? 

Mia: Jamen sådan nogle billeder for eksempel, altså jeg har også...jeg ved ikke, jeg synes måske 

også at have sådan flere billeder, altså nu har jeg ikke børn eller noget, men flere billeder af sine 

børn og, de leger i børnebassinet og sådan noget...altså, vi lever bare i en verden hvor de de 

billeder måske er lidt...altså, de er tilgængelige på en eller anden måde  ikke, så altså sådan noget 

med censur og sådan noget  

Louise: Men det er måske det, der er det vigtige i deres verden, hvor andre... 

Mia: Jaja 

Louise: Hvor andre har fester på det tidspunkt, ikke 

Mia: Jaja, men netop fordi, du ved, sådan noget, nu maler jeg også fanden på væggen, men alt det 

der pædofili og alt muligt fis og ballade og sådan noget, så er der jo bare mulighed for at 

kunne...men der er bare nogen ting som at jeg ikke synes jeg vil dele med folk, og så lægger jeg det 

bare ikke ind og så.....så synes jeg måske godt bare at nogen kunne...censurere lidt i deres egen 

lyst til at .....ja... 

Morten: Men ja, altså, som du siger er det jo helt op til folk selv...altså jeg er også ligeglad...der er 

ikke umiddelbart noget der ikke hører til, så lader jeg bare være med at kigge på det... 

Mia: Ja... 

Nadia: Hvad tænker I om de folk der... 

Morten: Jeg tænker bare ’hvorfor?’ og så lader man være med at tænke mere over det 

Mia: Ja (flere griner) 

Morten: Jeg tænker altid bare ’nå, men det var da mærkeligt’  

Anita: ’Ja sådan var hun også i gymnasiet, og det er hun stadigvæk’ (flere griner) 

Nadia: Ja  
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Bodil: Jeg går ind og skjuler dem. Altså alle dem jeg synes har nogen irriterende statusopdateringer 

og folk jeg ikke gider vide hvad laver fordi det irriterer mig at jeg skal vide hvad de laver, og så går 

jeg ind, så kan man trykke ’skjul’ 

Astrid: ’Hide’ 

Bodil:...og så bliver de skjult i fremtiden også, og så kan man ligesom 

Flere: Ja, mhh 

Bodil: ...selektere, man kan se når man trykker ind på sin startside 

Astrid: Det har jeg faktisk brugt rigtig meget på det seneste det der ’hide’ 

Bodil: Det er så godt at gøre 

Anita: Farmville og alt det der pis 

Louise: Der er nogen der hele tiden laver, nogen irriterende ting de spiller, og så får jeg hele tiden 

30 pop-ups fra den samme person 

Flere: Ja 

Louise: Jeg har også måttet slette en fordi ude i den højre kasse, der har man sådan en hvor der er 

nogen der hele tiden går med i nye grupper, og det var hele tiden den samme person (nogen 

griner)...og så var det bare sådan, det var ikke nok at ’hide’, så til sidst måtte jeg slette hende... 

(Bodil og Morten griner)...Nå...der er nogen der hele tiden skal ind og lave sådan nogle underlige 

spil..... 

Astrid: Ja det har jeg også...det har jeg aldrig lige helt kunnet sætte mig ind i hvorfor det skulle 

være sjovt...det må jeg ærligt indrømme, at det har jeg..... 

Morten: Det er jo overspringshandlinger... 

Astrid: Jeg har ikke taget en eneste test på Facebook, overhovedet, nogensinde...altså, de der... 

Anita: Heller ikke når du læste til eksamen? (alle griner) 
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Astrid: Hvilken Beverly Hills-karakter er du.....nej, altså jeg kunne ikke være mere ligeglad med, 

hvor gammel jeg er når jeg får børn (mange griner) eller hvilken Beverly Hills-karakter jeg var 

(mange griner) eller jeg kan simpelthen bare ikke være mere ligeglad og jeg er så irriteret over det. 

Lige præcis de der tests der, de kan simpelthen pisse mig af på Facebook, jeg synes simpelthen det 

er så irriterende...men der er helt vildt mange der tager dem, men jeg har ikke taget en eneste af 

dem, jeg synes simpelthen de er forfærdelige 

Bodil: Jeg har taget Sex and the City-testen (alle griner højt) ... 

Morten (griner): Nej... 

Astrid: Man skal jo have lov at lave hvad man vil på Facebook, men jeg synes (Bodil griner), noget 

af det der irriterer mig mest, det er faktisk de der... 

Louise: Men der kan du også gå ind heldigvis og ’hide’ 

Astrid: Det kan man nemlig 

Mia: Ja, men det sjove er jo at når man faktisk tager de der tests, så bliver man bagefter spurgt 

’har du lyst til at det skal offentliggøres?’ , og så er det jeg ikke forstår, hvorfor siger man ja til det? 

Flere: Ja, ja 

Mia: Lad dog være med det...hvorfor er du interesseret i at der er nogen der skal se at du lige har 

tjent nogen penge i poker... 

Anita: Hvis man har været god... 

Mia: Ja...altså... 

Anita: Hvis jeg har, altså hvis jeg har været med i en test og fået, altså har været med i en eller 

anden tysktest og har fået at vide ’du har fået 12’, fedt mand, det skal da ud på min Facebook, folk 

kan se at jeg er god til tysk 

Flere: Mumlen 
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Anita: ...det da sådan et latterligt medie, så man kan jo lige så godt latterliggøre sig selv (Mia 

griner) altså...det er jo bare for sjov 

Astrid: Ja ja men problemet med de der tests det er jo at det er ikke hvor god du er til tysk eller 

sådan noget, altså, ’jeg er 97% liderlig’ du ved sådan (mange griner) nogle resultater... 

Bodil: Okay den har jeg ikke lige set 

Astrid: Har I ikke set den? 

Anita: Okay den tager jeg så ikke 

Bodil: Jo jo, der er så mange...(mange griner) 

Astrid: Jeg synes den er så forfærdelig, (mange griner) hvor der står hvor mange procent liderlige, 

jeg kan bare...bvadr...(mange griner) 

Louise: Hvad er det så for nogen venner du har dig også? (alle griner) 

Anita: Okay jeg er mere ude i ’hvordan er du til dansk retstavning’ og sådan noget hvor jeg finder 

fejl i quizzen og sådan noget, det er jo også meget sjovt 

Astrid (afbryder): Jeg vil sige, at jeg har ikke set en eneste af de der tests, det er altid sådan 

noget... 

Louise (afbryder): ’Hvornår får du næste gang et knald, - i 2020’ (alle griner) og... 

Astrid: Det synes jeg simpelthen, det er forfærdeligt, og jeg gemmer, ja jeg ’hider’ samtlige af de 

der tests der, jeg synes simpelthen at det er rædselsfuldt at vide resultaterne 

Louise: Jamen også alle de der mennesker der bare hele tiden opdaterer med et eller andet... 

Mia: Ja 

Louise: ’Så får jeg lige dagens kaffe’ og ’dagens 3. kop kaffe’  

Flere: Ja (griner) 
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Louise: ’Jeg glæder mig til om 4 timer, så skal jeg hjem’ – dem ’hider’ jeg også, jeg gider 

simpelthen ikke de der 

Bodil: Det er det der igen med at det er uinteressant  ikke 

Louise m.fl.: Jo  

Louise: Det er da fuldstændig lige meget om de sidder og spiser en eller anden appelsin eller 

(mange griner) 

Nadia: Altså I tænker jo over hvad I lægger ud om jer selv, hvad I skriver om jer selv  

Alle: Ja 

Mia: Selvfølgelig 

Louise: Jeg ville jo ikke skrive noget som jeg ikke kunne stå inde for, altså noget som man ikke ville 

have folk skulle vide 

Flere: Nej, mhh 

Nadia: Nå men så kan vi jo snakke om den information som I ikke selv kan kontrollere, som andre 

lægger ud, eventuelt af jer når vi snakker billeder...øhm, kan I f.eks. forsøge, eller prøve at ændre 

på det indhold ved f.eks. at untagge jer på billeder og... 

Louise: F.eks. kontakte personen og bede om... 

Nadia: Ja, og gå så langt måske... 

Mia m.fl.: Ja, ja  

Marie-Louise: Men kan man ikke bare un-tagge det? Hvis man er tagget? 

Flere: (utydeligt kort snak i munden på hinanden) 

Nadia: Jo jo, men der vil stadig 

Bodil: Der vil stadig være et billede af dig 

Marie-Louise: Nå ja, men så havde jeg det måske fint nok med at man bare havde fjernet taggen 
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Louise: Det kommer an på om det var et nøgenbillede af dig... 

Marie-Louise: Nå ja okay... (flere griner) 

Nadia: Hvis det var et billede man bare så dum ud på eller...fuld ud 

Louise: Ja, nu ved jeg f.eks. hvorfor Astrid hun ikke har det, for jeg sendte sådan en sms, det var 

sådan en joke der var nogen der havde sendt (Nadia griner) 

Mathilde: Jeg blev så sur over den sms, jeg fik den også fra en  

Astrid: Det var så irriterende 

Louise: ’Hvad sker der, jeg har lige set et billede af dig hvor du står næsten nøgen inde på 

Facebook’ (Morten griner) ...og jeg fik den, nej der var en veninde der ringede mig op og sagde at 

jeg skulle skynde mig at gå ind på Facebook, for hun havde fået den, og så viste det sig at være en 

joke. Og så sendte jeg den til Astrid, og der gik jo ikke, der gik jo 10 minutter, så ringede hun til 

mig: ’nu har jeg blokeret så ingen kan se mine billeder, hvad er det for et billede du snakker om’ 

(alle griner) og lige siden har hun så gjort det det med de der tags 

Astrid: Jeg har været inde ikke, og personalisere alt, der er ingen der kan gøre noget inde på min 

profil... 

Morten: Men det sjove er at I tror på det jo, fordi at altså, fordi I må jo vide hvad der er blevet 

taget af billeder af jer sådan halvnøgne før (flere griner) jeg ved nogenlunde hvilke nogen billeder 

der bliver taget af mig, så hvis der er en der skriver at der er et halvnøgent billede...jamen 

Nadia: Hvad var det der stod? 

Astrid: Der stod ’du er næsten nøgen’ 

Nadia: Nå (flere griner) 

Astrid: Altså så kunne det jo også godt være at det var et billede hvor du lå i bikinitrusser, men ikke 

havde nogen overdel på, på en strand i Thailand på denne her ferie lige efter gymnasiet... 

Morten: Ej ja okay 
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Astrid: Det ville jeg heller ikke have liggende på Facebook, men det kunne snildt være at der var en 

der havde taget det af mig (flere griner) 

Morten: Ja okay (griner) 

Astrid: Det der med at selvfølgelig ved du hvis der er nogen der har taget et billede af dig 

Morten: Ja det er jo det 

Astrid: Splitterragende, men der kunne godt ligge et strandbillede som jeg ikke havde lyst til at der 

skulle ligge f.eks. 

Morten: Ja 

Astrid: Og der står ’halvnøgen’, altså det er du vel reelt set hvis du bare har bikinitrusser på 

(griner)  

Mathilde: Der er nu flere af jer der har sagt at I kunne finde på at un-tagge jer selv eller sådan 

fjerne noget – hvorfor? 

Louise: Fordi man gider da ikke at have at folk skal gå ind, hvis det nu er nogen man ikke har 

snakket med i lang tid og de så skal gå ind og se billeder, så er man da ikke interesseret i at de er 

totalt dumme 

Nadia: Men det er jo dine venner, det er jo dine ”gode venner” 

Louise: Det er venner langt ude 

Morten: (utydeligt) 

Anita: Altså det kunne ikke rage mig mindre, altså, så længe der ikke er folk der lægger ting ind af 

mig i bikini og hvor jeg er nøgen så er jeg da tilfreds, men en eller anden fest hvor jeg sidder og 

ligner lort, det kunne ikke, altså sådan ser jeg ud og det ved jeg ikke... 

Bodil (afbryder): Ej der er jeg for forfængelig, det gider jeg ikke (flere griner) 

Louise: Dem untagger jeg også 

Morten: Jeg har det på præcis samme måde som Anita, der er jeg fuldstændig ligeglad 
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Bodil: Jeg gider bare ikke have der ligger noget hvor jeg ligner sådan en julegris, eller sådan en 

eller anden totalt fuld fjoget dulle eller et eller andet, altså det gider jeg ikke 

Mathilde: Men hvem er det der ikke må se det? 

Nadia: Ja 

Louise: Det er bare fordi jeg selv synes at billedet ser grimt ud også, og så bliver jeg irriteret når jeg 

selv ser det, og så gider jeg ikke have at andre også kan se det 

Nadia: Men de har jo set dig sådan før? 

Louise: Men det er da lige meget...det må de godt, men ikke på billede 

Nadia: Nej... 

Bodil: Men det er jo fordi man gerne vil fremstå, man dyrker jo sig selv og sin identitet på 

Facebook, man vil jo gerne, man har sådan en forestilling om hvordan man gerne vil fremstå og se 

ud, så det er vel derfor at man gør det  

Louise: Man vil jo helst vise sin pæne side frem ikke 

Nadia: Ja 

Bodil: Mmh 

Mathilde: Hvad siger du Morten? 

Morten: Ja men jeg har fuldstændig den samme holdning som Anita, jeg er fuldstændig ligeglad. 

Altså jeg ser sådan ud som jeg ser ud og så er det bare...altså...præcis hvis der kommer billeder af 

mig i bikini (alle griner) så er det måske ikke lige (griner)...men udover det så er jeg ligeglad, øh, ja, 

jeg har ikke untagget nogen billeder overhovedet så...  

Anita: Altså jeg lægger sikkert også billeder ind som der er mange der ikke gider kigge på, men så 

kan de bare lade være. Fordi jeg er venner med min mor og min moster og min onkel, og når jeg 

har været på ferie, så lægger jeg nogle billeder ind fra min ferie, og så kan de kigge på dem...og så 

ligger de bare der, og det er jo fint nok, og så lagde jeg billeder ind fra juleaften som jeg havde 
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taget, og så kan min familie kigge på dem, og så er jeg fri for at sende dem rundt på email...så 

altså, jeg synes det er ...altså, der ligger vildt mange rigtig kedelige ting på Facebook, men så kan 

man bare lade være med at kigge dig (nogen griner) 

Bodil: Men der har jeg det nok lidt som dig, at jeg synes der er nogen ting der bliver for private, 

altså f.eks. billeder, sådan, altså jeg gider ikke at have at alle mulige kan se billeder af mig og min 

familie 

Louise: Nej, altså jeg lægger heller ikke familie...jeg vil sige kun festbilleder nærmest vil jeg sige af 

mine venner 

Astrid: Jeg lægger aldring nogen billeder ud 

Morten: Jeg lægger heller aldrig nogensinde nogen billeder ud...det kan de andre gøre 

Astrid: Jeg tror, det eneste billede jeg selv har lagt ud det er profilbilledet, og de 13 andre billeder 

der ligger der (nogen griner), det er nogen der har lagt dem ud af mig du ved, jeg har aldrig lagt 

nogen ind selv, sådan fra en ferie eller en fødselsdag eller et eller andet...det bruger jeg slet ikke 

Nadia: Men altså du lægger stadig billederne ind (til Bodil)?  

Bodil: Øhm, altså for øjeblikket nej, jeg tror det er rigtig lang tid siden jeg selv har uploadet 

billeder... 

