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Abstract	  
Both	  Facebook	  and	  Google	  utilise	  personalisation	  of	  content	  to	  some	  extent.	  We	  hypothesise	  

that	   few	  users	   have	   any	   knowledge	   of	   this	   filtration	   of	   content.	   Through	   interviews	   of	   four	  

individuals,	  with	  varying	  knowledge	  of	  the	  internet,	  and	  randomly	  targeted	  questionnaires	  we	  

have	  attempted	  to	  take	  a	  look	  at	  their	  knowledge	  of	  this	  filtration	  and	  their	  opinion	  about	  it.	  

The	  reason	  for	  mainly	  looking	  at	  Facebook	  and	  Google	  is,	  that	  these	  are	  the	  most	  known	  and	  

arguably	  most	  used	  online	  media	  companies.	  Many	  people	  have	  a	  Facebook	  and/or	  a	  Google	  

account.	  	  

As	  part	  of	  this	  paper,	  we	  have	  learnt	  that	  users	  have	  little	  to	  no	  knowledge	  of	  the	  underlying	  

personalisation	  of	  content	  pervasive	  on	  Facebook	  and	  Google.	  Furthermore,	   they	  rarely	  give	  

any	  thought	  to	  the	  consequences	  of	  how	  they	  interact	  with	  the	  internet	  and	  the	  media	  giants	  

of	  Facebook	  and	  Google.	  	  
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Begrebsafklaring	  	  
I	  opgaven	  bruger	  vi	  fire	  begreber	  til	  at	  afgrænse	  og	  diskutere	  det,	  vi	  gerne	  vil	  undersøge:	  Per-‐

sonalisering,	  filtrering,	  medieplatform	  og	  demokrati.	  

	  

Personalisering	  

Begrebet	  personalisering	  bruger	  vi	  i	  betydningen	  om	  at	  tilpasse	  indhold	  på	  internettet	  til	  den	  

enkelte	  bruger.	  Vi	  kunne	  også	  have	  valgt	  at	  anvende	  metaforen	  ”skræddersyning”,	  som	  i	  vores	  

kontekst	  ville	  betyde	  det	  samme.	  Personalisering	  kan	  foregå	  med	  og	  uden	  brugerens	  viden.	  En	  

bruger	   er	   f.eks.	  med	   til	   at	   vælge	  personaliseringen	   af	   et	   abonnement	  på	   et	   nyhedsbrev,	   når	  

hun	  får	  mulighed	  for	  at	  krydse	  de	  emner	  af,	  som	  hun	  ønsker	  at	  modtage	  nyheder	  om.	  I	  vores	  

opgave	  har	  vi	  valgt	  at	   fokusere	  på	  Facebook	  og	  Google,	  hvor	  personaliseringen	  sker	  på	  bag-‐

grund	  af	  noget,	  som	  brugeren	  gør.	  Brugeren	  er	  dog	  ikke	  aktivt	  med	  til	  at	  vælge	  kriterierne	  for	  

den	  personlige	  tilpasning	  af	  indhold.	  

	  

Filtrering	  

Begrebet	  filtrering	  anvender	  vi	  i	  den	  betydning	  at	  filtrere	  en	  delmængde	  ud	  af	  en	  helhed.	  Det	  

kan	  f.eks.	  være	  at	  vælge	  kun	  at	  ”synes	  godt	  om”	  de	  bands,	  man	  er	  interesseret	  i	  ud	  af	  den	  sam-‐

lede	  mængde	  af	  bands	  på	  Facebook.	  

	  

Medieplatform	  

En	  medieplatform	  definerer	  vi	  som	  ”et	  softwarebaseret	  sted,	  hvor	  brugere	  har	  mulighed	  for	  at	  

udføre	   en	   række	   opgaver”.	   Både	   Facebook	   og	   Google	   er	   internetbaserede	   medieplatforme.	  

Facebook	  er	  et	  socialt	  medie,	  som	  brugerne	  f.eks.	  kan	  anvende	  til	  at	  vedligeholde	  venskaber	  

og	  skabe	  netværk.	  Google	  tilbyder	  en	  langt	  bredere	  vifte	  af	  muligheder	  lige	  fra	  et	  socialt	  medie	  

(Google+),	  til	  analyse	  af	  webtrafik	  (Google	  Analytics)	  til	  søgemaskinen	  Google	  osv.	  I	  vores	  op-‐

gave	  har	  vi	  valgt	  at	  kigge	  på	  Google	  som	  søgemaskine,	  da	  vi	  antog,	  at	  der	  ville	  være	  langt	  flere	  

brugere	  af	  søgemaskinen	  end	  f.eks.	  af	  Google+.	  
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Demokrati	  

Demokrati	  definerer	  vi	  som	  en	  politisk	  styreform,	  hvor	  alle	  borgere	  har	  mulighed	  for	  at	  få	  ind-‐

flydelse	  på	  udviklingen	  af	  samfundet	  ved	  at	  vælge	  repræsentanter	  via	  valg.	  Repræsentanterne	  

træffer	  beslutninger	  på	  baggrund	  af	  et	  stemmeflertal.	  Sunstein	  har	  bl.a.	  defineret	  to	  betingel-‐

ser	  for	  et	  demokratisk	  samfund,	  som	  vi	  inddrager	  i	  diskussionen:	  

	  

1. At	  man	  ofte	  kommer	  i	  berøring	  med	  synspunkter	  og	  emner,	  som	  man	  ikke	  selv	  ville	  

have	  udvalgt	  sig	  

2. At	  man	  har	  mulighed	  for	  at	  få	  en	  række	  fælles	  oplevelser,	  der	  kan	  skabe	  forståelse	  

på	  tværs	  af	  samfundet	  og	  gøre	  det	  muligt	  at	  løse	  fælles	  samfundsmæssige	  proble-‐

mer	  (Sunstein,	  2007,	  p.	  6)	   	  
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Indledning	  
Inspirationen	  til	  opgaven	  skal	   findes	  hos	  Eli	  Pariser,	   forfatter	  til	  bogen	  ”The	  Filter	  Bubble”.	   I	  

bogen	  introducerer	  han	  begrebet	  “The	  Filter	  Bubble”,	  som	  han	  mener,	  at	  vi	  nærmer	  os	  mere	  

og	  mere.	  ”The	  Filter	  Bubble”	  går	  i	  sin	  enkelthed	  ud	  på,	  at	  der	  finder	  en	  filtrering	  af	  søgeresul-‐

tater	  og	  nyhedsfeeds	  sted,	  som	  vi	  ikke	  har	  nogen	  direkte	  indflydelse	  på	  eller	  overblik	  over.	  Eli	  

Pariser	  mener	  desuden,	  at	  denne	  “boble”	  vil	  lave	  en	  afgrænset	  verden,	  hvor	  vi	  ikke	  kan	  skue	  

ud	  over	  vores	  egne	  værdier	  og	  normer	  (Pariser,	  2011).	  