Nadia: Okay 

Bodil: Men jeg har været inde på et tidspunkt var der så mange af mig også fordi jeg var blevet 

tagget rigtig meget, at jeg bare var inde og fjerne, altså slette halvdelen  

Nadia: Ja 

Bodil: Hvor jeg lige var inde med grovfilen og tænkte ’det her, nu er det lige pludselig blevet for 

meget, der er for mange billeder, det kan jeg ikke overskue’ og så bare alle jeg enten, jeg synes der 

var sådan lidt for private, de kom ud  

Nadia: Altså, hvad er det de ikke må se af dig? 
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Bodil: Og det var ikke en gang sådan private, private billeder på den måde (griner) hvor det kunne 

være bikini eller noget... men det var bare mere sådan at ’ej der er ikke nogen der lige behøver 

vide hvordan jeg så ud på det tidspunkt’ altså, til en eller anden middag eller noget ...det har bare 

været sådan, en mavefornemmelse... 

Mette: Men altså er det ikke også fordi man starter ud med sådan en lille kerne af venner, og så 

kommer der flere og flere på...sådan havde jeg det i hvert fald, jeg startede jo ud med at blive 

inviteret...jeg ved ikke en gang om det var dig, Mathilde, er inviterede mig? 

Mathilde: Det ved jeg ikke 

Mette: Og så starter man med dem som man egentlig betegner som venner og som man ser 

meget  ikke, og så kommer der bare flere og flere på, og så bliver det mere og mere, altså lige 

pludselig så har man ikke helt styr over ’nå ja’, man har vist nogle gamle nogen fra efterskolen eller 

et eller andet, og har de egentlig nogen interesser i at se de billeder af mig som er til fest en lørdag 

aften...altså jeg synes det har ændret sig meget med...jeg brugte det måske også mere i starten, 

for det første fordi jeg havde mere tid (griner)...men også... 

Louise: Men i starten var det også ens venner... 

Mette: Ja der var det ens venner... 

Louise: Og nu er det bare blevet... 

Mette: Og nu er det sådan lidt mere... 

Louise: Sådan bekendtskaber... 

Mette: Mmh... 

Louise: Langt ude... 

Mette: Og netværk... 

Louise: Ja  
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Anita: Men til gengæld så synes jeg også det er netværk på den gode måde, fordi jeg har fået 

kontakt til nogen mennesker som jeg ikke snakkede med før...altså...nogen fra efterskolen, jeg har 

gået på efterskole med 70 mennesker, og dem kan man jo ikke nå at snakke med...men nu er det 

sådan lidt ’skal vi ikke lige drikke en kaffe’ og sådan...min bekendtskabsgruppe er blevet meget 

større, det er ikke venner men det er folk som jeg gerne vil snakke med og ses med fordi jeg har 

gået på efterskole med dem og...vi har hygget os og...altså...på den måde synes jeg også det er 

fedt 

Louise: Man kan også spørge om hjælp...jeg skulle bruge en trådløs telefon, så manglede jeg en, så 

tænkte jeg ’det kan prøve at skaffe der’ og så skrev jeg bare ’er der nogen en trådløs telefon man 

kan købe billigt?’, så skrev en af mine gamle venners mor (flere griner) som...’jeg har et sæt du kan 

få gratis’...der var jo aldrig kommet i kontakt med hende ellers... 

Nogen: ...lejlighed... 

Bodil: Ja det med lejlighed er der også rigtig mange der bruger...det brugte jeg faktisk lige i går 

fordi jeg kendte nogen, der lige manglede en lejlighed... 

Nadia: Mmhh 

Bodil: Så kan man lige...skrive det på sin status...sådan og få et par henvendelser... 

Louise: Eller festivalbilletter...der fandt jeg også...da vi skulle til Skanderborg og fandt ud af det 2 

uger før, så kunne man også skrive derinde ’jeg mangler billetter’ og så var der nogen der sagde 

’jeg kender en der har nogen, her der er nummeret’...der var det meget godt... 

Anita: Der er det godt at have et stort netværk udover sine 8 faste venner ikke, så sker der ikke så 

meget (flere griner)  

Louise: Nej... 

Nadia: Øhm vi har jo været lidt inde på andres adfærd på Facebook, generelt bare andres adfærd, 

jeres venners adfærd...øhm...hvad, er der nogen ting som I bliver forargede over eller som støder 

jer øhm...udover, altså I har været inde på et par enkelte eksempler 

Bodil (afbryder): Altså jeg...jeg har... 
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Nadia (taler videre): ...beundrer eller... 

Astrid: Jeg vil sige jeg har et rigtig godt eksempel 

Bodil: Altså jeg har en veninde, øhm, faktisk som Mathilde også kender (Bodil griner), og som, 

altså, hun skriver nogen meget meget upassende ting selvom hun er en af mine bedste veninder 

(nogen griner), så skrev hun en dag der var der hvor hun havde skrevet på sin status ’prut prut 

prut siger min numse, det blev vist til for meget thaimad i går med peanut-sauce’ (griner) og jeg 

var bare, det der det skriver du bare ikke (mange griner), altså jeg skal ikke vide noget om 

konsistensen på din afføring, det er bare for grænseoverskridende (griner) og der har jeg det bare 

sådan, hun er meget upassende, det var bare et lille eksempel... 

Nadia: Ja, altså I må gerne komme med nogle konkrete eksempler (flere griner stadig)  

Astrid: Altså, jeg synes også meget, noget af det som, som jeg bliver irriteret over, det er når mine 

venner de opfordrer mig til at gøre noget på Facebook, som jeg måske med vilje ikke har 

gjort...altså, jeg har en gammel 9. klasse, og der bliver arrangeret en julefrokost, og det er blevet 

sendt ud på den her forbandede gruppe man selvfølgelig også er medlem af, at nu er der 

julefrokost, og man må godt lige melde ud hvis man kan denne her dato...og jeg har ikke fået 

meldt ud om den her dag, og så skriver hende der arrangerer det på min wall ’Astrid, kunne du lige 

tænke dig lige at melde ud i forhold til om du kommer til julefrokosten eller om det passer dig’, og 

der har jeg det sådan lidt, nej, det gider jeg simpelthen ikke, altså, hvis det er (flere griner) at jeg 

ikke har skrevet på den gruppe, og hvis det er at jeg ikke har meldt noget ud, så er jeg ligeglad med 

hvilken dato det bliver, og hvis det er når datoen er fastsat, så kan jeg godt sige ’jeg kommer’, men 

jeg gider, jeg behøver ikke være med i den der ’hvilken dato skal vi vælge’-process, øh, og 

samtidig, så altså, hvis det nu er at jeg overhovedet ikke har meldt ud så kunne det jo være at det 

var fordi jeg ikke gad komme...ikke, det var sådan, du skal ikke opfordre mig til at gøre noget 

(griner) som jeg ikke sådan med vilje ikke selv har...har har indgået i, når det er blevet sendt ud i 

en gruppe. Det synes Jeg er irriterende 

Marie-Louise: Men har du så svaret eller har du ignoret det? 

Astrid: Jeg har ignoreret det, jeg har ikke svaret...det er, det er et par dage siden hun skrev, så jeg, 

jeg går lige og er lidt harm over det stadigvæk (griner selv, flere griner). Men det synes jeg, det 
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synes jeg er irriterende, og jeg så hun havde gjort det på, så gik jeg sådan ind, og så kunne jeg se at 

hun havde gjort det på 5 andres også, fra denne her klasse som jeg har gået i, som heller ikke har 

deltaget i denne her...øh, diskussion om hvilken dato vi så skulle vælge for denne her julefrokost. 

Så har hun skrevet fuldstændig samme besked på de andres... 

Louise: Har du så skrevet til dem eller hvad? 

Astrid: Nej, jeg synes (nogen andre siger lidt i munden på hinanden) ... jeg synes bare, så så så 

diskuter det med dem der gerne vil være med til at arrangere det her, altså, lad være med at 

inddrage dem som ikke med vilje, hvad hedder det, går ind i diskussionen, altså det synes jeg er 

unødvendigt, og det bliver jeg ret, altså det synes jeg er irriterende, det bliver jeg irriteret over...og 

jeg tror ikke jeg gider svare på det der...(griner) 

Louise: Men det er jo nok bare fordi hun er mere aktiv derinde end du er, og så forventer... 

Mette: Jamen det er jo det, hvis man først siger ja til være venner med nogen, så, de kan jo ikke 

vide hvor meget man bruger den 

Bodil: Nej nej 

Mette: Altså så det er jo det, altså så er det ligesom hele pakken man siger ja til, ja så kan man 

godt sætte nogen begrænsninger på det...de skal ikke se mine festbilleder eller de skal ikke...skulle 

kunne se hvem jeg er venner med... 

Bodil: Mmh 

Louise: Men okay, hvor svært er det at svare tilbage... 

Mette: Men man siger jo ja til en hel masse... 

Bodil: Jaja 

Mette: ...og så synes jeg ikke man kan tillade sig at blive sur over at hun øh opsøger dig på den 

måde  

Astrid: Nå, nej det... 
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Mette: Altså jeg ville også selv studse over det 

Astrid: Ja 

Mette: Men man siger jo ja til... 

Astrid: Ja ja man siger jo ja til 

Mette: …at der er mulighed for interaktion 

Astrid: Det er klart, det er klart, at være medlem af denne her gruppe, men jeg har det bare sådan, 

at når det er at diskussionen har kørt i 14 dage og man ikke har deltaget i den, altså hvorfor skal 

man så presses til at deltage i den, det er sådan... 

Mette: Jamen det er da rigtigt nok... 

Astrid: Jeg føler mig sådan lidt presset til at deltage i den, hvor jeg egentlig med vilje ikke har, ikke 

har deltaget i den, og det er det jeg bliver irriteret over  

Mette: Mmh 

Marie-Louise: Men der er jo også nogen der skriver sådan noget...at de er gået fra deres 

kæreste...eller... at de har fået en abort eller sådan et eller andet, og det er noget jeg refererer fra 

nogen , altså nogen jeg ikke er venner med men som er venner med nogen andre som har gjort 

det, og det synes jeg...er sindssygt (griner) at de vælger at skrive det i deres status, men det må jo 

så også være folk som bruger det, altså sådan ekstremt meget 

Mette: Mmhh 

Marie-Louise: Og skriver om hvad de drikker, hvor mange kopper kaffe de har fået og...hvad de, 

om de piller næse nu eller hvad de gør ikke 

Anita: Der synes jeg der er forskel på ’nu har jeg drukket 8 kopper kaffe’ og ’hov jeg fik lige en 

abort i går’ 

Marie-Louise: Ja ja selvfølgelig 
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Anita (fortsætter i munden på Marie-Louise): ...og mit liv er ved at være slut og jeg begår selvmord 

fordi...altså ja... 

Marie-Louise (i munden på Anita): Men...hvis...ja fuldstændig, altså sådan tænker jeg... 

Anita: At de har drukket 8 kopper kaffe det må de sådan set lidt selvom 

Marie-Louise: Ja 

Anita: Men at de skriver at man, ’hov nu har jeg fået en ufrivillig abort og har lige blødt 3 bind’ og 

hvad ved jeg... 

Marie-Louise: ’Jeg var 12 uger henne’ og et eller andet 

Anita: Ja, nemlig 

Marie-Louise: De synes, det ville jeg have det sådan helt... 

Anita: Eller der er mange tøser der skriver ’nå nu er kæresten skredet igen og fyre er bare svin’ og 

’puha’ 

Marie-Louise: Ja, ja 

Anita : ‘Jeg finder bare aldrig den eneste ene’ (mange griner) og det har de bare skrevet lige siden 

Facebook blev opfundet  ikke, og det er bare sådan lidt, hvis du prøvede at læse dine 

statusopdateringer (Morten m.fl. griner), så kunne det være at du skulle...genoverveje dit liv og 

din eksistens og prøve at komme videre 

Marie-Louise: Ja... 

Anita: Jeg har bare altså, der er virkelig, der er nogen ting jeg ikke gider vide 

Mia: Der er virkelig stor forskel på hvordan folk bruger det, ikke, fordi nogen gange så virker det 

som om at der er nogen...der, hvis der sidder nogen, nu kommer jeg lige med eksempel her, at 

hvis man er på barsel derhjemme og det er ligesom, det virker nogen gange som om at det er 

deres eneste form for...socialt øh, netværk ellers social interaktion, det er ved at skrive et eller 

andet (trommer fingrene i bordet som på et tastatur)...’nu gylpede hun igen’ eller et eller andet, 
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og så en time senere ’så har jeg skiftet ble, og hold da op den var stor’ (mange griner) og det er jo 

bare, jeg tænker jo bare ’hold da op det må også være nederen’, men altså, og så er der jo dem, 

jeg tænker bare nogen gange at hvis man skriver sådan noget der, det må jo være fordi man synes 

at det er en nem måde, at få sagt et eller andet på, i stedet for at skulle ringe op og sige, ’så har jeg 

forresten lige fået en abort’ eller sådan noget, det er sådan en 

Marie-Louise: Det ville jeg næsten synes var lettere det andet, altså, sådan lidt 

Mia: Ja og det er jo så, det er jo så individuelt ikke, fordi... 

Anita (afbryder): Er det ikke bare sådan en form for negativ kontakt altså 

Morten: Jo det tror jeg også bare 

Anita: Hellere negativ opmærksomhed end ingen opmærksomhed  ikke 

Marie-Louise m.fl.: Ja, jaja 

Anita : Ligesom børn der slår hinanden, altså  

Louise: Altså ligesom de der der skriver et eller andet med...’at jeg synes bare at verden er så hård, 

ih hvor er det hele bare uretfærdigt’ prik prik prik, kun for at vi andre skal spørge ’ ej hvad er der 

sket, sig det nu’ 

Mia: Ja, jaja 

Louise: Der er der jo nogen der bare vil have opmærksomhed 

Marie-Louise: Ja 

Louise: Det synes jeg også er irriterende (griner) 

Marie-Louise: ja 

Astrid: Det synes jeg også 

Mette: Men hvem bestemmer så hvad normen er for hvad man skal skrive at man har på hjerte,  

ikke, altså det synes jeg også er Facebooks problem, hvis der er en der tænker...et eller andet øh  
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Anita (afbryder): Altså hvis de kunne lære at skrive ordentligt altså, at skrive ’hvad har du på 

hjerte’ i stedet for ’hvad har du på hjertet’ (nogen griner) 

Louise: Nå står der det på dansk eller? 

Anita: Ja 

Mia: Jamen det synes jeg bare ikke der skal være nogen, altså , det er jo det, det er der ikke nogen 

regler for 

Mette (afbryder): Jamen du synes da, du ville måske prale med at du har gennemført din 

uddannelse 

Mia: Jaja 

Mette: Så er der en der vil prale med ’jeg har lige...’ 

Mia: Og det skal de jo så bare have lov til, jeg siger jo også at de andre også skal have lov til at 

skrive ’hold da op den var stor den ble’ eller sådan noget (Mathilde griner), det giver mediet jo lov 

til, og så hvis folk synes det har behov for det, så skal de have lov til det. Hvis jeg synes det er 

irriterende, så klikker jeg dem fra, altså det er det der er ved... 

Bodil: Så klikker du ’skjul’ 

Mia: Ja, så jeg synes ikke der skal være nogen norm for hvad man skriver, fordi det er et medie... 

Mette (afbryder): Men alligevel sidder folk og moraliserer... 

Nadia: Det gør de 

Mette: Altså det er jo det  

(Flere taler kort i munden på hinanden, utydeligt) 

Nadia: Det kan vi da også godt se bare i forhold til sidste gruppe 

Mia: Ja 

Nadia: Der var der ligefrem folk der så ned på folk der...skrev noget...de synes var 
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Mathilde: Jamen altså de indrømmede faktisk  

Nadia: Ja 

Mathilde: De, nogen af dem der hele tiden opdaterer deres status  

Nadia: Mange af dem faktisk 

Mathilde: Med sådan, hver time eller et eller andet, det synes de faktisk, det så de lidt ned på  

Nadia: Eller f.eks. at have en åben profil 

Marie-Louise (i munden på Nadia): Er der nogen der opdaterer deres status hver time? 

Mathilde: Jamen det er der jo nogen der gør  

Louise: Jeg har da også tænkt tanken om at ’få jer et liv’ tænker jeg da også om nogen  

Mia: Ja, ja men det kommer jeg også selv til at tænke på... 

Mathilde: Så I har måske en lidt negativ sådan, tænker ’har du ikke andet at lave’ eller hvad 

Louise: Jamen jeg tror bare at de har et behov ligesom at jeg har et behov for en gang om dagen at 

gå ind og kigge...men det er tit, det er sjældent jeg skriver, altså hvis du går ind og kigger på min 

profil, jeg opdaterer måske min status...en gang om måneden eller det er hvis der er sket et eller 

andet jeg synes der er værd at fortælle  ikke (griner) hvor min specialemakker f.eks., hun gjorde 

det flere gange om dagen 

Bodil: Ja 

Louise: Og det var jo så også, det var jo så også møgirriterrende når man skriver speciale med en 

man hele tiden kan se har været inde ikke (Marie-Louise griner), men hun havde bare behov for at 

komme ind hver dag for selv at skrive noget  

Mathilde: Mmh 

Louise: Jeg havde ikke behov, så kunne jeg mere logge ind for at se hvem der havde 

fødselsdag...eller hvis nogen havde skrevet et eller andet spændende, så kunne jeg kommentere 

det...men der er bare forskellige behov om man vil blive hørt eller om man lige vil 
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Bodil: Snage... 

Louise: Ja, sige 

Bodil (afbryder): Vil man profilere sig selv eller vil man gerne snage i andres... (Louise og Bodil 

griner) 

Louise: Ja men ikke kun snage, men også se, er der noget spændende altså.....er der nogen jeg kan 

se derinde jeg skal sige tillykke til eller...nogen nye billeder  ikke... Ja, det er nok om man vil selv, 

ud at profilere sig selv 

Anita: Det er jo ikke sjovt at logge på Facebook hvis man ikke har skrevet noget til nogen, hvis ikke 

man har kommenteret nogen, eller tagget nogen 

Louise: Det gør jeg tit 

Anita: Fordi så kan man jo komme ind på Facebook uden at have været derinde i 5 dage, og så er 

der ikke sket noget på din profil, så man bliver nødt til selv at være aktiv hvis man ligesom vil tage 

del i øh, og så kan man bare snage, jojo, så kommer er ikke, du får ikke nogen emails, du får ikke 

sådan nogle små ’du har 4 notifikationer’ altså...man bliver også nødt til selv at  

Louise (afbryder): Ja det er da sjovere hvis det er, men jeg har da tit hvor jeg kommer ind hvor der 

ikke er sket noget på min egen...så klikker jeg da bare på ’home’ hele tiden 

Anita: Nå ja, men altså...jeg synes det er sjovt hvis jeg har kommenteret et eller andet, og så er der 

nogle andre der har kommenteret et eller andet, og så kan man også nørde over det hvis der er 

nogen der har et eller andet grammatisk problem, og så ’nå for dælen da’ og ham der siger sådan 

og sådan, og altså det er jo også bare...jeg synes det er sjovt, jeg kan godt gå ind 

Mathilde (afbryder): Så du ser faktisk også en lidt også en, altså nu læser du noget med lingvistik 

og grammatik, så du får faktisk sådan lidt en professionel, altså, pleasure ud af at... 

Anita: Nå men igen hvis der er nogen der ikke kan finde ud af hvorfor tager det her verbum dativ, 

jamen så ’nu skal du høre her’, så ved jeg lige og så ved de lige, og så kan der da godt komme en 

pænt lang diskussion ud af det selvom det bare er på Facebook 



46 

 

Nadia: Ja, mmhh 

Louise: Men Nadia vi har da også tit snakket om det der med når folk skriver forkert på 

statuslinjen... 

Nadia: Ja 

Louise: Så har jeg da tit lyst til at skrive ’ej undskyld men det staves altså sådan her’ eller ’det der 

det er altså et ord’ 

Nadia: Ja 

Louise: Eller sådan noget, men det er også bare fordi folk de er så hurtige, men det er også bare 

fordi man er sådan en sproglig nørd  

Nadia (samtidig): Sprognørd 

Mathilde: Fuldstændig  

Louise: Altså, så springer det bare i øjnene på en... 

Anita: Jeg har en veninde vis baby har ’sovet 5 timer i stræk’ (mange griner)...og ej det håber jeg 

alligevel ikke, vel...stakkels baby (fortsat grin) 

Bodil: Bare sådan lagt ud i en spændetrøje (griner) 

Anita: Så altså...som sprognørd er det jo også et fantastisk sted at være 

Nadia: Ja, det er det 

Anita: Ligesom når de skriver ’hvad har du på hjertet’, ej prøv lige at slå op i en ordbog, altså, 

sådan skriver man det altså ikke, ’hvad har du på hjerte’ det er sådan, altså jeg synes det er 

sjovt...at se hvor dårlige folk i virkeligheden er til at stave 

Flere: Ja... 

Mette: Det er jo heller ikke et sted hvor man skal...kunne stave for at deltage i en debat, altså  

Louise: Nej 
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Mette: Jeg er enig i at folk de staver som brækkede arme osv... 

Nadia (afbryder): Jeg tror der er mange der... 

Mette: Er det ikke alle der kan få lov at interagere? Altså det er igen er det det der med normen  

ikke... 

Nadia: Ja 

Mette: Normen er ’okay du skal stave rigtigt’, og selvfølgelig jeg har også en sproglig baggrund 

og...jeg kan sagtens gennemskue de ting der foregår derinde, men altså...det er et medie for alle,  

ikke 

Anita: Jo 

Mette: Men man sidder og moraliserer 

Bodil: Men jeg tror bare rigtig meget man egentlig dømmer mere end man er klar over at man gør, 

altså sådan lidt... 

Mette: I stedet for okay så gør vi... 

Bodil (fortsætter): Latent eller lidt ubevidst at man faktisk går ind 

Mette: Men man går derind hver dag, nogen går derind hver dag selvom de ser ned på det...  

Bodil: Ja, ja 

Mette: Og det kan jeg ikke forstå 

Bodil: Men jeg vil sige, jeg tror også at vi alle sammen i et eller andet omfang vurderer...alle andre 

der er aktive...på en eller anden måde 

Mette: Og os selv passivt 

Bodil: Uden at man sådan tænker direkte ’nå den og den er godt nok sådan og sådan fordi 

vedkommende gør det og det’ men på en eller anden måde så ved man sådan godt hvem 

der...udfolder sig på hvilken måde... 
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Mette: Mmhh 

Bodil: Altså forstår I hvad jeg mener? Altså sådan at man lægger mærke til det, man lægger rigtig 

meget mærke til det synes jeg  

Mia: Men hvis man skriver noget så lægger man jo også selv op til at blive dømt...altså...synes jeg 

Mette (afbryder): Og hvis man så ikke skriver noget så øh...så er det lige som om at man bare 

accepterer den der standard, at den bare ryger ned ikke...altså på platte beskeder og stavefejl og 

så videre...altså man gør ikke noget selv for at...hive...niveauet op 

Anita: Jeg kan ikke, jeg kan ikke forstå hvorfor man har lyst til at være med på Facebook hvis ikke 

man bruger det, det kan, det kan jeg ikke forstå...altså men det er jo så også  

Mette: Men der er jo forskellige muligheder at bruge det på 

Anita: Nå ja ja, men jeg kan, altså ikke fordi jeg er superbruger men jeg bruger det meget og 

lægger mange billeder ind og det synes jeg er fedt...så hvis alle også gjorde det, så kunne det jo 

være...så kunne der jo være mange flere billeder derinde, og så kunne man også se billeder af 

Astrid og alt muligt (Astrid m.fl. griner) men jeg kan da også godt forstå at Astrid ikke har lyst til at 

have så mange billeder af sig selv derinde, og bare er sådan lidt mere snage-agtig, men altså...det 

øh... 

Astrid: Jamen jeg, altså som sagt bruger jeg det der mailsystem, altså, jeg synes, altså... 

Louise: Altså Astrid var for et år siden en af dem der aldrig skulle på Facebook, og vi blev ved med 

at sige ’kom nu’ 

Astrid (afbryder Louise): Jeg var en af de sidste der kom på Facebook (griner) 

Louise: Og så blev hun altså ret vild med det, så har hun faktisk siddet flere timer og... 

Astrid (i munden på Louise): Njaahh (flere griner) 

 Bodil: Indrøm det (griner) 

Mathilde: Nu kommer sandheden 
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Louise: Altså... 

Astrid: Der i starten, altså det var jo fordi det var sjovt i starten, og det var sjovt der da alle de der 

venne...invitationer kommer ind, og det var de første 14 dage...sådan havde jeg det i hvert fald 

den gang jeg startede op, og så kommer der denne her øh, efterskolekammerat som man ikke har 

snakket med i 100 år og det er dødsjovt at se hvad vedkommende laver, men så er det også slut,  

ikke, når du så har set hvad vedkommende laver, færdigt arbejde, så er den der bare og så gør 

man, så går man ikke, jeg går ikke ind på profilen igen og så ser, vel, altså det er jo...sådan havde 

jeg det i hvert fald, Facebook var skidesjovt de første 3 uger, og nu bruger jeg det ikke til andet 

end at lave aftaler, og så måske lige...kigge lidt statusopdateringer en gang i mellem  ikke altså, det 

sådan, sådan har jeg i hvert fald haft det med det, altså jeg bruger det ikke aktivt i forhold 

til.....hvad man brugte det til i starten ikke 

Marie-Louise: Og jeg havde faktisk en ret underlig oplevelse, jeg var til frisøren for 3 år siden, eller 

3 uger siden (griner) eller sådan noget, og øh, min frisør spurgte mig om vi skulle, om jeg var på 

Facebook og om vi skulle være venner, og jeg sad bare...og han var i gang med at klippe mit hår og 

jeg tænkte ’neej, jamen...det har jeg ikke lyst til’ og så måtte jeg bare sådan, og han vidste jo hvad 

jeg hed så der var bare slet ikke, han kunne jo ikke...der var slet ikke, der var ikke 

Bodil: Hvad sagde du? 

Marie-Louise: Jamen...jeg...tror jeg talte mig sådan lidt ud af det, og fik ikke, jeg fik ikke rigtig sagt 

’ja’ eller ’nej’...men så samme dag om aftenen 

Louise: Eej 

Marie-Louise: Klokken halv 12 eller sådan noget, så var den der bare, ’nej nej nej’ (Morten griner) 

Bodil: Så kom der den der 

Marie-Louise: Og så følte jeg jo ikke, der følte jeg ikke at jeg kunne ignorere af en eller anden 

mærkelig grund, det kunne jeg godt, det kan jeg godt med alle de andre der som jeg ikke ser ellers 

normalt, men lige med ham der var det sådan ’nå, nå’, så måtte jeg jo så altså ’add’e’ ham og så 

lavede jeg så bare, han kunne altså han kan slet ikke se noget overhovedet, men alligevel altså det 

kan han jo godt regne ud så at han så ikke kan.....jeg synes simpelthen det var så 
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grænseoverskridende (griner) der blev jeg...man sidder og får klippet hår og så siger han...’er du på 

Facebook?’ 

Anita: Men han har vel fundet ud af at Facebook er et fedt medie til at få kunder og... 

Flere: Ja 

Marie-Louise: Så har jeg jo så set at han har 850 venner  

Louise: Ja (flere griner) 

Mia: Uuuhh  

Bodil: Han spørger alle sine kunder (flere griner fortsat)  

Marie-Louise: (griner) Ja 

Louise: Men det er jo sådan noget, det, min frisør hun er også på Facebook...så står der såmænd at 

der er tilbud på et eller andet.....tilbud på produkter, altså 

Marie-Louise: Nå ja men sådan er det ikke med ham, altså det er virkelig altså, sådan hans 

private...  

Nadia (afbryder): Altså må jeg lige afbryde...så vi kan lige...en af her de sidste emner, det er nemlig 

omkring Facebookkontakter...hvem vil I gerne acceptere...der spørger jer om I skal være venner? 

Altså er det kun venner, eller rigtige venner eller...er det nogen I hilser på på gaden eller er det... 

Mathilde: Kolleger? 

Nadia: Kolleger 

Bodil: Kolleger undtagen...måske lige ens chefer...og partnere...og øhm 

Nadia: Hvorfor? 

Bodil: Øhm...jamen tilbage til den der med at man gider ikke lige have at de kan snage for meget, 

man vil gerne bevare en professionel distance... 

Nadia: Mmh 
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Bodil: Så jeg vil sige jeg har sådan, prøvet at være meget selektiv, øhm, med...med hensyn til mine 

kolleger, jeg tror kun jeg har 5 kolleger ’added’, heldigvis har jeg ikke, er der ikke flere der har 

’added’ mig...så det er meget godt 

Mathilde: Okay, har de så adgang til hele din profil  

Bodil: Ja 

Mathilde: Eller har du sådan at nogen mennesker kun kan se... 

Bodil: Ja de har adgang til hele min profil... 

Nadia (afbryder): Men dem du så ikke 

Bodil: Men jeg har heller ikke lavet nogen...begrænset profil endnu, men det skal jeg så have gjort  

Nadia: Nej, men dem du så har sagt nej til, altså...hvad er det så igen de 

Bodil (afbryder): Jeg har heldigvis ikke skullet sige ’nej’ til min chef 

Nadia: Nej 

Bodil: Men den der med potentiel arbejdsgiver, der vil jeg sige ’nej’...heller ikke 

Nadia: Hvorfor? Hvad må de ikke vide om dig? 

Marie-Louise: Mhha ah (som i nej) 

Bodil: Jamen jeg synes bare det bliver for privat... 

Nadia: Ved de ikke godt at du øh går i byen og øh, ser stiv ud og... 

Bodil: Øhh...øh jo, det ved de godt, det ved de godt... 

Anita: Chefer er jo også bare mennesker... 

Bodil (afbryder): Det ved jeg ikke, jeg synes bare det bliver for personligt...altså... 

Nadia: Ja 

Bodil: Så hvis der er noget de vil vide så må de spørge mig til en jobsamtale, altså 



52 

 

Nadia: Ja 

Mette: Sådan har jeg det også lidt...3 

Bodil: Så den der med potentiel, den synes jeg, den er virkelig ikke god...fordi man er, jeg tror vi er 

tilbage i den der med at man er bange for at blive dømt...altså, der er en ting er hvis ens venner 

dømmer en ud fra at man laver nogle helt vildt nederen statusopdateringer (griner) men det er 

ikke sjovt at blive bedømt af en eller blive dømt af en, der egentlig ikke kender dig, fordi så er der 

større risiko for, at vedkommende dømmer dig forkert, eller at man måske gerne sådan ville...ytre 

sig på en anden måde eller...ja... 

Mathilde: Er der sådan generel enighed om at man ikke vil have at en potentiel arbejdsgiver må se 

en på Facebook? 

Nadia (afbryder): Eller ens egen chef i det hele taget? 