	  

I	  vores	  optik	  har	  internettet	  om	  nogen	  opfindelse	  ændret	  verden,	  som	  vi	  kender	  den.	  I	  løbet	  af	  

en	  relativt	  kort	  årrække	  har	  internettet	  bredt	  sig	  fra	  at	  være	  et	  internt	  universitetsprojekt	  til	  

at	  være	  allestedsnærværende	  (Vaidhyanathan,	  2011).	  Udviklingen	  og	  udbredelsen	  af	  internet-‐

tet	   er	   gået	   enormt	  hurtigt	   og	   vi	   benytter	   det	   i	   vores	   daglige	   virke,	  men	  måske	  uden	  helt	   at	  

kende	  de	  vilkår	  som	  de	  internetydelser	  vi	  bruger,	  har.	  Facebook	  og	  Google	  leverer	  to	  sådanne	  

ydelser	  der,	  i	  et	  vist	  omfang,	  har	  gjort	  sig	  synonymt	  med	  internettet.	  Google	  har	  præsteret	  at	  

lave	  en	  søgemaskine,	  der	  er	  benyttet	  så	  meget,	  at	  det	  har	  fået	  en	  plads	  i	  vores	  daglige	  sprog;	  

når	  vi	  slår	  noget	  op	  “googler”	  vi	  det.	  Facebook	  er	  en	  ydelse,	  der	  forbinder	  os	  med	  hinanden	  og	  

tillader	  os	  at	  vise	  vores	  interesser	  og	  identitet	  til	  andre.	  Begge	  disse	  ydelser	  er	  ved	  første	  øje-‐

kast	  gratis.	  Men	  som	  en	  bruger	  på	  MetaFilter	  (beskrevet	  af	  dem	  selv,	  som	  en	  slags	  flerperso-‐

ners	   blog):	   formulerede	   det:	   “If	   you’re	   not	   paying	   for	   it;	   you	   are	   the	   product	   being	   sold”	  

(blue_beetle,	  2010).	  Kommentaren	  omhandlede	  internetnyhedssiden	  Digg	  og	  den	  er	  bestemt	  

også	   gældende	   for	   Facebook	   og	   Google.	   Menneskene	   der	   står	   bag,	   er	   alle	   sammen	   blevet	  

usædvanligt	   velhavende	   på	   at	   yde	   en	   tilsyneladende	   gratis	   service	   (Vaidhyanathan,	   2011).	  

Prisen	  vi	  betaler,	  skal	  findes	  i	  form	  af	  data	  mining:	  disciplinen	  at	  høste	  information	  om	  folk	  for	  

så	  at	  sælge	  den	  videre	  (Ibid).	  

	  

Når	  nu	  Facebook	  og	  Google	  er	  blevet	  så	  store	  som	  de	  er,	  sidder	  de	  med	  en	  masse	  data,	  der	  om-‐

vendt	  skal	  bringes	  effektivt	  ud	  til	  brugerne.	  Når	  man	  laver	  en	  søgning	  via	  Google,	  kan	  man	  po-‐

tentielt	  få	  uoverskueligt	  mange	  resultater	  og	  hvordan	  sorteres	  der	  i	  disse?	  Google	  har	  valgt	  at	  

lave	  nogle	  algoritmer	  der	  sorterer	  i	  resultaterne	  baseret	  på	  tidligere	  præferencer	  (Vaidhyana-‐

than,	  2011).	  Facebook	  forsøger	  at	  hjælpe	  deres	  brugere	  med,	  at	  sortere	   i	  deres	  venners	  sta-‐
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tusopdatering	  ved,	  at	  rangere	  dem	  efter	  “synes	  godt	  om”	  og	  kommentarer.	  Vi	  antager	  at	  det	  

betyder,	  at	  hvis	  man	  har	  nogle	  venner,	  som	  man	  måske	  ikke	  klikker	  ”synes	  godt	  om”	  i	  en	  peri-‐

ode,	  så	  vil	  de	  falde	  ud	  af	  den	  liste	  af	  opdateringer,	  man	  får.	  Dette	  er	  for	  nyligt	  blevet	  forsøgt	  

gjort	  til	  en	  indtægtskilde	  af	  Facebook,	  hvor	  man	  kan	  betale	  for	  at	  komme	  op	  på	  sine	  venners	  

nyhedsfeeds,	  uanset	   rangering.	  Dette	  koster	   et	  beløb	  afhængigt	   af	   antal	   venner.	   Succesen	  af	  

denne	  service	  er	  endnu	  uvis	  og	  derfor	  ikke	  noget,	  vi	  vil	  kigge	  nærmere	  på	  i	  denne	  opgave.	  