Flere: Ja, ja 

Morten: Nej jeg er ligeglad...(griner)...nå men, altså jeg ville aldrig ’add’e’ en potentiel 

arbejdsgiver, jeg ville ’adde’ når jeg var ansat...øh... 

Nadia: Jamen hvis han ’adde’de’ dig? 

Morten: Jamen så ville jeg da vente til efter jeg havde været til samtale, og hvis jeg så har fået 

jobbet derude så ville jeg godt, men hvis jeg ikke har fået jobbet så vil jeg aldrig nogensinde se 

ham igen hvis...eller...altså så ville det være lidt mærkeligt at være venner med en som...som, som 

jeg egentlig ikke kender... 

Nadia: Hvad med din nuværende, det er fint? 

Morten: Jamen jeg var faktisk, jeg havde møde med en øh...her den anden dag, og der efter at jeg 

havde været til mødet, så om aftenen da jeg kom hjem, så havde han ’added’ mig på Facebook, og 

jeg tænke ’nå, det er jo fint nok’ det er jo lige meget, altså, det gør jo ikke så meget...det, altså det 

rører mig ikke så meget, det gør det virkelig ikke, øh 

Nadia: Der kan man tydeligt se en forskel på piger og drenge 
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Morten: Nå, men jeg kan godt forstå det, jeg kan godt forstå at man er bange for at blive, jeg ville 

heller ikke, jeg ville heller ikke, det er derfor jeg har jo så også en lukket profil sådan så...en 

potentiel arbejdsgiver 

Nadia: Ja 

Morten: Ikke bare kan gå ind og se min profil ikke, det er jo klart fordi jeg er vel også bange for at 

blive dømt før jeg kommer til en jobsamtale.....øh, men jeg har ikke noget problem med at ’add’e’ 

dem efter øh, jeg er blevet ansat 

Bodil: Men så er det et problem at man ikke ’add’er’ personen...fordi at...man ikke har fået jobbet 

endnu...så kan det være næste gang at han siger ’nå men jeg ’add’ede’ dig ellers på Facebook’ 

Morten: Så ville jeg bare sige ’nå men det har jeg ikke lige set, jeg kommer ikke så tit på 

Facebook’..... 

Louise: Men tror du nogensinde de ville gøre det? 

Morten: Men altså det ville... 

Louise: Altså en potentiel arbejdsgiver, ville de nogensinde ’add’e’ en? 

Bodil: Men det kan da godt være, jeg har f.eks. lige fået en mentor som kunne blive en potentiel 

arbejdsgiver, og det kunne da godt være at han kunne finde på at ’add’e’ mig fordi vi har det her 

mentorforløb kørende, og det så, han er så fra en virksomhed som jeg gerne vil arbejde hos ikke, 

jamen så kan det da godt være, så han kunne da godt finde på at ’add’e’ mig, han er kun 36 og 

Mia: Mmh, ja 

Bodil: Han bruger det sikkert meget...og så i den situation, der ville jeg nok sådan...okay...(griner) 

Morten: Jamen der ved jeg ikke, der tror jeg stadig at fordi, ham havde du jo så, ham havde jeg jo 

så mødt flere gange og, han er jo så din mentor, så han kender dig jo ligesom også, ikke, øh, så 

ham tror jeg ikke jeg ville have noget i mod...og ’add’e’ 
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Marie-Louise: Men går grænsen ikke også, jeg tænker hvis man laver noget socialt sammen 

altså...går i biografen eller på café eller man møder dem til en fest eller sådan noget, og det er ens 

kolleger, så ville jeg også have lettere ved at ’add’e’ folk, men hvis det er man ikke har  

Morten: Jaja, præcis 

Marie-Louise (fortsætter): …lavet noget socialt eller man ikke kender dem, om de er gift eller har 

børn eller man ikke har haft sådan en samtale, så ville jeg altså ikke ’add’e’ dem lige meget hvad 

Bodil: Men bare sådan 

Marie-Louise (fortsætter): Så ville jeg bare så, jeg har nemlig også en LinkedInprofil, og der har jeg 

mange flere, altså der har jeg alle mine arbejdskontakter, de er der, jeg har...jeg tror kun der er 

1...af mine venner som jeg også har været venner med inden men som jeg så også har arbejdet 

med...ellers så har jeg, jeg deler det sådan meget op fordi ellers så...jeg har ikke lyst til at have det 

blandet sådan...med mindre det er nogen jeg ser helt vildt meget privat... 

Anita: Det lyder bare som om du har brugt rigtig meget tid på at kategorisere folk og (Marie-Louise 

griner) krydse af og 

Bodil: Og jeg får så dårlig samvittighed, det skal jeg også gøre (griner) 

Anita: Altså sådan at hver gang du får en ven så skal du tage stilling til sådan lidt hvor god er denne 

her ven og hvor meget må 

Marie-Louise: Jeg synes ikke jeg har 

Anita (fortsætter): Denne her ven se 

Marie-Louise: Ja...jeg synes når jeg først har, jeg har først fået lavet sådan nogen grupper eller 

sådan noget ikke og så har det været meget let bare at plotte folk, nå men hvilken kategori er hun 

i altså 

Anita: Nå okay...fordi hvis hende der hun må se så og så meget, og hende der kun må se så lidt 

Marie-Louise: Jamen så mange er der heller ikke, det kommer kun til at lyde som om, men jeg har i 

hvert fald sådan 5 kategorier tror jeg godt (flere griner)jamen det har jeg 
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Bodil: Det er meget godt  

Marie-Louise: Ja (griner selv, alle griner) 

Anita: Så dine venner de ved godt hvor højt de er på high-score listen (flere griner) 

Marie-Louise: Nej (griner) 

Anita: Alt efter hvor meget man kan se på din profil 

Marie-Louise: Nej...nej, det er mere fordi jeg også har familiemedlemmer og sådan noget, så er 

der lige...et par stykker, nogen søskende og nogle forældre de ser lidt det samme... 

Anita: Nå ja ok 

Marie-Louise: Ja 

Nadia: Nå men lige til sidst øhm, hvad har I helt konkret fået ud af at være på Facebook? 

Morten: Jamen jeg har holdt kontakten, jeg har været ude at rejse meget, så jeg har holdt 

kontakten med...med nogen af dem jeg har mødt i udlandet som jeg nok ellers ikke ville have holdt 

kontakt med. Jeg har været på nogen steder og boet i udlandet og sådan, så det har jeg fået ud af 

det, og så har man, så er man kommet i kontakt, eller komme i kontakt og komme i kontakt, man 

er blevet venner med nogen (griner) fra folkeskolen eller...eller længere tilbage øh...men det jeg 

bruger det til, det er jo bare, ja...til at have dem et eller andet sted, man har dem jo ligesom i 

baglommen (griner) hvis man en dag skal bruge dem, kan man sige, på en eller anden måde, øhm, 

og det er det jeg har fået ud af det øh...mere tror jeg ikke så meget... 

Anita: Bevare netværk helt sikkert...flere bekendte og venner og ja 

Nadia: Du har også snakket lidt om billetter... 

Louise: Nå ja 

Nadia: Og nogen snakkede lejlighed og 

Louise: Lettere adgang til billetter og sådan noget... 

Nadia: Ja, sådan helt konkret 
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Anita: Nå ja men hvis man har, altså jeg tror jeg har, nu ved jeg ikke hvor mange venner jeg har, 

150-230, og hvis jeg så skriver at min lillesøster hun mangler et sted at bo og gerne vil leje et 

værelse så skal der da nok komme nogen som kender nogen der lige har et eller andet eller nogen 

der lige 

Louise: Ja 

Anita: Nogen der lige...jeg ved ikke 

Louise: Nogen man ikke har sms-nummeret på altså... 

Marie-Louise: Det er blevet lidt lettere de der ting 

En eller anden: Ja 

Louise: Det er jo også blevet lettere når du skal arrangere sådan noget 10-års jubilæum, 5-års 

jubilæum 

Anita: Ja 

Louise: Som vi snakkede om...altså så, fordi så er der altid nogen hvis man ikke lige har fat i ham 

den ene som ikke er på Facebook, så er der nogen af de andre der siger at ham ser de en gang i 

mellem fordi han bor lige i nærheden...der er det jo meget lettere end i gamle dage hvor man sad 

med forældrenes... (flere siger ja) adresse og skulle ringe og få nummeret (alle griner)...ja det kan 

jeg da huske at vi gjorde til 5-års jubilæum... 

Nadia: Ja og ’åh nej, faren er flyttet’ og... 

Louise: Ja lige præcis og ’kan du huske den der boede der før I flyttede ind?’ (mange 

griner)...(noget utydeligt) 

Anita: Distancerne er helt sikkert blevet kortere  

Bodil: Ja 
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Anita: Man kan jo tage kontakt til mange flere mennesker og man behøver ikke at skrive lange 

breve til New Zealand og hvad ved jeg, man kan jo bare skrive inde på Facebook ’nå men altså wie 

gehts?’ og altså... 

Louise: Og f.eks. til specialet hvor jeg skrev nogen, der skulle vi sende en...et interview ud til nogle 

sydafrikanere...og der havde vi til sidst ikke noget netværk mere, og der tænkte jeg nu bruger vi 

bare Facebook...så gik jeg bare ind og skrev ’South Africa’ så fandt jeg nogle grupper for 

sydafrikanere...så proppede jeg linket ind der...og skrev til dem...’vi vil gerne have jer til at udfylde 

det her’...og der fik vi da...måske 50 eller sådan noget..... 

Mathilde: Fedt 

Louise: Så det var faktisk meget godt på den måde...og bruge det 

Mia: Altså jeg vil også...komme til at bruge det fagligt...kan jeg mærke øh, ja, jeg er ved at uddanne 

mig til rekvisitør så der er det, altså, i stedet for at kunne skrive til sine 8 tætteste veninder på 

sms’en, så er det ret smart at man (griner)...at nu har man en flade på 350 øh venner som man kan 

spørge ud om, hvis man skal bruge en lille bitte ting 

Nadia: Ja 

Mia: Som man ellers ikke kan få, så fagligt er det helt sikkert rigtig smart 

Nadia: Ja 

Nadia (til Mathilde): Var det ikke det omkring Facebook? 

Mathilde: Jo, vi kan lige tage et par minutters pause, men vi er lidt bagud i tidsplanen, så er det 

okay bare at tage sådan et par minutter? 

Alle: Ja 

PAUSE 

Mathilde: Nå, lad os starte igen 

Nadia: Nu skal vi snakke lidt om LinkedIn. Altså kender alle LinkedIn her? 
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Flere: Ja 

Nogen (2 stykker): Nej 

Mathilde: Hvor mange sagde at de ikke kendte det? Bare lige for at  

Mia: Jeg kender det ikke 

Nadia: Nej  

Mathilde: 1...2 der ikke kender LinkedIn 

Nadia: Det, nu skal jeg lige læse op her: Det er et erhvervsorienteret socialt netværkssite med 47. 

Mio. brugere i hele verden. 500.000 er danske brugere, kun overgået af Facebook herhjemme. 

Formålet med netværket er at skabe professionelle kontakter og forretningsforbindelser, og 

anvendes af flere virksomheder til at rekruttere ansatte. Brugernes profiler har fokus på 

oplysninger om uddannelse og erhvervserfaring og minder om et CV. Brugerne kan desuden 

anbefale hinanden’ derinde og ’connecter’ til hinanden... 

Astrid: Det er en professionel udgave af Facebook 

Nadia: Ja, det er der jo nogen der vil mene...øhm.....kan I prøve at diskutere jeres kendskab til det 

og hvordan bruger I det.....hvorfor I bruger det...eller bruger I det ikke 

Morten: Jamen jeg bruger det som den mere sådan professionelle pendant til Facebook jo i hvert 

fald, øhm... jeg har ikke, jeg ved ikke om jeg har fået noget ud af det endnu sådan rigtigt, jeg har 

ikke fået at vide at der er nogen der har været inde og se på min LinkedInprofil og så sagt 

Nadia: Nej  

Morten: Og så sagt ’ej du skal da ansættes her’.....(utydeligt) 

Nadia (afbryder): Har du udfyldt hele din profil ? 

Morten: Ja sådan da...altså...i hvert fald med uddannelse og med...med arbejde og, ja, hvad man 

ellers kan udfylde, men jeg fandt, jeg fandt til gengæld en rigtig smart ting, man kunne se ude i 
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højre hjørne nu, man kunne se hvem der har været inde og se på ens profil, eller ikke præcis hvem 

det var, men inden for hvilken øhm, sektor 

Nadia: Ja 

Morten: Det var rigtigt spændende, så kunne man se at der var nogen der havde været 

fra...Transportministeriet eller hvad hulen det nu var...øh, som havde været inde og se på ens øh 

profil inden for de sidste 

Bodil (afbryder): Kunne du også se hvilket arbejde de havde, altså? 

Morten: Ja nej, man kunne, man kunne se hvilken sektor, man kunne ikke se præcis hvilken person 

det var der havde været inde  

Bodil: Okay fordi nu tænkte jeg, Transportministeriet, det er jo sådan meget præcist 

Morten: Ja men det var fordi jeg, ja, nu kan jeg jo så sige at jeg har jo sendt en, en ansøgning ind til 

Udenrigsministeriet f.eks. ikke, og så tror jeg  

Bodil: Nå 

Morten: Måske en eller anden, på en eller anden mærkelig vej derigennem der er den måske der 

er den måske endt over i Transportministeriet (griner)...øh, og så kan det være at der er en der har 

været inde og kigge der, det var i hvert fald inden for den sektor 

Bodil: Mmh 

Morten: Øh...og det synes jeg var meget interessant og kunne se hvor mange gange man er 

kommet op i, hvad hedder det øh search results øh...på Google øh, men ellers altså jo, jeg øh jeg 

har da nogen kontakter derinde på LinkedIn som jeg ikke har på Facebook f.eks. øh...og det er 

fordi jeg ikke selv har inviteret dem og de har heller ikke inviteret mig på Facebook og det er så 

også fint nok, så har jeg dem bare inde på LinkedIn i stedet for øh 

Nadia: Men hvordan er distancen, altså 

Morten: Distancen, altså hvad mener du? 
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Nadia: I forhold til altså Facebook og LinkedIn...er det fordi det er mere formelt eller fordi det er 

en professionel forbindelse eller 

Morten: Det er en professionel forbindelse og så også fordi at jeg ikke, jeg har ikke selv ’added’ så 

mange venner på Facebook 

Nadia: Nej 

Morten: Det har mere bare været den anden vej når de kommer så siger man bare ’ja’...øh, og så 

har jeg ikke selv opsøgt så mange...øh, så det er nok også mere derfor...øh, men også bare fordi 

der er mere professionel øh...øh ja det ved jeg ikke, men jeg tror ikke, altså jeg ville ikke have 

noget problem med at have dem jeg har på LinkedIn på Facebook også, men det har jeg bare ikke 

alle sammen...øhm, og det er også bare ren tilfældighed og...fordi jeg ikke selv har ’added’ dem 

tror jeg måske, og fordi de så ikke har gjort det samme med mig, øhm...men øh, jeg bruger det, jeg 

opdateret nu hvor jeg har fået nyt job har jeg da opdateret den og  

Nadia: Ja 

Morten: Og da jeg startede på min nye uddannelse har jeg da også opdateret den lidt...så, jeg 

bruger det helt sikkert. Men jeg ved så ikke om det er blevet brugt til noget fra den anden, fra den 

anden side af om der er nogen der rent faktisk har brugt det til noget når de skulle sidde og 

bedømme mig øh...til en jobsamtale eller noget, det ved jeg ikke 

Nadia: Nej  

Morten: Det kan man ikke se... 

Mathilde: Hvad med jer der er jobsøgende? Bruger I LinkedIn? 

Astrid: Jeg vil sige at jeg bruger det, men jeg gør det ikke...øh, altså jeg har den, øhm, og når folk 

inviterer, så...hvis det er nogen jeg gerne vil ’add’e’, så ’add’er’ jeg dem øhm...men...jeg bruger det 

ikke selv, altså jeg tror ikke jeg har ændret informationerne siden jeg oprettede den.....for at være 

helt ærlig...øhm...jeg tænker bare at den er der...altså, jeg har ikke...jeg har ikke brugt den, og så 

kom Facebook og der var alle...der var alle på og...og der var mange flere der brugte Facebook end 
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der brugte LinkedIn, og så begyndte jeg også selv at bruge Facebook og så...blev LinkedIn skubbet 

lidt til siden og så har jeg faktisk ikke, den er der men jeg bruger den ikke overhovedet aktivt  

Nadia: Men er det noget med 

Astrid: Men det burde jeg jo nok gå i gang med at gøre nu 

Nadia: Ja 

Astrid: Men jeg vil sige, altså i forhold til dig Morten, mange af dem jeg har på LinkedIn det er også 

dem jeg har på Facebook, for når du har læst...på et universitet, så er der jo mange af dem som 

har LinkedIn som så også kender, altså mange af dem som der er der, det er altså også, det er 

nogen jeg har læst med, så har jeg dem selvfølgelig på Facebook, men så har jeg dem også på 

LinkedIn...fordi at, så kan man skrive ud at ’Hey, jeg er jobsøgende, kan I skrive i jeres status at ”jeg 

har en veninde der er jobsøgende”’ eller et eller andet pis, så bruger man det på den måde, men 

jeg vil sige det er mange af de samme kontakter jeg har, jeg har ikke den der opdeling 

professionelt, lige så meget 

Nadia: Nej... 

Mathilde: Har du været inde på Facebook, altså i din status 

Astrid: Nej ikke på Facebook...på LinkedIn 

Mathilde: Okay, der har du skrevet i din status ’jeg søger job, vil I være søde at gøre opmærksom 

på...’ 

Astrid: Ja, men jeg har med vilje ikke gjort det på Facebook, jeg har gjort det på LinkedIn i stedet 

for. Men det er også det eneste jeg har gjort 

Mathilde: Okay 

Anita: Er der jobannoncer på LinkedIn? 

Astrid: Altså der er et eller andet...jeg har brugt det 

Anita: Kan man øh, er der virksomheder derinde eller er det ligesom Facebook? 



62 

 

Morten: Der er jo, der er jo virksomheder derinde, øh,  

Marie-Louise: Jeg tror også der kan være jobopslag hvis det er at man er med i nogen af deres 

grupper 

Bodil: Ja 

Mette: Jeg har fået, jeg har fået tippet et job...af en tidligere kollega 

Nadia: Ja 

Mette: Eller faktisk den virksomhed jeg lige har sagt op fra, han havde forladt virksomheden, og 

så...efterfølgende har han så tilbudt mig et job, uden at jeg havde skrevet at jeg var jobsøgende 

eller noget...og det må jo være fordi vi har haft et godt samarbejde, og så har han måske mødt...ja, 

et ledigt job, og tænkt at det kunne være noget... 

Nadia: Har du så udfyldt din profil hvor at han kunne se 

Mette: Det er jeg rent faktisk for dårlig til (griner) 

Nadia: ...det er faktisk fordi han ved... 

Mette: Ja...det må være fordi han ved det, jeg har ikke øh...været sådan selv...proaktiv 

Nadia: Så der er ikke nogen af jer der har rent konkret fået et job ud af det? 

Morten: Øh, jeg ved det ikke, det kan godt være (griner)...nej det tror jeg ikke 

Mathilde: Er der nogen der er blevet kontaktet gennem LinkedIn eller selv har kontaktet nogen 

gennem LinkedIn? 

Marie-Louise: Det har jeg...fordi jeg har stået og skullet søge praktikplads i New York, og så har jeg 

indtryk af at i USA der bruger man det meget mere end herhjemme og sådan noget, så jeg har, 

min den er opdateret rigtig meget og ret tit, og der har jeg både, altså sådan jeg har været i praktik 

derovre før også, dem jeg var i praktik med dengang, de har kontaktet mig og der er også en der 

har sådan, anbefalet mig derinde.....øh, så jeg har, så jeg har sådan prøvet på at bruge det, og der 

har også været, der har været tror jeg...2 gange eller sådan noget, hvor jeg i en ansøgning sådan 
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har linket til, altså bare sådan.....den der, det offentlige link man sådan kan lave derinde, det har 

jeg skrevet med i en email eller sådan et eller andet.....så er det sådan et eller andet online cv man 

sådan har liggende eller sådan noget, og så har jeg...så har jeg blevet kontaktet af nogle gamle, ja 

kolleger som jeg har arbejdet med, og sådan på den måde, ja...så...så man hører 

Nadia: Altså om du vil være venner med dem eller? 

Marie-Louise: Ja, og kontakt og sådan noget, eller om jeg kendte et sted eller...altså sådan på den 

måde, så... 

Nadia: Ja 

Mia: Må jeg spørge om noget (griner)? 

Mathilde: Ja 

Mia: At, ville I, hvis der nu var nogen derinde på LinkedIn der spurgte jer om...om I ville være 

venner med dem, men det er nogen venner i virkeligheden også, men de ville ikke på nogen måde 

have mulighed for at kunne skabe et netværk lige inden for jeres branche, forstår I hvad jeg 

mener? 

Anita: Mmh 

Mia: Altså de ville ikke kunne hjælpe jer med at kunne få et eller andet job, hvis vedkommende 

arbejder i en helt anden branche eller et eller andet, ville I så stadig være venner med dem 

derinde, eller ville I sige ’accepter deres venskab’ derinde? 

Mette: Mmh 

Morten: Ja ja 

Mia: Selvom de ikke ville kunne 

Morten: Man ved jo aldrig hvad fremtiden bringer (griner) 

Flere: Nej, nej 
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Morten: Altså...og det, det kører bare videre, altså netværket kører jo bare videre, du kan jo se at, 

hvor stort dit netværk bliver 

Mia: Ja 

Morten: Jo flere du kommer i kontakt med  ikke øh, så et eller andet sted derude kan det da godt 

være at der sidder en eller anden i deres netværk som har noget med den branche at gøre som jeg 

har 

Mia: Ja okay 

Astrid: Også i forhold til at hjælpe hinanden, altså jeg har da også, dem som jeg så kender, af tætte 

venner, ikke Facebookvenner, altså almindelige venner, de har også en LinkedIn, men de læser 

måske noget andet, altså jeg har jo mange sådan handelshøjskolefolk på min LinkedIn, fordi det er 

jo klart, det er dem man har læst med. Så har jeg fået nogen af dem til at skrive i deres opdatering 

’jeg har en veninde, hun har læst det og det, hun søger et arbejde’ for så ryger den ud i deres 

netværk som måske er en helt anden branche, eller, de har læst statskundskab eller medicin eller 

hvad ved jeg, altså, så får man den alligevel ud...altså, det er jo bare om at få den så bredt ud som 

muligt 

Mia m.fl.: Mhh 

 Astrid: Så, altså så det har jeg også brugt det til, altså, simpelthen fået andre til at skrive om mig 

på deres status, inde deres LinkedIn 

Nadia: Det er også et af vores spørgsmål, altså ville I introducere.....andre... 

Astrid: Jamen jeg ville 

Nadia (afbryder): En af dine, altså kontaktpersoner 

Astrid: Jeg vil sige, jeg har jo brugt det, så jeg ville også gøre det selv 

Nadia: Ja 

Astrid: For en anden veninde hvis hun kom, ’jeg mangler et job, gider du skrive ud på din 

LinkedIn’? 
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Louise: Hvis det er en man kan sige god for... 

Nadia: Ej altså vi snakker ikke anbefale... 

Louise: Nå 

Astrid: Vi snakker hele baduljen 

Nadia (fortsætter): Hvis f.eks. du ville hjælpe med f.eks. at skaffe en kontakt... 

Astrid: Ja 

Nadia: Ville du hjælpe øh, Louise, ja..... 

Astrid: Ja 

Nadia: Altså f.eks. skabe en kontakt til en af dine 3. ... 

Louise (i munden på Nadia): Så siger hun jo også stadigvæk god for mig 

Nadia: Nej altså, det er måske bare et telefonnummer 

Astrid: Mmh 

Nadia: Fordi (utydeligt) 

Astrid (i munden på Nadia): Eller en mailadresse eller et eller andet 

Nadia: Ja 

Astrid: Ja, jo det tror jeg da godt 

Anita: Men det skal jo stadigvæk være en, jeg ville jo aldrig anbefale en til et job som var et 

røvhul...altså, fordi... 

Nadia: Nej men der er det igen anbefale...vi snakker om måske at skaffe en kontakt med det her 

3.led 

Anita (i munden på Nadia): Jo men det ville jeg aldrig heller gøre, altså 

Louise: Det ville jeg da kun gøre, hvis det var en jeg vidste var noget, altså 
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Anita: Det ville jeg også 

Louise: Hvis det var en jeg vidste var en totalt dårlig medarbejder normalt... 

Mathilde: Lad os sige at du har været her til fokusgruppe i dag, det, vi har kun lige mødt hinanden, 

og så spørger jeg Nadia ’ej, tror du at du kan få Louise til at give mig hendes chefs emailadresse?’, 

jeg kan se at hun er ’connected’ inde på LinkedIn til en som jeg gerne vil arbejde for 

Nadia: Ja 

Mathilde: Ville I så, altså gøre det? 

Nadia: Det er jo ikke det samme som at sige 

Louise (afbryder Nadia): Så ville jeg få Nadia til at sige, jamen hvordan er hun, altså, for jeg vil ikke, 

jeg ville jo stadig skulle sige til min chef 

Mathilde: Ja 

Louise: Der er en der skriver til dig som...jeg kender igennem en eller anden 

Mathilde: Ja 

Louise: Så ville jeg stadigvæk, skulle vide (griner) hvem du var som person og medarbejder før jeg 

ville gøre det ... 

Astrid: Det tror jeg også jeg ville 

Mathilde: Ja 

Louise: Det ville jeg, fordi det siger også noget om mig 

Anita: Det er da dit ’rep’  

Louise: Det er det lige præcis 

Anita: Altså hvis de ansætter dig (henvendt til Mathilde) og du røvrender hele firmaet, så er det da 

dig (henvendt til Louise) det går ud over 

Astrid (i munden på Anita): Lige præcis, så er det dit image det går ud over 
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Louise: Så næste gange hvis jeg har en supergod, så ’jaja, altså det sagde du også om hende den 

sidste’ 

Nadia (i munden på Louise): Jamen det er jo ikke en du ved hvem, som du kender jo  

Louise: Nej men derfor ville jeg heller ikke gøre det... 

Anita: Nej...derfor skulle hun have at vide fra dig (henvendt til Nadia) at ’okay, hun er sgu fin nok’ 

og  

Nogen: Ja 

Anita: ’Og hun er god til at have et job’ og  

Louise: Og så ville jeg også sige ’det er ikke mig der kender personen, det er en af mine bekendte’ 

Mathilde: Mhh 

Louise: ’Så du skal...’ 

Nadia: Det er en mailadresse eller et telefonnummer vi snakker om 

Louise: Det ved jeg godt 

Nadia: Okay 

Louise: Men stadigvæk 

Nadia: Yes  

Mathilde: Hvad siger I andre? 

Nadia (i munden på Mathilde): Og er alle enige i de meninger? 

Bodil: Nej, jeg ville gøre det tror jeg... 

Nadia: Ja 

Bodil: Ja...altså så kan det godt være at jeg ikke vil lægge et supergodt ord ind for en person jeg 

ikke kender 
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Mathilde: Nej men vi snakker bare om at skabe en kontakt  

Nadia: Simpelthen bare formidle 

Bodil: Jamen det ville jeg gøre, fordi at jeg mener at...vejen til et netværk det er at gøre noget for 

andre og ikke regne med at andre gør noget for en selv, så hvis man selv sår nogen små gryn og 

gør noget, så husker folk tit hvis, ’ej jeg fik jobbet og tak i øvrigt’, men så husker folk det, og så kan 

det være at man en gang selv...får lidt den anden vej. Jeg synes tit at folk har en lidt forkert 

opfattelse af, hvordan de skal dyrke deres netværk 

Nadia: Er der nogen der enige i den? 

 Morten: Ja 

Astrid: Ja, jeg tror også jeg ville gøre det samme, altså formidle kontakten, selvom  

Morten: Ja 

Astrid: At det var en man for det første ikke vidste ret meget om, eller 

Nadia: Ja 

Astrid: Altså, sådan, ja, så kan... 

Nadia: Så I er sådan lidt delte her? 

Astrid (fortsætter): Virksomheden kan jo selv vurdere hvorvidt det er... 

Anita: Jeg er lidt ovre i begge dele...men jeg ville også tænke hvis du siger god for din veninde, så 

ville jeg også sige ’okay jeg kender dig, og du virker også fornuftig nok, så er det sgu nok okay’  ikke 

Louise: Det kommer også an på, hvis det er noget der alligevel er offentligt, altså sådan en 

emailadresse, det kommer an på om...ja hvad det drejer sig om 

Mia: Ja 

Mathilde: Altså nu i dag bliver der jo i hvert fald snakket meget om det her med netværk og...at 

det er så vigtigt at bruge sine kontakter. Man kan sige der er jo stor forskel på...at anbefale nogen 
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Flere: Ja 

Mathilde (fortsætter): Og formidle en kontakt... 

Astrid: Ja 

Louise: Helt sikkert... For at anbefale, det er det jo ligesom jeg, altså der skal man, det ville jeg kun 

gøre hvis det var en jeg kendte...jeg ville nok ikke 

Mathilde (i munden på Louise): Altså fordi det ville kunne komme tilbage til dig? 

Louise: Jeg ville nok ikke en gang gøre det hvis det var en Nadia kendte.....altså så ville jeg sige at 

man kunne sagtens, så kunne man godt fortælle videre at man har hørt at der er en man har hørt 

der skulle være god, men det er ikke noget man selv ved noget om..... 

Mathilde: Nej 

Louise: Jeg ville aldrig anbefale nogen med mindre at jeg selv 100% vidste det... 

Nadia: Kunne I finde på at søge job igennem LinkedIn? 

Morten, Bodil m.fl.: Ja 

Morten: Ja det kunne jeg godt 

Anita: Altså hvis man kan søge job igennem Jobindex, så kan man vel også søge job igennem 

LinkedIn...er det ikke lidt det samme kan man sige? 

Nadia: Jooe, altså øh, jeg tænker også mere aktivt, altså gøre noget for det... 

Anita: Nåh 

Bodil: Men hvordan, hvad gør man...det har jeg aldrig prøvet altså... 

Marie-Louise: Kan man sende en ansøgning direkte igennem 

Nadia: Nu bliver jeg faktisk i tvivl, er der overhovedet jobannoncer derinde? 
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Mathilde: Jamen det kunne også være at man, altså der er bare en virksomhed du rigtig gerne vil 

arbejde i, og så i stedet for at sende en uopfordret ansøgning direkte til virksomheden, så kan du 

måske se inde på Facebook 

Nadia: Ja 

Mathilde: At ’ej Morten er faktisk’, har den her person som man skal skrive ansøgningen til som 

kontakt...jeg spørger Morten, om han kan formidle min ansøgning 

Marie-Louise: Så det er rent 

Mathilde: Altså så kunne det være 

Louise: Man kan ikke gå direkte ind selv og skrive til personen hvis man kan se det igennem 

Nadia: Jo det tror jeg faktisk 

Mathilde: Jeg tror... 