	  	  

Sorteringen	   i	   vores	   søgeresultater	   og	   venneopdateringer	   gør	   nogle	   mennesker	   urolige.	   De	  

mener,	  at	  vi	  bevæger	  os	  mod	  et	  “mig”-‐samfund,	  hvor	  vi	  har	  nogle	  nye	  informationsportvogtere	  

(Pariser,	  Ted	  talk,	  2011).	  Med	  “mig”-‐samfundet	  skal	  også	  forstås,	  at	  vi	  igennem	  den	  større	  in-‐

dividualisering	  mister	  dele	  af	  vores	  kulturelle	  fællesflade.	  Hvor	  disse	  portvogtere	  tidligere	  var	  

mennesker,	  der	  var	  tydelige	  omkring,	  hvad	  de	  ønskede	  at	  sende	  ud,	  er	  de	  nu	  erstattet	  af	  algo-‐

ritmer,	  som	  vi	  ikke	  ser	  og	  hvis	  målsætning	  er	  uigennemsigtig	  (Pariser,	  2011).	  Ydermere	  har	  vi	  

heller	  ingen	  mulighed	  for	  at	  se,	  hvad	  der	  bliver	  valgt	  fra	  for	  os	  eller	  for	  eventuelt	  selv	  at	  kunne	  

omstøde	  denne	  sortering.	  

	  

Denne	   opgave	   har	   til	   hensigt	   at	   undersøge	   brugerbevidstheden	   omkring	   personaliseringen	  

der	  foregår	  på	  Facebook	  og	  Google.	  For	  når	  udviklingen	  af	  data-‐mining	  er	  gået	  så	  stærkt,	  hvor	  

bevidste	   er	   brugerne	   så	   egentlig	   omkring,	   hvad	   deres	   oplysninger	   bliver	   brugt	   til,	   har	   de	  

egentlig	  et	  behov	  for	  at	  vide	  det	  og	  hvilke	   indvendinger	  kunne	  de	  evt.	  have?	  Spørgsmål	  som	  

lægger	  op	  til	  vores	  problemformulering.	  

	  

Problemformulering	  
Er	  brugerne	  opmærksomme	  på	  Facebooks	  og	  Googles	  personlige	  tilpasning	  af	  indhold	  i	  form	  

af	  søgeresultater,	  reklamer	  og	  nyheder	  og	  hvordan	  er	  brugernes	  opfattelse	  af	  og	  holdning	  til	  

tilpasningen?	  Hvad	  kan	  eventuelle	  samfundsmæssige	  konsekvenser	  være	  ved	  den	  øgede	  per-‐

sonalisering?	  
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Afgrænsning	  og	  begrænsning	  
Vi	  har	   valgt	   udelukkende	   at	   fokusere	  på	  Facebook	  og	  Google	   i	   vores	  undersøgelse,	   da	  disse	  

medieplatforme,	  ud	  over	  at	  gøre	  brug	  af	  personalisering,	  som	  vi	  har	  fokus	  på	  i	  opgaven,	  har	  en	  

stor	  betydning	  som	  medieplatforme,	  da	  de	  har	  en	  væsentlig	  andel	  i	  mange	  menneskers	  online	  

liv.	  Vi	  besvarer	  problemformuleringen	  på	  baggrund	  af	  en	  spørgeskemaundersøgelse	  samt	  in-‐

dividuelle	   dybdeinterview	   foretaget	   henholdsvis	   på	   Facebook	   og	   IT-‐Universitetet.	   Undersø-‐

gelsen	  er	  lavet	  på	  danskere,	  men	  er	  ikke	  stor	  nok	  til	  at	  være	  repræsentativ	  for	  den	  danske	  be-‐

folkning,	   grundet	   ressource-‐	  og	   tidsmangel.	  Undersøgelsen	  er	  baseret	  på	  223	  besvarelser	   af	  

spørgeskemaundersøgelsen	  og	  fire	  individuelle	  dybdeinterview.	  	  

	  

Der	   er	  mange	   vinkler	   at	   tage	   på	   undersøgelsen	   af,	   hvad	   bevidsthedsgraden	   hos	   folk	   har	   af	  

konsekvenser	  eller	  udfordringer.	  Vi	  har	  her	  valgt,	  at	  fokusere	  på	  en	  samfundsmæssig	  vinkel	  i	  

forhold	   til,	   om	   personaliseringen	   har	   en	   betydning	   for,	   hvordan	   vi	   indgår	   i	   et	   demokratisk	  

samfund.	  I	  teoriafsnittet	  vil	  vi	  præsentere	  de	  teoretikere,	  vi	  har	  valgt	  at	  lægge	  fokus	  på	  i	  vores	  

undersøgelse.	  

	  	  

Teori	  
Inspirationen	  til	  valget	  af	   teorier	  kommer	   fra	  Eli	  Pariser,	  som	  også	   inddrager	   teorierne	   i	  sin	  

bog	  ”The	  Filter	  Bubble”	  (Pariser,	  2011).	  De	  teoretikere	  vi	  hovedsageligt	  har	  valgt	  at	  inddrage	  

er	  Cass	  R.	  Sunstein	  og	  Danah	  Boyd.	  Teorierne	  bruger	  vi	  til	  at	  diskutere	  og	  perspektivere	  mere	  

overordnet	  på	  de	  resultater,	  vi	  kommer	  frem	  til	  via	  empirien.	  

	  

Cass	  R.	  Sunstein	  

Sunstein	  er	  professor	  i	  jura	  på	  Harvard	  Law	  School	  med	  en	  lang	  række	  af	  udgivelser	  bag	  sig.	  I	  

relation	   til	  vores	  undersøgelse	   tager	  vi	  udgangspunkt	   i	  hans	  bog	   ”Republic.com	  2.0”	   (2007),	  

hvor	   Sunstein	   skriver	   om	   demokrati,	   filtrering	   og	   polarisering.	   Ifølge	   Sunstein	   vil	   de	   øgede	  

muligheder	  for,	  at	  vælge	  mellem	  en	  meget	  stor	  mængde	  af	  indhold	  føre	  til,	  at	  brugerne	  vælger	  

det	  indhold,	  der	  matcher	  dem	  selv	  demografisk	  og	  i	  overbevisning.	  Det	  kan	  lede	  hen	  til	  en	  po-‐

larisering	  af	  meninger	  og	  diskuterede	  emner,	  siger	  Sunstein	  og	  konsekvensen	  af	  det	  kan	  blive	  
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et	  samfund,	  der	  får	  svært	  ved,	  at	  have	  en	  fælles	  forståelse	  og	  dermed	  at	  løse	  samfundsmæssige	  

problemer	  (Sunstein,	  2007).	  I	  vores	  diskussionsafsnit	  sætter	  vi	  denne	  holdning	  til	  debat	  med	  

vores	   interviewpersoner.	   Vores	   brug	   af	   ordet	   ”personalisering”	   kan	   i	   øvrigt	   sammenstilles	  

med	  Sunsteins	  brug	  af	  ”filtrering”.	  