Morten: Jo det tror jeg godt du kan 

Mathilde (fortsætter): Det kommer an på hvordan leddene er og sådan noget, du kan som regel 

ikke kontakte en vildt fremmed...det kommer an på hvor mange led der er imellem, du kan altid se 

hvis du kender en person, så er der måske 2 led hen til den næste... 

Nadia: Men så kan du få den ene til at...linke dig videre 

Louise: Nå, er det lige som ”Settlers” eller hvad, man skal have den ene før man kan få den næste 

Nadia: Ja ja (mange griner)... Okay, var det ikke at afvikle et emne? Øhh, okay så går vi lidt videre 

sådan...generelt til jobsøgning, og omkring jeres egen synlighed på nettet... Er der nogen af jer der 

har prøvet at google jer selv? 

Mange/de fleste: Ja (mange griner) 

Nadia: Hvad finder man, altså hvad finder man så om jer? 

Mia: Facebook 
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Astrid: Man finder at man har en Facebookprofil... 

Flere: Ja... 

Morten: Ja, Facebook og LinkedIn...og så hvis man har en hjemmeside eller sådan et eller andet... 

Astrid: Og så at man er blevet student...den kommer også op når jeg skriver (utydeligt ord) 

Statsgymnasium 2002 

Nadia: Ja (Morten griner) 

Astrid: Den kommer også op, men det er jo så...ja 

Nadia: Altså I har ikke sådan noget...hvad ved jeg, at I har skrevet for et blad eller... 

Marie-Louise: Jo, der kommer også noget, der, jeg har nogle artikler der ligger ude 

Nadia: Altså er det nogle gode/dårlige resultater, er der noget I ikke kan stå inde for eller... 

Mathilde: Kunne I finde på at prøve at ændre dem, altså 

Nadia: Ja  

Bodil: Jo, måske, men så er det mere sådan, så vil man måske sørge for at skrive nogle blogs... 

Mathilde: Mmhh 

Bodil: Fordi så hvis ens navn blev googlet så blev...så kommer de ligesom frem de her blogs man 

har skrevet, 

Nadia: Ja 

Bodil: F.eks. dem, nu har jeg på et tidspunkt selv været medlem af Kommunikationsforum...inden 

jeg begyndte at læse MIB, så gad jeg ikke det mere, øh, men der, hvis man skriver et eller andet på 

en blog derinde, så øhm, så hvad er det nu det hedder, så kommer det jo frem hvis man googler  

Nadia: Ja 

Bodil: Det er måske meget godt hvis man skriver noget klogt 
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Nadia: Mmhh 

Nadia: Så der er ikke nogen af jer der har dårlige erfaringer med noget...som I ikke kan få væk 

derudfra? 

Bodil: Nej... 

Astrid: Eller som man ikke ville forvente der ville komme op når man  

Nadia: Ja 

Astrid (fortsætter): Googlede sig selv... 

Morten: Næh, jeg har ikke fundet noget nej, som (utydelige ord) 

Anita: Nøgenbilleder... 

Morten: Ja (griner selv, flere griner) det er lige det ja 

Mathilde: Googler I andre? Og hvad bruger I resultaterne til? 

Nadia: Ja 

Flere: Ja, ja 

Anita: Ekskærester... (flere griner) ...snager... 

Astrid: Det tror jeg faktisk ikke jeg har gjort rigtigt... 

Morten: Det har jeg, men jeg kan ikke huske hvorfor, fordi jeg ville... 

Marie-Louise: Jo eller i en arbejdssituation hvis man skal til en samtale eller et eller andet... 

Flere: mmhh, Ja 

Nadia: Så ville du gøre det? 

Marie-Louise: Så ville jeg da gøre det 

Nadia: Gør, har I gjort det til eksaminer? 
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Astrid: Jeg googlede censor til specialet 

Anita: Ja, ej, hold da op 

Nadia: Ja 

Louise: Det havde jeg også tænkt mig at gøre hvis min censor stod på min (Nadia griner) 

Astrid (afbryder): For at se hvad...hvad vedkommende var for en person og hvor vedkommende 

arbejdede og øh 

Bodil: Det gør jeg også altid  

Nadia: Brugte du det så? 

Astrid: Ja 

Nadia: Altså resultaterne til noget, hvad gjorde du? 

Astrid: Jamen altså, jeg googlede hende...det var en hende, og fandt ud af at hun var 

kommunikationschef for Finansforbundet eller et eller andet, hvad filen det nu var  

Nadia: Ja 

Astrid: Og kunne se hvad hun så, så stod der, hun havde sådan en profil inde på 

kommunikationsforum hvad hun var interesseret i, og hun var primært interesseret i corporate 

branding, og det var en lille del af vores speciale, men så tænkte jeg ’okay, hvis hun stiller 

spørgsmål, så stiller hun nok spørgsmål til corporate branding fordi det er det hun er interesseret 

i’, så kunne jeg være forberedt på, at det måske var det hun ville tage op hvis hun fik lov til at stille 

spørgsmål...altså 

Anita: Gjorde hun så det? 

Astrid: Det gjorde hun ikke, hun sagde ikke ret meget (mange griner), så, men så kunne man jo 

være forberedt (griner)...altså, så ved man hvad det er for en person man sidder overfor, og det er 

sgu fint 

Nadia : Ja...men du øh, du fortalte ikke noget rent konkret i dit oplæg... 
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Astrid: Nej 

Nadia: Som i... 

Astrid: Nej, nej det gjorde jeg ikke 

Louise: Altså nu, vi har en anden veninde der lige har været oppe i sit speciale, og hun havde gjort 

det samme...søgt på censor, og fandt ud af han havde skrevet en bog der omhandlede noget af det 

hun havde skrevet om...så hun læste faktisk noget af bogen og brugte så nogen af termerne til 

forsvaret...og sad og snakkede som om hun udmærket (griner)...ja at det kendte hun alt til, altså 

hun havde kun læst det en uge før...men bare for ligesom at sige noget så hun brugte nogle 

fremmedtermer som han kendte 

Nadia: Mmh 

Bodil: Gik det så godt? 

Louise: Hun fik 7 så det er jo fint... 

Mia: Hvis man skal på date eller et eller andet kan man da lige google...om der er noget (nogen 

griner, noget siger noget kort utydeligt) 

Louise: Ja det kender jeg faktisk også en veninde der gør 

Mia: Ikke at man finder ret meget 

Anita: Ej men altså, jeg fik et telefonnummer i byen, og så slog jeg det op på Krak, og så fandt jeg 

hans navn 

Bodil (afbryder): Hahaha, du var så fuld at du ikke kunne huske hans navn (alle griner) 

Anita: Ja (alle griner), men altså man ved jo ikke hvad de hedder til efternavn, det får man jo 

aldrig, så kan man jo snage lidt igen, og så kunne jeg ikke få lov at kigge på hans Facebookprofil, 

men så øh... så fandt jeg da ud af at han var ven med en eller anden som jeg var ven med og så 

øh... (et par stykker griner lidt)...så gik der lige en tirsdag formiddag med det...altså, det var da 

meget sjovt (flere griner) 
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Mathilde: Så det vil sige at I kunne finde på at Google folk både sådan i professionel og social 

sammenhæng? 

Flere: Ja 

Anita: Men det der med censor, det lyder bare som om at...har man ikke travlt nok med sit 

speciale, og lige pludselig så skal man til at sætte sig ind i eventuelt en masse nye emner fordi man 

tror at det er det censor vil stille spørgsmål til 

Astrid: Det er ikke nødvendigvis at sætte sig ind i nye emner, altså, det er bare at se i forhold til det 

du har behandlet i dit speciale, er der noget af det her som er censors primære fokusområde 

Anita: Så du blev ikke mere stresset 

Astrid: Overhovedet ikke, overhovedet ikke, det giver bare  

Louise (i munden på Astrid): Man behøver jo ikke sådan stresse 

Astrid: Det giver bare et eller andet fokus, altså 

Anita: Ja 

Astrid: Synes jeg... 

Louise: Der er jo ikke så meget når man har afleveret det... 

Astrid: Ja 

 Louise: Så ved man jo sådan lidt...hvad man skal snakke om  

Anita: Ja ja selvfølgelig 

Louise: Nu har jeg også 6 uger, altså, haft 6 ugers miniferie nærmest  ikke, indtil man skal op, så 

der er jo masser af tid 

Marie-Louise: Så du har også googlet din censor eller har du været...? 

Louise: Jamen jeg har ikke fået navnet... 

Marie-Louise: Okay 
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Louise: Ellers så havde jeg gjort det... 

Nadia: Men Peter snakkede i tirsdags om at han gjorde det til eksaminerne, og hvad var det han 

sagde...han brugte det da rent øh... 

Louise: Sådan taktik øh 

Nadia: Ja, ja ja...så nævnte han lige noget... 

Marie-Louise: Men det er ikke så tit igen, at, altså nu går jeg på Københavns Universitet, det er 

ikke så tit igen i hvert fald til en almindelig eksamen at man får at vide...på forhånd hvilken censor 

man skal have 

Nadia: Jo vi gør 

Astrid: Jo det gør vi også 

Louise (i munden på flere andre): Nej 

Astrid: Det er jo tit at det er intern censur også  

Marie-Louise (i munden på flere andre): Ja...så ved man godt hvem det er  

Astrid: Det er mere de der større opgaver der er ekstern censor på, som tit kommer fra 

erhvervslivet, og det kunne være interessant at se hvem vedkommende er  

Louise: Altså min, den veninde jeg havde, det var bare det der stod på emailadressen...fordi den, 

hun fik at vide hvad tid det var 

Marie-Louise: Nåh 

Louise: Så var, havde de også på sekretariatet sendt det til ham, så hun kunne se... 

Astrid: Det var da også den vej vi fandt ud af det 

Louise: Ja og se, det var vores nemlig ikke, og det var derfor så, så hun kunne jo se ud fra mailen 

hvad han hed 

Bodil: Det er bare ikke altid man kan google emailadresser, har I lagt mærke til det? 
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Nadia: Nej... 

Bodil: Google har sådan et lille spamfilter tror jeg lidt  

Nadia: Ja 

Mia: Nå  

Bodil: Det er bare noget jeg har brugt i forbindelse med arbejdet, så er det bare nogen gange hvis 

jeg skal have fat i nogle journalister eller et eller andet, og jeg har kun lige mailadressen så jeg skal 

lige have deres fulde navn eller hvis man skal skrive en mail, og være sikker på at man staver deres 

navn rigtigt eller sådan et eller andet, men det er bare, det er ikke særligt tit at man kan det... 

Astrid: Nå, det har jeg faktisk ikke set 

Louise (i munden på Astrid): Det har jeg aldrig prøvet  

Nadia: Har I googlet før inden I skulle til samtale? 

Anita: Ja, det ville jeg i hvert fald gøre 

Louise: Jeg tror ikke der fandtes Google dengang jeg skulle til samtale (alle griner) 

Bodil: Afhængig af...om man kender nogen af de mennesker 

Nadia: Ja 

Bodil: Som man skal til samtale hos... 

Mia: Ellers kan man jo google det firma man skal op hos 

Nadia: Ja 

Morten: Klart firmaet, jeg har lige været til samtale, jeg googlede ikke hende jeg skulle til samtale 

med, men... 

Nadia: Nej 

Morten: Jeg havde slet ikke tænkt den tanke (griner) 
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Nadia (i munden på Morten): Du ved heller ikke om du var blevet googlet? 

Morten: Nej 

Anita: Fik du jobbet 

Morten: Ja 

Anita: Okay (Morten m.fl. griner) 

Morten: Så det var rigtig godt (griner) 

Anita: ’Men ved du overhovedet hvad vi laver?’ ’nej...’ (mange griner)  

Mia: ’Men det lyder rigtig spændende’ (alle griner)   

Astrid: ’Det lyder som mig’ 

Mia: Ja (mange griner) 

Nadia: Kunne...kunne resultatet have nogen indflydelse? På hvis I googler et firma eller en person 

eller... 

Mia: Om man så ikke ville 

Nadia (afbryder): Altså hvis I skulle til samtale 

Mia (fortsætter): Komme til samtalen?  

Nadia: Ja  

Mathilde: Eller hvis du googlede personen og fandt ud af at de gik meget op i noget eller ikke gik 

op i noget 

Mia: Jamen så er man jo forberedt på det  

Nadia: Ville du nævne det? 

Mathilde: Eller ville du ændre din adfærd? 

Nadia: Ja 
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Bodil: Man kunne bruge det som en ice-breaker...sådan, inden samtalen eller sådan et eller andet 

Morten (afbryder): ’Nå, jeg har lige googlet dig’, den tror jeg ikke er så god (mange griner) 

Bodil (griner): Nej, men nej nej, jeg mener, den information man finder, hvis man finder ud af 

noget om personen, så kan man da bare sådan rent strategisk bruge det til en ice-breaker, sådan, 

hvis vedkommende interesserer sig for...historiske romaner, så sådan ’jeg læste i øvrigt en vildt 

god...’ (griner, mange griner) 

Mia: Den kommer bare sådan totalt malplaceret ’nå forresten, jeg har lige læst en bog’ (alle griner) 

Bodil: Det var måske ikke lige... 

Anita: Ej det kan måske også godt lige blive lidt fedterøvs-agtigt  

Bodil (afbryder): Det var mere, det var mere for sjov...ej det synes jeg ikke, fordi, jeg ville nok, altså 

det eksempel var nok bare lige gas...fra min side, men altså, men, en ice-breaker, det er 

supervigtigt at have en god ice-breaker...altså, om, på en eller anden måde, og den improviserer 

man bare, men det synes jeg, det har jeg aldrig gjort, men man kunne gøre det altså... 

Mathilde: Mmh 

Bodil: Se om der er noget personen interesserer sig for... 

Mette: Eller når de spørger til sidst ’hvad interesserer du dig selv for i fritiden?’... 

Mia: Ja, så er det historiske romaner helt sikkert (Bodil griner) 

Anita (i munden på flere andre): Utydeligt 

Bodil: Lige for at score de sidste points (griner) 

Nadia: Men så nu hvor vil lige er inde på de der arbejdsgivere...altså der er jo nogen undersøgelser 

der viser at mere end 80% af alle arbejdsgivere i USA, godt nok, de googler deres potentielle 

kandidater...altså øh, hvordan kunne jeres adfærd...ændres, hvis I vidste, at den potentielle 

arbejdsgiver I skulle til samtale ved havde googlet jer? 

Mathilde: Og overvejer I nogensinde 
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Nadia (i munden på Mathilde): Ja 

Mathilde (fortsætter): ’Uh jeg er måske blevet googlet af denne her person jeg skal ind og snakke 

med’? 

Morten: Men det tror jeg ikke rigtig 

Nadia (afbryder Morten): Altså man kan sige nu igen mener I jo så alle sammen at I ikke har noget 

at skjule 

Morten: Ja 

Nadia: Og at der egentlig ikke står så meget... 