	  

Danah	  Boyd	  

Boyd	   er	   senior	   researcher	   hos	  Microsoft	   Research	  med	   en	  PhD	   fra	  University	   of	   California-‐

Berkeley.	  Hun	   er	   også	   tilknyttet	  Harvard	  Law	  School,	  New	  York	  University	   og	  University	   of	  

New	  South	  Wales.	  Ligesom	  Sunstein	  har	  Boyd	  skrevet	  en	  betydelig	  mængde	  af	  artikler.	  De	  tek-‐

ster	  vi	  har	  valgt	  at	  bruge	   i	   forbindelse	  med	  vores	  opgave	  er	  dels	  en	  tale,	  som	  Boyd	  holdt	  på	  

Web	  2.0	  Expo,	  en	  konference,	  der	  fandt	  sted	  i	  New	  York	  i	  2009	  og	  artiklen	  “Facebook	  privacy	  

settings:	  Who	  cares?“.	  

Artiklen	  er	  skrevet	  i	  samarbejde	  med	  Eszter	  Hargittai.	  Den	  omhandler	  i	  korte	  træk	  holdninger	  

og	  praksis	  blandt	  de	  18-‐19	  årige	  med	  henblik	  på	  Facebooks	  ændringer	  i	  privatindstillingerne.	  

Deres	  resultater	  udfordrer	  udbredte	  antagelser,	  om,	  at	  unge	  er	  ligeglade	  og	  ikke	  er	  engagere-‐

de,	  når	  det	  drejer	  sig	  om	  privatlivets	  fred.	  Vi	  bruger	  hovedsageligt	  artiklen	  til	  baggrundsviden	  

og	  diskussion.	  	  

	  

Titlen	  på	  talen	  fra	  Web	  2.0	  Expo-‐konferencen	  er:	  "Streams	  of	  Content,	  Limited	  Attention:	  The	  

Flow	  of	  Information	  through	  Social	  Media"	  (Boyd,	  2009).	  Boyd	  taler	  bl.a.	  om	  udviklingen	  over	  

mod	  et	  netværksbaseret	  samfund,	  hvor	  vi	  er	  “in	  flow”	  med	  den	  konstant	  flydende	  mængde	  af	  

information	  via	  f.eks.	  de	  sociale	  medier.	  Den	  del	  af	  hendes	  tale,	  der	  har	  været	  særlig	  relevant	  

for	  os	  at	  anvende	   til	  perspektivering	  på	  resultaterne	  af	  vores	  undersøgelse,	  er	  hendes	  syns-‐

punkter	  omkring	  adgangen	  til	  holdninger,	  der	  er	  forskellige	  fra	  ens	  egen.	  Hun	  kommer	  med	  et	  

par	  eksempler	  fra	  hendes	  studier	  af	  sociale	  medier,	  hvor	  personaliseringen	  på	  forskellige	  me-‐

dieplatforme	  har	  været	  så	  udtalt,	  at	  brugere	  af	  f.eks.	  en	  bestemt	  religiøs	  overbevisning	  troede,	  

at	  de	  var	  den	  eneste	  type	  af	  brugere	  på	  en	  bestemt	  hjemmeside	  (Ibid).	  I	  vores	  diskussionsaf-‐

snit	  inddrager	  vi	  Boyds	  overvejelser	  og	  erfaringer	  i	   forbindelse	  med	  polarisering	  plus	  udfor-‐

dringen	  i	  at	  kunne	  skabe	  et	  fælles	  demokratisk	  rum	  at	  mødes	  i.	  

Teorierne	  bruger	  vi	  som	  en	  del	  af	  den	  metode,	  vi	  har	  bygget	  vores	  undersøgelse	  op	  omkring.	  	  
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Metode	  
For	  at	  svare	  på	  problemformuleringen,	  vil	  vi:	  

• Redegøre	  for	  Facebook	  og	  Google.	  

• På	  baggrund	  af	  en	  spørgeskemaundersøgelse	  foretaget	  blandt	  223	  internetbrugere	  og	  

fire	  individuelle	  dybdeinterviews	  vurdere	  brugernes	  bevidsthedsgrad	  omkring	  person-‐

lig	  tilpasning.	  

• Diskutere	  bevidsthedsgraden	  og	  mulige	  konsekvenser	  af	  personaliseringen	  ud	  fra	  teo-‐

rier	  og	  den	  indsamlede	  empiri.	  

	  

Indsamling	  af	  empiri	  

Vi	  har	  valgt	  at	  benytte	  både	  kvantitativ	  og	  kvalitativ	  metode.	  Begge	  metoder	  har	  deres	  styrker	  

og	  svagheder	  og	  derfor	  ser	  vi	  det	  som	  en	  fordel,	  i	  forhold	  til	  besvarelse	  af	  problemformulerin-‐

gen,	  at	  benytte	  os	  af	  begge.	  De	  kan	  supplere	  hinanden	  og	  dermed	  give	  en	  mere	  dybdegående	  

besvarelse.	  Den	  kvantitative	  metode	  baserer	   sig	  primært	  på	  data	   i	   form	  af	   talmateriale,	   der	  

kan	  bearbejdes	  gennem	  statistik.	  Denne	  metode	  anvendes	  derfor	  ofte	  til	  at	  sige	  noget	  generelt	  

om	  en	  population	  (Hjarvard,	  1997).	  Der	  hvor	  den	  kvantitative	  metode	  kommer	  lidt	  til	  kort,	  er,	  

når	  man	  ønsker	   at	   undersøge	  de	   bagvedliggende	   årsager	   til	   et	   resultat.	  Her	   er	   det	   ideelt	   at	  

bruge	  den	  kvalitative	  metode,	  der	  netop	  vægter	  at	  undersøge	  bevæggrundene	  bag	  en	  eventuel	  

tendens	  (Ibid).	  Den	  kvantitative	  metode	  udføres	  ofte	  som	  spørgeskema	  på	  et	  repræsentativt	  

udsnit	  af	  den	  population,	  man	  ønsker	  at	  sige	  noget	  om.	  Hvor	  den	  kvalitative	  metode	  foregår	  

som	  interview	  gennem	  en	  samtale	  mellem	  interviewer	  og	  interviewperson	  eller	  ved	  en	  fokus-‐

gruppe.	   Den	   kvalitative	   metode	   er	   ressourcemæssig	   mere	   krævende	   og	   foretages	   derfor	   i	  

langt	  de	  fleste	  tilfælde	  på	  et	  mindre	  udsnit	  af	  den	  population,	  man	  ønsker	  at	  sige	  noget	  om.	  