Morten: Jamen det er det, der står ikke så meget så, men altså 

Nadia: Nej 

Morten: Hvis jeg nu vidste det, så kunne man måske prøve at gøre sig selv lidt mere synlig på den 

gode måde 

Nadia: Ja 

Morten: Ved at skrive blogs eller hvad man nu kan gøre ikke, altså, det kunne jo være en vej frem 

hvis du ved at 

Nadia: Men kommer det bag på jer at 

Anita (afbryder Nadia): Men hvis du alligevel ikke vil have at en potentiel arbejdsgiver skal vide 

hvad du har lavet 6 måneder i New Zealand, ikke, hvor du har været ned og læse 

Morten: Nå nej men altså, så skulle det jo være en seriøs blog jo ikke, altså det skulle jo ikke 

være...en fest- eller rejseblog eller et eller andet 

Anita: Nej 

Morten: Det skulle være en seriøs blog om et eller andet...du har været med i et eller andet 

Anita: ’I dag har jeg læst 400 sider i økonomibogen’ (Morten m.fl. griner), altså  
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Morten: Ja og ’jeg er rigtig god til det’ (griner) og ’jeg har fået de her karakterer’ (mange griner) 

Anita: Ja (griner) 

Morten: Ej så ville det være noget, ej enten ja, hvis man er med i en studenterorganisation eller et 

eller andet andet 

Anita: Nå okay, ja 

Morten: Altså mere...mere seriøst end bare en rejseblog, men jeg tror ikke jeg ville gøre det, men 

det er noget man kunne gøre 

Nadia: Hvis nu de kunne se inde på jeres Facebookprofil, tror I så det ville ændre...deres syn på 

jer? 

Louise: Det kommer jo an på hvad man har derinde... 

Bodil (i munden på Louise): Hvis det var en åben profil? 

Nadia: Ja 

Anita: Selvfølgelig ville det da ændre deres 

Morten: Jaja 

Anita: Altså hver gang vi lærer noget nyt om nye mennesker, så...selvfølgelig så ændrer det da 

folks opfattelse af os 

Flere: Mmh 

Anita: Når man sender en ansøgning ud så prøver man jo at være vildt professionel 

Nadia: Mmh 

Anita: Og man har sit cv og det hele står cleanet up og, man virker som et eller andet perfekt 

menneske og så når man kommer til samtale, så lærer de jo først virkelig en at kende...hvis de så 

ens Facebookprofil, så ville de jo også bare se at man bare var et menneske... 

Nadia: Mmh 
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Anita: Og gav den gas og... 

Nadia: Så det vil sige du ser det som noget positivt? 

Anita: Altså jeg har ikke noget at skjule, og hvis de ikke vil ansætte mig fordi jeg har party-billeder 

Nadia: Ja 

Anita: Så tror jeg da heller ikke jeg gider arbejde der...men altså, jeg kan da godt se at der er da 

nogen af de ting som ikke har interesse for min arbejdsgiver, men jeg synes også det er meget 

skræmmende at en arbejdsgiver ville google mit navn og bruge min Facebook og...i stedet for en 

god gammeldags samtale hvor vi lærer hinanden at kende... 

Mia: Men det, nu har vi lige snakket om at vi også gjorde det omvendte også selv jo... 

Anita: Nå ja, det er jo det 

Mia: Ja...så kan man jo heller ikke forvente at de ikke også gør det samme 

Anita: Men jeg synes bare også at det er skræmmende, det er da også fuldstændig sindssygt at jeg 

sidder og googler ekskærester når jeg keder mig, men altså, det er jo bare... (griner) 

Bodil: Meget ærligt sagt (griner) 

Mette: Ja (griner) 

Mathilde: Mette du sad og nikkede før i det der om du tænkte over om en arbejdsgiver ville google 

dig, har du...? 

Mette: Ja men øh, i forbindelse med det job jeg...jeg var til samtale i mandags 

Mathilde: Okay 

Mette: Og der stod faktisk i stillingsannoncen, øh, at man skulle bruge...sociale medier og være 

aktiv, og så går jeg ud fra 

Nadia: Okay 
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Mette: At de har været inde, at de har været inde og øh...enten google eller hvad de har gjort, det 

går jeg stærkt ud fra fordi...ja, hvad skulle de ellers... 

Nadia: Ja  

Mette: Ja hvad skulle de ellers tage at gøre... 

Mathilde (i munden på Mette): Var det som en del af jobbeskrivelsen eller var det fra det firmas 

side at de sagde at ’vi går meget op i at vores ansatte...’ 

Mette: Nej men der stod noget med at man skulle kunne se mulighederne i den form for 

markedsføring 

Mathilde: Ja 

Nadia: Ja 

Mette: Og det, ja, så går jeg stærkt ud fra at de har været inde og google mig 

Mathilde: Ja  

Mia: Og det havde du det fint med eller hvad? 

Mette: Ja det havde jeg, fordi, ja 

Mia: Ja  

Mette: Altså man kan jo ikke styre det, du kan jo ikke styre om de vil gå ind og google dig altså ... 

(utydeligt) 

Louise: Jamen hvis der bare er blevet skrevet sådan noget ’prut og prut’ (mange griner) og sådan 

noget, jamen så ville jeg i hvert fald sørge for at lukke den, eller...måske slette den eller... (Morten 

griner) 

Nadia: Tror du de ville øhm...gøre sådan at du ligefrem ikke fik jobbet? 

Louise: Jeg kunne godt forestille mig at de ville tænke ’okay hun er måske ikke’, jeg ved ikke, 

useriøs, det ved jeg ikke..... 
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Anita: Men tror du ikke at chefer også tager pis på hinanden? Altså, de er vel også bare mennesker 

et eller andet sted 

Louise: Jo men så ville det være fordi de tog pis på nogen andre, og skrev det på deres profil, men 

selv at skrive 

Mette (afbryder): Men det skulle jo helst ikke være førstehåndsindtrykket af en 

Flere: Nej  

Astrid: Nej men jeg vil altså så sige sådan, at, altså hvis det er altså... 

Louise: Men jeg ville jo heller aldrig skrive sådan 

Anita: Nej... 

Louise: Men det er der jo mange der gør, jeg har da også set nogen på min der skriver ’hold da op, 

jeg spiste da vist lidt for meget chili con carne i går’...altså, jeg ville ikke have at min chef skulle 

læse sådan noget (flere griner) 

Astrid: Nej fordi hvis det er, de har reelt set ikke mødt dig før de går ind på denne her profil, så det 

er deres forudindtagelse af dig der kommer til denne her samtale, så hvis der står ’puha, den var 

hård den chili con carne’, så er det den forudindtagelse (flere griner) de har når du sætter dig i 

stolen  ikke, det er det, det er det jeg tænker på, ’shit, for 3 dage siden der har hun spist chili con 

carne’... 

Nadia: Men kan det ikke være at sådan er du som menneske 

Louise: Det kommer jo også an på chefen, nogen kan synes det er sjovt og andre 

Astrid: Lige præcis 

Louise: Og andre synes det er totalt...det er faktisk sket nogen gange at jeg tænker, ’kæft, det er 

en med humor’ 

Anita: Men det er jo ligesom hvis du skriver en ansøgning 

Astrid: (i munden på Anita): Jeg synes nogen gange 
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Anita: En ganske almindelig ansøgning, hvilken tone skal du have hvis du skriver til 

Udenrigsministeriet eller 

Astrid: Det er jo forskelligt  

Anita: Eller hvis du skriver til Familieministeriet eller hvor du end sender din, altså ansøgning hen, 

det er jo sindssygt svært lige at finde den der tone som det hele skal 

Louise: Ja 

Anita: Skal stå i, og måske en chef vil synes at din humoristiske platte tone er helt vildt fed, 

hvorimod en anden ville tænkte ’okay, det der det er da bare for åndssvagt’ 

Louise: ’Du er slet ikke seriøs nok’ og sådan noget 

Anita: ’Ej hende der hun passer lige ind i vores’ øh 

Astrid: Men egentlig så kommer det jo an på hvad du selv kan stå inde for, hvis det er du har det 

godt med at sætte dig i stolen foran en potentiel chef der har været inde og kigge på din profil 

hvor der står noget med chili con carne, hvis du har det godt med det, så er det fint nok, men, det 

der bare...jeg personligt ville ikke (griner) synes det var særligt fedt hvis det var mig 

Anita: Men du kunne jo også bare gå ind og se på hans profil 

Astrid (i munden på Anita): Men der er forskel på folk  

Anita (fortsætter): Og se at han havde pruttet... (alle griner) 

Astrid: Jaja,  

Bodil: Det skal transskriberes det der (griner) 

Nadia: Ja (griner) 

Anita: Det går jo begge veje  ikke, altså... 

Mette: Jeg vil sige sådan som, som jobmarkedet er lige nu i hvert fald, de ansøgninger jeg har 

sendt ud, der får jeg tilbage ’du er en ud af 1200 
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Anita: Ej 

Mathilde: Ja 

Mette (fortsætter): Ansøgere ikke...og at der så står, at de lige er inde og google og man måske 

lige er reduceret ned og ligger i det her skarpe felt, og så der står ja ’jeg har pruttet’, (mange 

griner) du ryger jo fra, altså det, jeg tror bare, okay..... 

Mia: Ja, ja 

Astrid: Altså det kan da godt være at den humoristiske sans, jeg tror bare, jeg tror desværre bare 

ikke (mange griner) 

Mette: Ja det kan jo komme ud på.....på et senere tidspunkt i bekendtskabet 

Astrid: Ja 

 Louise: Det kan godt være de husker dig i hvert fald 

Anita: Ja  

Louise: Men øh...jeg tror ikke du får jobbet  

Astrid: Ja så bliver det jo sådan...en joke til julefrokosten, ikke, altså... 

Bodil: Så er der i hvert fald en ice-breaker (alle griner), ’nå, var den god den der chili con carne’, 

’jeg kan også bare lide chili con carne’ 

Astrid: ’Hvordan går det med maven?’ (alle griner) 

Nadia: Øhm...hvad mener I om så, hvis arbejdsgivere er begyndt at rekruttere øhm gennem f.eks. 

Facebook? Altså det kunne 

Louise (afbryder): Altså kontakter en gennem Facebook? 

Mathilde: Altså nogen 

Nadia: Ja, altså hvis du nu har skrevet øh i dit øh infofelt...du ’har...læst det og det’ 

Astrid: Eller ’jeg er lige blevet cand.ling.merc’er’ 
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Nadia: Ja og du ’har arbejdet i det og det’, altså du ved, bare lige...så er der nogen derigennem der 

kan se det 

Mathilde: Altså der er nogen der leder efter talenter på Facebook 

Nadia: Ja 

Louise: Altså så skal man have en åben profil ikke? 

Nadia: Jo eller der, vi har hørt om sådan en ny application hvor at...nogen arbejdsgivere kan få lov 

til det igennem venner og... 

Louise m.fl.: Nå... 

Nadia: Altså vores vejleder fortalte om det, vi har ikke lige helt... 

Mathilde: Men bare sådan helt generelt, hvad ville I synes om at blive kontaktet af en arbejdsgiver 

igennem Facebook? 

Louise: Fint...altså hvis jeg søgte job, så ville jeg synes det var fint 

Nadia: Ja 

Anita: Jeg tror ikke jeg ville kunne taget det alvorligt 

Marie-Louise: Nej, ja 

Anita: Jeg ville tænke at det var en joke 

Bodil: Ja 

Marie-Louise: Ja jeg ville tænke at det var lidt useriøst på en eller anden måde 

Anita: Ja netop den der, der er et nøgenbillede af dig på Facebook-agtigt...at...det er, man søger da 

ikke job igennem Facebook, det er da bare sådan et hygge-sted 

Mia: Men der er også, man har også hørt rigtig rigtig meget om de der fupfirmaer der, der skriver 

til en og siger ’vi har et fantastisk job til dig, kunne du ikke tænke dig det’, og så er man blevet, 

taget i røven på det groveste, så gennem Facebook tror jeg måske heller ikke, jeg ved ikke...nu er 
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jeg jo ikke selv på det der LinkedIn, men jeg kunne da forestille mig at det måske var lidt 

anderledes 

Marie-Louise: Med mindre det er, altså hvis det... 

Nadia: Venners venner? Venners venners venner? 

Marie-Louise: Ja altså, en eller anden man kender perifert igennem en ven som, er lige blevet 

selvstændig og mangler et eller andet så, ville jeg måske bedre kunne tage det seriøst, men hvis 

det er sådan noget, man slet ikke 

Nadia: Tilfældigt? 

Marie-Louise: Ja, så ville jeg...ikke kigge på det 

Astrid: Så tror jeg måske også jeg ville blive mistroisk også 

Louise: Ja, jeg ville blive mistroisk også 

Astrid: Hvis det bare var helt tilfældigt 

Bodil: Jeg synes det, det kan virke næsten som om vedkommende er lidt en stalker..... 

Flere: Mmh 

Bodil: Altså, er det de rigtige intentioner eller er det ikke, det bliver for personligt 

Astrid: Ja 

Bodil: Og du har, vil stadig gerne have en professionel relation når det er med jobsøgning og du 

ligesom ikke har fået jobbet endnu 

Nadia: Mmh, okay  

Bodil: Så jeg synes det er sådan lidt et mix af...det bliver lidt paradoksalt 

Louise (i munden på Bodil): Men det ville også være underligt hvordan, så skulle det være sådan 

noget med at de skriver det i søgefeltet f.eks. firmaerne, et eller andet emne...jeg ville ikke kunne 

finde ud af hvordan de skulle finde os... 
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Anita: Ikke hvis vi alle sammen har hemmelige... 

Louise: Næ hvordan de skulle kunne finde en fremmed person derinde ville jeg bare ikke kunne 

forstå 

Mette (i munden på Louise): Uddannelsesbaggrund og... 

Anita: Det kan da være at de kan søge på uddannelsesbaggrund eller sådan noget 

Nadia: Ja 

Astrid: Ja det kan jo selvfølgelig godt være, fordi man har jo skrevet... 

Mette: Og tidligere arbejdsgiver og sådan noget  

Nadia: Ja 

Mathilde: Ja eller hvis man har udfyldt, dine professionelle arbejdsområder så har du måske 

skrevet...hvad ved jeg.....marketing, interkulturalitet 

Nadia: Ja 

Louise (i munden på Mathilde): Ja altså så de kan gå ind og søge på forskellige ting 

Nadia: Ja 

Astrid: Eller dine netværk, altså, der er jo også dem der ikke har gået på (utydeligt ord)skole 

Nadia (i munden på Astrid): Ja lige præcis, det er da langt ude, altså 

Astrid: Udover at du bare er medlem af Danmark-netværket, ikke, altså 

Mathilde: Eller hvilke grupper du er medlem af 

Astrid: Hvilke grupper du er med i og hvilke netværk du har meldt dig ind i, det vil de jo selvfølgelig 

også komme igennem den vej...selvfølgelig 

Astrid: Jeg tror bare det ville være lidt som en nål i en høstak  ikke...jeg tror ikke alle folk skriver på 

derinde hvad de laver og hvad de kan, og så er der måske ikke lige den kategori som man har lavet 

og, altså.....det øh...det er ikke seriøst nok synes jeg 
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Louise: Jeg vil også sige, virksomhederne skulle være heldige, altså, hvis de skulle finde nogen 

igennem den vej ville jeg mene..... 

Anita: Ja... 