	  

Kvantitativ	  metode	  

Vi	  har	  som	  kvantitativ	  metode	  valgt	  at	  lave	  en	  spørgeskemaundersøgelse1,	  der	  siger	  noget	  om	  

bevidsthedsgraden	  af	  personalisering	  blandt	  de	  adspurgte.	  Vi	  har	  i	  fællesskab	  opfordret	  vores	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Spørgeskema	  inkl.	  besvarelser	  er	  vedlagt	  som	  bilag	  A.	  Kan	  også	  ses	  på	  DVDen.	  
2	  Dybdeinterviewerne	  er	  vedlagt	  DVD	  
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facebookvenner	   til	   at	   deltage	   og	   dele	   spørgeskemaundersøgelsen	  med	   deres	   venner	   og	   be-‐

kendte.	  Vi	  har	  forsøgt	  at	  få	  repræsenteret	  så	  mange	  aldersgrupper	  som	  muligt.	  Det	  har	  vi	  gjort	  

ved	  løbende	  at	  tage	  direkte	  kontakt	  til	  vores	  venner	  i	  de	  mindre	  repræsenterede	  aldersgrup-‐

per,	   der	   ikke	   allerede	   havde	   besvaret	   spørgeskemaet.	   Vi	   ønsker	   kun	   svar	   fra	   Facebook	   og	  

Googles	  brugere	  og	  har	  kun	  spredt	  spørgeskemaet	  på	  Facebook.	  Samplingen	  af	  respondenter-‐

ne,	  inden	  for	  Facebooks	  brugere,	  har	  vi	  så	  vidt	  muligt	  forsøgt	  at	  gøre	  repræsentativ	  da	  vi	  øn-‐

sker	  svar	  fra	  alle	  aldersgrupper	  og	  køn,	  netop	  for	  at	  kunne	  sige	  noget	  om	  den	  generelle	  hold-‐

ning	  til	  den	  øgede	  personalisering	  af	  indhold.	  

Spørgsmålene	   er	   udarbejdet	  med	   afsæt	   i	   vores	   problemformulering	   og	   forsøgt	   udformet	   så	  

neutrale	  som	  muligt.	  Vi	  har	  under	  konstruktionen	  af	  spørgsmålene	  været	  inspireret	  af	  Dansk	  

Statistik,	  hvordan	  de	  typisk	  opdeler	  aldersgrupper	  og	  hvad	  deres	  valgmuligheder	  af	  de	  gradu-‐

erede	  svarmuligheder	  er.	  

Spørgeskemaet	   indeholder	   få	   demografiske	   spørgsmål,	   herunder	   alder	   og	   køn,	   der	   efterføl-‐

gende	  giver	  os	  mulighed	  for	  at	  undersøge,	  om	  der	  er	  en	  forskel	  på	  bevidstheden	  mellem	  mænd	  

og	  kvinder	  og	  om	  bevidstheden	  er	  forskellig	  på	  tværs	  af	  aldersgrupperne.	  

Vi	  har	  benyttet	  os	  af	  siden	  www.surveymonkey.com	  som	  værktøj	  til	  at	  konstruere	  spørgeske-‐

maet,	  samt	  til	  at	  indsamle	  besvarelserne.	  Endvidere	  har	  SurveyMonkey	  kunne	  hjælpe	  os	  med	  

at	  filtrere	  svarene	  og	  har	  desuden	  en	  funktion	  til	  at	  konstruere	  diagrammer,	  som	  vi	  har	  inklu-‐

deret	  i	  det	  kvantitative	  analyseafsnit.	  

Vi	  lukkede	  for	  besvarelserne	  af	  spørgeskemaet	  d.	  29/11,	  og	  vi	  fik	  i	  alt	  223	  besvarelser.	  	  

	  

Kvalitativ	  metode	  

Til	  kvalitativ	  metode	  har	  vi	  valgt	  at	  bruge	  individuelle	  dybdeinterviews2.	  	  

I	   forhold	  til	  vores	  opgave	  ser	  vi	  det	  som	  en	   fordel,	  at	  bruge	  det	   individuelle	  dybdeinterview	  

frem	  for	  fokusgruppeinterview.	  Dette	  har	  vi	  valgt,	  af	  den	  grund,	  at	  vi	  vil	  undersøge	  brugernes	  

holdning,	  uden	  den	  er	  påvirket	  af	  andre,	  som	  det	  kan	  forekomme	  ved	  fokusgruppeinterviews.	  

Ved	  at	  bruge	  kvalitativ	  analyse	  får	  vi	  en	  mere	  dybdegående	  indsigt	  i	  de	  udvalgte	  personers	  liv	  

med	  Facebook	  og	  Google,	  samt	  deres	  holdning	  til	  den	  personalisering	  der	  foretages.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Dybdeinterviewerne	  er	  vedlagt	  DVD	  
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Vi	  vurderede	  ud	  fra	  vores	  ressourcer,	  herunder	  vores	  antal	  på	  tre	  personer	  fra	  gruppen,	  der	  

tog	  sig	  af	  kvalitativ	  undersøgelse	  samt	  tidsrammen	  for	  opgaven,	  at	  et	  passende	  antal	  ville	  væ-‐

re	  en	  fire-‐seks	  personer.	  

Vi	  har	  så	  vidt	  muligt	  forsøgt	  at	  gøre	  undersøgelsen	  så	  bred	  som	  mulig	  ved	  at	  interviewe	  sam-‐

me	  antal	  kvinder	  og	  mænd.	  Vi	  lagde	  os	  fast	  på	  at	  udvælge	  personer	  under	  og	  over	  30	  år.	  Denne	  

skelnen	  er	  lavet	  for	  at	  have	  både	  en	  yngre	  målgruppe,	  der	  ud	  fra	  vores	  opfattelse	  er	  opvokset	  

med	  internettet	  og	  er	  mere	  vant	  til	  det	  digitale	  medie,	  i	  modsætning	  til	  den	  mere	  modne	  mål-‐

gruppe.	  Ved	  udførelsen	  af	  de	  enkelte	   interviews	  tog	  vi	  højde	  for,	  at	   ingen	  af	   interviewperso-‐

nerne	  blev	  interviewet	  af	  nogle	  de	  kendte	  (Gaskell,	  2000).	  

For	  at	  sikre,	  at	  interviewerne	  fik	  belyst	  interviewpersonernes	  holdning	  i	  forhold	  til	  personali-‐

sering,	  udarbejdede	  vi	  en	  interviewguide3	  med	  en	  række	  spørgsmål	  udarbejdet	  med	  udgangs-‐

punkt	  i	  problemformuleringen.	  Desuden	  lagde	  vi	  stor	  vægt	  på,	  at	  spørgsmålene	  skulle	  være	  så	  

neutrale	  som	  muligt,	  men	  stadig	  være	  dækkende	  og	  forståelige	  i	  forhold	  til	  det,	  vi	  ville	  under-‐

søge.	  

Vi	  har	  transskriberet4	  de	  steder	  i	  interviewet,	  hvor	  der	  er	  citeret	  direkte	  i	  opgaven.	  Transskri-‐

beringen	  foretager	  vi	  bedst	  muligt	  ordret,	  men	  uden	  diverse	  øh-‐lyde,	  da	  disse	  ikke	  giver	  me-‐

ning,	  når	  sætningerne	  skrives	  ned,	  og	  bruges	  som	  citater	  i	  opgaven.	  

Vi	  endte	  med	  at	  interviewe	  fire	  personer	  ud	  fra	  en	  tidsmæssig	  vurdering	  i	  forhold	  til	  at	  analy-‐

sere	  det	  indsamlede	  data.	  Inden	  vi	  analysere	  vores	  indsamlede	  data,	  vil	  vi	  redegøre	  for	  Face-‐

book	  og	  Google.	  

	  	  

	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Interviewguide	  er	  vedlagt	  som	  bilag	  C	  
4	  Transskriberingen	  er	  vedlagt	  som	  bilag	  D	  
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Redegørelse	  for	  Google	  og	  Facebook	  
I	  det	  følgende	  vil	  vi	  redegøre	  for	  hvordan	  markedsundersøgelser	  gennem	  tiden	  har	  været	  med	  

til	  at	  skabe	  fundamentet	  til	  den	  digitale	  personalisering,	  vi	  i	  dag	  ser	  på	  Facebook	  og	  Google.	  Vi	  

vil	   ligeledes	   se	  på,	  hvad	  Facebook	  og	  Google	  gør	   i	   forhold	   til	  den	  personalisering	  der	   finder	  

sted.	  

	  

Udviklingen	  i	  indsamling	  af	  forbrugerdata	  

Arvidsson	  skriver	  i	  sin	  artikel	  ”On	  the	  ‘Pre-‐History	  of	  the	  Panoptic	  Sort’”	  at	  eksakte	  og	  omfat-‐

tende	  brugerinformationer	  er	  vigtige	  informationer	  for	  firmaer,	  der	  ønsker	  at	  føre	  målrettede	  

annoncer	  og	  få	  større	  effekt	  ud	  af	  deres	  reklamer.	  Informationer	  om	  brugere	  har	  derfor	  siden	  

1920’erne	  haft	  stor	  interesse	  for	  mange	  virksomheder.	  

Systematiske	  studier	  af	  forbrugerne	  begyndte	  i	  starten	  af	  det	  tyvende	  århundrede.	  I	  1930erne	  

blev	  der	   lagt	  stor	  vægt	  på	  at	   indsamle	  demografiske	  forbrugerdata,	  der	  kunne	  give	  virksom-‐

heder	  et	  praj	  om,	  hvordan	  de	  skulle	  markedsføre	  et	  givent	  produkt.	  Forbrugerundersøgelser-‐

ne	  foregik	  oftest	  ved	  besvarelse	  af	  spørgeskemaer,	  der	  blandt	  andet	  indeholdt	  spørgsmål	  om	  

familiens	  størrelse,	  ægtemandens	  beskæftigelse	  og	   indtægt.	  Efterfølgende	  blev	  de	  adspurgte	  

inddelt	  i	  et	  bestemt	  system,	  der	  blev	  brugt	  til	  at	  differentiere	  husstandene	  ud	  fra	  den	  samlede	  

indtægt.	  Ud	  fra	  dette	  system	  kunne	  virksomheder	  markedsføre	  deres	  produkter	  til	  den	  ønske-‐

de	  målgruppe	  (Arvidsson,	  2004	  ).	  Efter	  anden	  verdenskrig	  blev	  metoden	  kritiseret	  for	  at	  være	  

upræcis,	   hvor	  W.	   Lloyd	  Warner,	   en	   ansat	   i	   en	   af	   Chicagos	   største	   forbrugerundersøgelses-‐

virksomheder,	   argumenterede	   for,	   at	   reklamebureauer	   spildte	   deres	   penge	   på	   de	   anvendte	  

spørgeskemaer	  (Arvidsson,	  p.	  462).	  I	  takt	  med	  stigende	  levestandarder	  i	  den	  vestlige	  verden,	  

samt	   populær	   anerkendelse	   indenfor	   fag	   som	   psykologi,	   blev	   metoderne	   til	   indsamling	   af	  

brugbar	  forbrugerinformationer	  udvidet	  (Ibid).	  Man	  fandt	  ud	  af,	  at	  man	  ikke	  kunne	  måle	  for-‐

brugernes	   interesser	   og	   købsmønstre	   kun	   baseret	   på	   demografiske	   informationer,	   som	   for	  

eksempel	  husstandens	  indkomst.	  	  