Nadia: Der er jo nogen der snakker om at det er det nye 

Louise: Det er det sikkert også, men så skulle det være sådan så man kunne skrive et eller andet til 

jobsøgende inden for det  

Anita (i munden på Louise): Det kræver da enormt meget 

Nadia: Mmh 

Mathilde: Men må jeg så spørge, I har alle sammen stort set sagt at I logger ind på Facebook en 

gang om dagen, eller meget ofte i hvert fald. Synes I at Facebook vise et helhedsbillede af jer selv, 

altså hvis man nu, altså før i tiden kiggede man måske kun på en ansøgning og et cv, hvad så hvis 

de havde adgang til Facebook, ville det så vise hvem I er...som en mere 

Næsten alle: Nej, overhovedet ikke 

Bodil: Nej slet ikke 

Mathilde: Hvorfor? 

Bodil: Fordi den professionelle del af en selv er ikke med, og det er nok det der er det kritiske med 

jobsøgning...eller, fordi at det er kun den der måde man fremstiller sig selv på...det er den måde 

andre ser en på, og det er den måde man ser sig selv på...der ligesom er det billede der ligger på 

Facebook...og man vil meget gerne, altså jeg vil profilere mig selv, jeg vil (griner) helt vildt gerne 

profilere mig selv på en anden måde, bare sådan ’jeg kan det og jeg kan det og det’ og sådan 

noget, og altså, hvis det var noget arbejdsmæssigt og jeg havde arbejdet der og der og der og der, 

det kan de ikke nødvendigvis se... 

Mathilde: Nej... 

Bodil: Så det synes jeg ikke 
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Nadia: Det har du ikke skrevet i din... 

Bodil: Ikke så udspecificeret overhovedet 

Nadia: Nej, nej 

Mathilde: Men hvad, I sidder og nikker 

Morten: Jamen jeg har slet ikke skrevet noget om...hvad jeg har arbejdet med eller noget som 

helst på Facebook, så.....det synes jeg faktisk er lidt mærkeligt 

Nadia: Nej 

Morten: Men jeg ville også have det lidt, altså...det professionelle får de ligesom tilsendt når man 

sender en, øh en ansøgning, så får de et cv og alt muligt andet men når du er til samtalen, så finder 

de jo så ud af hvem du er som person, selvom du jo selvfølgelig spiller en lille rolle og prøver at 

gøre dig selv bedre end du egentlig er, men det vigtige er jo at når du kommer ind, så får de at se 

hvem du er, og de finder ud af at ’nå men ham der kan jeg måske godt sidde og drikke en øl med’, 

hvis det nu skulle være det, øh jeg har hørt om firmaer der har en, en øl-test, ikke fordi du skal stå 

og bunde en øl når du er der (mange griner), men hvor de så rent faktisk sidder og snakker 

bagefter om ’er det, er det en person der kan arbejde her’ ud fra hvem de er, øh, og det er jeg ikke 

så sikker på at man får det fulde billede af når man er på Facebook 

Anita: Men de har jo lidt ret ikke, fordi, hvis der er 1200 ansøgere, så kan de jo ligeså godt bare 

tjekke din Facebookprofil for at se, ’okay, hvad er han for en type, hvad er det for nogen billeder er 

der, hvad laver han i weekenden’, og så kan det være du måske bliver kaldt til samtale på det, for 

1200 ikke (Morten m.fl. griner) , og hvis, de kan ikke se hvordan du er og 

Louise: Men det kan jo også godt være, nu, jeg lægger ikke private billeder, altså, ligger der fra en 

fest, overfladiske, så siger det jo ikke noget om en...altså... 

Mathilde: Jamen så siger det jo noget om at du har et socialt netværk... 

Nadia: Ja 

Mathilde: Du er ikke en nørd der sidder og ikke snakker med andre 
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Louise (i munden på Mathilde): Jaja, men det er jo 

Mathilde (fortsætter): Mennesker 24 i døgnet hjemme i din egen lejlighed, altså... 

Louise: Jamen altså, Astrid laver ligeså meget som mig, men selvom jeg lægger flere billeder 

ind...nå men så er det jo også misvisende hvis man siger ’nå men så har hun flere venner’ fordi hun 

lægger flere billeder ind... 

Mathilde: Nej 

Nadia: Så giver det i hvert fald et billede af dig 

Mathilde: Men nu sætter jeg det lidt på spidsen, ikke 

Nadia (fortsætter, i munden på Mathilde): kan man sige... 

Louise: At jeg er mere aktiv på Facebook? 

Nadia: Næ at du i hvert fald har et socialt liv, det kan godt være at Astrid også har det, men man 

ser det jo så ikke...eksempelvis 

Louise: Ja men det giver et billede, men det er rigtigt nok, det viser jo på ingen måde sandheden, 

fordi det kan jo bare være at hun synes... at det er noget fis at lægge ud på Facebook... 

Nadia: Ja, altså arbejdsgiveren, det kan da godt være 

Louise: Ja 

Anita: Men det er da helt sikkert en hygge-faktor ikke...altså jeg har nogen håndboldbilleder 

liggende derude, og så kan de se at jeg spiller håndbold og så er der noget hvor jeg holder 

juleaften med min mor, og det er jo så...alt det er jo med til at skabe et billede af hvordan vi er 

som mennesker 

Mathilde: Ja 

Anita: Og det kan jeg måske ikke få med ind i min ansøgning, og hvis en potentiel arbejdsgiver 

kunne se den...det kan jo også være at det skræmte dem helt vildt væk, men det kan jo også være 
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at de tænkte ’nej men hun virker da sød’ og...’sådan et juletræ har jeg også’ eller...hvad fanden 

ved jeg, altså... 

Mathilde: Det man kan tænke på er jo at tit i en ansøgning, der ser man måske hvem personen er 

rent professionelt, og så til samtalen, prøver man at finde ud af, om der måske er et match sådan 

rent personligt, altså, kan de passe ind i det her team, hvor at måske kan, måske kan Facebook 

være med til at vise lidt om, hvem er personen, altså, det ved jeg ikke hvad I synes? 

Bodil: Altså det kan man da godt, altså...og hvis man kan lide den måde man selv har fremstillet sig 

på Facebook, så synes man jo bare at man ser så spændende ud (mange griner), man kan det og 

det og det, og alle de billeder ikke også, og så har man været ude at dykke og så har man øh, 

knoklet ned af et eller andet bjerg og sådan noget ikke, altså, så synes man jo selv at man er så 

spændende...det er jo det man gør når man dyrker sig selv på Facebook, det er jo det alle gør...så 

på den måde er det jo positivt, ikke, fordi så skal den potentielle arbejdsgiver jo også...sådan helt 

sikkert måske, hvis man er heldig, synes at man ser spændende ud 

Nadia: Mmh  

Louise: Ja 

Bodil: Så det er jo godt, men jeg tror også at det er vigtigt, fordi at der er flere og flere 

arbejdsgivere der bruger det som screening, det der med personlighed, det virker som om, at 

personlighed betyder mere og mere, og der bliver tænkt meget mere sådan, kulturen og er der 

kemi, og altså...øh, jeg har selv lige stiftet bekendtskab med at der er nogen steder hvor de bruger 

sådan noget, altså en test med at de til sidst stiller nogen spørgsmål hvor de finder ud af, jamen ’er 

det en person jeg gider at sidde med 8 timer i en lufthavn hvis flyet er forsinket og vi er på en 

forretningsrejse’...’er det en person jeg gider sidde i en bil med til Tønder’ øh...og ’gerne vil hygge 

mig med’, altså, så sådan nogen ting er vigtige 

Nadia: Ja 

Bodil: Så det kan vel være både godt og ondt 

Mia: Gruppedynamik 
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Bodil: Ja, mmh (Morten griner) 

Morten: Ej jeg kom bare til at tænke på, at de billeder der ligger af mig, det er, jeg er stort set fuld 

hele tiden (alle griner)...jeg kommer bare til at tænke på, at hvis folk går ind og ser det, så er det 

sådan lidt ’nå ja, okay’ og selvfølgelig alt det I siger med at man har et stort socialt netværk og...ja, 

og bruger det og alt muligt andet ikke, men altså det viser jo ikke (griner)... 

Louise: Så består du øl-testen 

Morten: Ja (griner), yes, jeg kan drikke en øl med dem 

Astrid: Sådan har jeg det også lidt, altså, hvis det er at du har over 200 venner på Facebook, men 

hvis vedkommende så går ind på din profil, så vil vedkommende også finde ud af, at det er de 

samme mennesker du kommenterer på, at det er de samme mennesker du har en eller anden 

interaktion med på Facebook, altså, jeg sidder jo ikke og kommenterer på Klaus fra 6. klasse, som 

jeg kendte en gang, vel, han er der, men...du har, altså du gør jo ikke noget ved ham på Facebook, 

det er de samme menneskers billeder du kommenterer, det er de samme mennesker der 

kommenterer din status, som du også kommenterer på og sådan noget, ikke altså, jeg har det 

sådan lidt, at selvom der står at du har over 200 venner, så kan denne her arbejdsgiver jo, jo han 

kan se at du er aktiv og sådan noget, men men, du vil jo ikke bruge hele det her netværk, altså jeg 

tror det er meget meget få mennesker på Facebook, som snakker med alle de her mennesker som 

de nu en gang er venner med...så altså, så det vil man jo altså, det vil man jo også se som 

arbejdsgiver, ’fint nok, okay, hun er aktiv, men det er jo de samme mennesker hun er aktiv med’, 

og det måske naturligt nok, altså, det ville jeg i hvert fald selv tænke... 

Mia: Jeg tror heller ikke de bedømmer en, og hvis de ser ens antal af venner, så tror jeg heller ikke 

de tænker ’hold da op, hun har over 300 venner, hold da op et stort netværk hun har’ 

Mette: ’Hun er populær’ 

Mia: Nej, altså... 

Astrid: Men de ved jo godt på forhånd at man ikke dyrker hele det her netværk, for sådan er 

Facebook 
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Astrid: Men man kunne også være heldig at have en fælles ven, og ligeså snart man har en fælles 

ven, så har man noget at snakke om 

Louise: Ja 

Anita: Eller nu har jeg gået på Rødovre gymnasium, ’nej har du også det, ej hvor sjovt, kan du 

huske hende der, havde du også hende i dansk og’, der skal bare så lidt til for at der kommer sådan 

en ice-breaker hvor man bare kan ’connecte’ og ’bonde’ 

Bodil: Skabe en personlig relation (griner) 

Anita: Ja det er nemlig på 8 sekunder, ’ej kommer du også fra Ribe, ej hvor fedt’ altså, nå men, det 

er bare så lidt, og hvis man kan finde ud af det på Facebook, altså så, ’nej har du også arbejdet 

der’, så kan man bare, så har man næsten fundet jobbet, altså (griner) 

Flere: Mmh 

Mia: Jeg ville synes, det var ærgerligt hvis de brugte Facebook eller i hvert fald i forhold til mig, at 

hvis de brugte Facebook til at se det som den anden halvdel af mig eller den sociale del af mig, 

fordi jeg bruger ikke nok tid på ligesom at skulle...jeg bruger det ikke som branding af mig selv 

derinde altså jeg, jeg kigger derinde, og jeg skriver også en gang om måneden, altså jeg lægger 

aldrig billeder ind, jeg skriver ikke noget i min info, der står ikke at jeg kan lide kæledyr og...alt 

sådan noget, så det er bare...en kedelig profil 

Astrid: Ja det er min også 

Mia: Altså den er så passiv som overhovedet mulig, jeg øh...jeg kommenterer næsten heller aldrig 

på noget som helst, så altså...så jeg ville synes det var virkelig ærgerligt hvis de, altså hvis de 

brugte den og sagde ’hold da op’... 

Mathilde: Hvis jeg nu skal sætte det lidt groft op, kan man så sige at du bruger Facebook primært 

til at se information om andre 

Mia: Ja, det kan man godt sige, og så en, sådan en 

Mathilde (afbryder): Du laver ikke, du kreerer ikke selv, sådan 
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Mia: Nej, nej 

Mathilde: Input 

Louise: Men jeg kigger da heller aldrig nogensinde på andres interesser og hvad det er for nogen 

film eller hvad det er...det har jeg heller ikke lige udfyldt med mig selv, for jeg tænker, ’det gider 

jeg da ikke at bruge tid på’...jeg gider heller ikke læse andres... 

Astrid: Yndlingsfilm 

Louise: Ja... 

Anita: Nå men det gør jeg, og jeg kommenterer også på Klaus fra 6. klasse som har gjort et eller 

andet (mange griner), det synes jeg er sjovt 

Louise: Men kigger du på deres interesser og... 

Anita: Nå men hvis Klaus fra 6. klasse har skrevet et eller andet på sin profil at ’nu har jeg lige 

været i Sydafrika’, så kan jeg da godt, eller i sin status-update, så kan jeg da godt finde på at gå ind 

og kigge på hans profil og sige ’nå det er også lang tid siden jeg har set ham’, og så lige se hvad han 

laver nu og hvor han arbejder henne og...ja...jeg skal også til at skrive speciale, jeg har ikke så 

meget liv (nogen griner), så det kan godt være at den dag jeg får et job, så sker der lidt mere (flere 

griner), men altså...det er da bare sådan noget lidt hyggeligt 

Bodil: Men kan det ikke også være en ulempe, altså hvis man er sådan en der er inde og opdatere 

sin profil...5-10 gange om dagen 

Mia: Jo 

Bodil: Så virker man måske som sådan en der er useriøs og vil sidde og tjekke sin, at man er 

afhængig af Facebook, hvis man fik et job, så ville man også sidde og gå på Facebook 10 gange om 

dagen...mens man er på arbejde 

Louise: Det kunne jeg godt forestille mig at arbejdsgiveren ville blive bange for 

Bodil: Mmh 
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Louise: Fordi der er jo mange steder hvor de har den låst...og det synes jeg er helt fint, fordi jeg 

bliver irriteret, når jeg sidder på et arbejde, og kunne se at mine kolleger hele tiden kiggede på 

det, så tænkte jeg ’gud nåde’, og du kan da gå på Facebook når du kommer hjem  

Flere: Ja 

Anita: Eller Messenger eller hvad det nu er 

Louise: Ja, altså jeg kiggede ikke på det da jeg var på arbejde, det er bare sådan, det gider jeg da 

ikke... det synes jeg bare 

Bodil: Så man skal heller ikke være alt for aktiv vel, fordi så... 

Louise: Altså ikke sidde flere gange hver dag, i hvert fald, ikke hvis man arbejder fuldtid 

Bodil: Nej  

Louise: Hvis man var studerende må man godt (flere griner) 

Bodil: Men så kan man lade være med, så kan man sætte sig på som ’ikke online’ 

Mathilde: Er I alle sammen enige i det? 

Louise: Ja, jeg er aldrig på på arbejdet, det synes jeg er pisseirriterende 

Mathilde: Nej, jeg mente det der med om det kunne være negativt at være på flere gange om 

dagen 

Louise: Det synes jeg 

Bodil: At man virker som en person der spilder for meget, som ikke strukturerer sin tid ordentligt 

og øh, som ja, måske spilder for meget tid i løbet af sådan en dag, øh, går på Facebook for meget 

og også lige tjekker privatmailen for meget når man er på arbejde...det er ikke så godt...de her 

sociale medier de er jo ikke kun gode altså, de er jo også tidsrøvere, og der er mange der bruger 

det for meget på arbejde... 

Louise: Ja... 

Mathilde: Hvad synes I andre? 
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Mette: Jamen det er da rigtigt 

Marie-Louise: Ja 

Anita: Man kan jo altid se i maj og juli måned og december og januar, så skriver folk også ’lorte-

Facebook’ 

Optagelse slut 

Vi lavede en ’outroduktion’ hvor vi bad om lidt feedback fra deltagerne omkring hvordan de syntes 

at de 2 timer var forløbet, samt hvor vi takkede for deres deltagelse og indsats. 