	  

Consumers	  began	  to	  appear	  as	  fragmented,	  nomadic	  individuals,	  moving	  around	  in	  a	  me-‐

dia	  saturated	  lifeworld	  constantly	  on	  the	  look	  for	  ways	  to	  constitute	  themselves	  as	  

subjects.	  (Arvidsson,	  p.	  465)	  
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Der	  forekom	  altså,	  for	  mange	  virksomheder,	  et	  langt	  større	  behov	  for	  mere	  personspecifikke	  

informationer	  om	  forbrugerne.	  Virksomhederne	  udvidede	  derfor	  deres	  forbrugerundersøgel-‐

ser	  til	  overvågning	  af	  eksempelvis	  stregkodeskanninger	  eller	  i	  form	  af	  diverse	  ”Tracking	  Soft-‐

ware”	  på	  internettet,	  hvilket	  Arvidsson	  forudså:	  	  

	  

Soon	  we	  will	  see	  sophisticated	  surveillance	  systems	  that	  capture	  the	  productivity	  of	  life	  in	  

its	  physical	  and	  temporal	  dimensions	  as	  well.	  (Arvidsson,	  p.	  467).	  

	  	  

Vi	  vil	   i	  de	   følgende	  afsnit	  give	  et	  overblik	  over,	  hvad	  Facebook	  og	  Google	  gør	   for	  at	  opsamle	  

informationer	  fra	  brugeren.	  Herunder	  hvordan	  de	  via	  en	  øget	  personalisering	  af	  indhold	  kan	  

give	  brugerne	  tilpassede	  reklamer	  og	  søgeresultater,	  samt	  om	  deres	  forretningsmetoder.	  

	  

Google	  

“Don’t	  be	  evil”	  (Google,	  2012)	  er	  virksomhedens	  uofficielle	  slogan.	  Det	  blev	  fremlagt	  i	  2004	  og	  

var	  ment	  som	  en	  måde	  at	  adskille	  Google	  fra	  andre	  større	  virksomheder,	  der	  typisk	  er	  kende-‐

tegnet	  ved,	   at	  være	  villige	   til	   at	  gå	  på	  køb	  med	  deres	  moral	   for	  en	  kortsigtet	  vindings	   skyld	  

(Wikipedia,	  2012).	  Disse	  virksomheder	  er	   ikke	  nævnt	  ved	  navn,	  men	   idéen	  stammer	  derfra.	  

Google	  er	  i	  løbet	  af	  sin	  unge	  levetid	  blevet	  en	  essentiel	  del	  af	  vores	  kultur	  i	  en	  sådan	  grad,	  at	  

når	  information	  skal	  findes	  på	  internettet	  “googles”	  det	  gerne	  først.	  Det	  gør	  sig	  også	  gældende	  

i	  universitetssammenhænge,	  hvor	  mange	  studerende	  vælger	  at	  søge	  information	  om	  et	  emne	  

hos	  Google,	  før	  de	  gør	  det	  i	  universitetsbiblioteket	  (Vaidhyanathan,	  2011).	  Denne	  tendens	  er	  

meget	  passende,	  da	  Google	  har	  sit	  ophav	  i	  universitetsmiljøet	   i	  mødet	  mellem	  Larry	  Page	  og	  

Sergey	  Brin,	  og	  har	  baseret	  sin	  virksomhed	  på	  den	  frie	  deling	  af	  information,	  der	  også	  kende-‐

tegner	  universiteterne	  (Vaidhyanathan,	  2011,	  pp.	  186-‐198).	  Googles	  mål	  som	  virksomhed	  er	  

at	   ”organisere	   al	   verdens	   information	   og	   gøre	   den	   tilgængelig	   og	   brugbar	   for	   alle”	   (Google,	  

2011).	  Indledningsvis	  blev	  dette	  gjort	  ved	  at	  skabe,	  hvis	  ikke	  den	  bedste,	  så	  den	  mest	  populæ-‐

re	  søgemaskine	  på	  nettet.	  Andre	  søgemaskiner	  fungerede	  ved	  at	  tage	  det	  søgte	  ord	  og	  se,	  hvor	  

mange	   gange	   det	   dukkede	   op	   på	   en	   side,	   og	   derfra	   rangere	   siderne	  med	   ordet	   flest	   gange	  

øverst.	  Google	  gjorde	  det	  anderledes,	  at	  de	  forsøgte	  at	  finde	  en	  sides	  relevans	  ved	  at	  se,	  hvor	  

mange	  andre	  sider,	  der	  linkede	  til	  den.	  
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Firmaet,	  der	  er	  børsnoteret,	  tjener	  sine	  penge	  ved	  at	  sælge	  annonceplads	  på	  deres	  søgninger.	  

De	  stiler	  efter	  kun	  at	  have	  annoncer,	  der	  er	  relevante	  for	  en	  given	  søgning	  og	  for	  det	  enkelte	  

individ.	  	  

Her	  kommer	  personaliseringen	  ind.	  Google	  lagrer	  og	  korrelerer	  de	  emner,	  deres	  brugere	  har	  

søgt	  på,	  for	  at	  kunne	  se,	  hvad	  der	  interesserer	  den	  enkelte	  bruger.	  Målet	  i	  den	  sammenhæng	  er	  

blandt	  andet	  at	  kunne	  vide,	  at	  når	  en	  bruger	  søger	  på	  ordet	  “jaguar”	  og	  mener	  bilen,	  så	  skal	  

Google	  vide	  nok	  om	  den	  person	   til	  at	  placere	  resultater	   for	  køretøjet	  over	  resultater	   for	  det	  

større	  kattedyr	  (Vaidhyanathan,	  2011).	  Ud	  over	  søgemaskinen	  har	  Google	  udvidet	  sin	  indfly-‐

delse	   til	   cloud-‐computing,	   hvor	   Google	   tilbyder	   fællesdrev	   til	   sine	   brugere	   i	   form	   af	   Google	  

Drive.	  Google	  er	  gået	  ind	  på	  den	  sociale	  mediescene	  med	  Google+.	  Derudover	  er	  Google	  også	  

blevet	  en	  stor	  del	  af	  markedet	  for	  mobiltelefoner,	  hvor	  de	  blandt	  andet	  har	  lavet	  operativsy-‐

stemet	  Android.	  Størstedelen	  af	  firmaets	  indtægter	  stammer	  dog	  fra	  reklamer,	  da	  mange	  af	  de	  

førnævnte	  ydelser	  er	  gratis	  (Google	  finans,	  2012	  Q3).	  Ydermere,	  som	  led	  i	  deres	  mål	  “at	  orga-‐

nisere	  al	   verdens	   information	  og	  gøre	  den	   tilgængelig	  og	  brugbar	   for	  alle”	   (Google,	  2012)	   har	  

Google	   startet	  Google	   Scholar.	  Det	   er	   et	   initiativ,	   hvis	   formål	   er	   at	   gøre	   akademiske	   værker	  

bredt	  tilgængelige	  online	  (Google	  Scholar,	  2011).	  

I	   august	  2010	  gav	  Eric	   Schmidt,	   bestyrelsesformand	  hos	  Google,	   et	   interview	   til	  Wall	   Street	  

Journal:	  	  

	   	  

I	  actually	  think	  most	  people	  don’t	  want	  Google	  to	  answer	  their	  questions.	  They	  want	  Goog-‐

le	  to	  tell	  them	  what	  to	  do	  next...	  We	  know	  roughly	  who	  you	  are,	  roughly	  what	  you	  care	  

about,	  roughly	  who	  your	  friends	  are.	  (Vaidhyanathan,	  2011)	  

	  

Eric	  Schmidt	  taler	  her	  om	  den	  opfattelse	  Google	  oplever,	  at	  deres	  brugere	  har	  om	  dem	  og	  med	  

lidt	  læsning	  imellem	  linjerne	  kan	  måske	  anes	  det	  næste	  skridt	  af	  deres	  forretningsplan.	  Google	  

Now	  er	  en	  kommende	  applikation	  til	  mobiltelefoner,	  der	  postulerer	  at	  kunne	  finde	  f.eks.	  tra-‐

fikinformationerne	  når	  man	  skal	  på	  arbejde,	  så	  man	  kan	  undgå	  eventuel	  kødannelse,	  samt	  at	  

finde	  caféer	  frem	  på	  kortet	  når	  man	  er	  ved	  at	  nærme	  sig	  sin	  kaffepause	  og	  i	  det	  hele	  taget	  vide	  

hvad	  man	  kunne	  tænke	  sig	  på	  et	  givent	  tidspunkt	  af	  døgnet.	  Google	  er	  et	  firma	  med	  et	  enormt	  

bredt	  spektrum,	  hvor	  Facebooks	  forretningsområde	  er	  begrænset	  til	  at	  være	  en	  social	  medie-‐

platform.	  	  
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Facebook	  

Vi	  har,	  som	  tidligere	  beskrevet,	  også	  valgt	  at	   fokusere	  på	  Facebook,	  da	  dette	  er	  en	  af	  de	  helt	  

store	  spillere	  i	  kategorien	  ’sociale	  medier’.	  Facebook	  er	  et	  socialt	  medie,	  hvor	  man	  efter	  at	  ha-‐

ve	  oprettet	  en	  profil	  kan	  være	  i	  kontakt	  med	  blandt	  andre	  familie,	  venner	  og	  bekendte.	  Fun-‐

damentet	  blev	   lagt	   i	   starten	  af	  2004	  af	  blandt	  andet	  Mark	  Zuckerberg	  og	  har	   i	  dag	  rundet	  1	  

milliard	  aktive	  konti	  (Zuckerberg,	  2012).	  Facebook	  var	  i	  første	  omgang	  kun	  tiltænkt	  Harvards	  

universitetsstuderende,	  men	  der	  gik	  ikke	  længe	  før	  andre	  prestigefulde	  institutter	  blev	  en	  del	  

af	   netværket.	   I	   2005	   inkluderede	   Facebook	   flere	   forskellige	  High	   Schools	   og	  medlemmer	   af	  

udvalgte	  virksomheder,	  hvorefter	  Facebook	  i	  2006	  åbnede	  for	  alle	  (Boyd	  &	  Hargittai,	  2010).	  

	  	  

Da	  vores	  fokus	  ligger	  på	  personaliseringen	  af	  indhold	  og	  især	  reklamer	  i	  forbindelse	  med	  Fa-‐

cebook,	  er	  det	  essentielt	  for	  os	  at	  vide,	  hvad	  brugerens	  muligheder	  er	  i	  forhold	  til	  privatindstil-‐

lingerne.	  Spørgsmålet	  bliver	  derfor,	  om	  brugeren	  overhovedet	  kan	  undgå	  personalisering?	  Vi	  

har	  derfor	  valgt	  at	  se	  på,	  hvad	  Facebook	  gør	  og	  har	  gjort	  for	  at	  hjælpe	  brugerne	  med	  at	  undgå	  

denne	  tilpasning	  af	  indhold	  og	  reklamer.	  Derudover	  vil	  vi	  klarlægge,	  hvordan	  Facebook	  har	  set	  

på	  sikkerheden	  i	  forbindelse	  med	  høst	  af	  personlig	  data.	  

Da	  Facebook	  i	  2004	  blev	  lanceret,	  var	  det	  som	  tidligere	  nævnt	  kun	  tænkt	  som	  et	  netværk	  for	  

Harvardstuderende.	  Netværket	  var	  derfor	  som	  standard	  sat	  op	  til	  at	  dele	  alt	  indhold,	  men	  kun	  

med	  studerende	  fra	  samme	  universitet	  (Boyd	  &	  Hargittai,	  2010).	  I	  2005	  blev	  der	  opdaget	  fejl	  i	  

Facebooks	  opsætning,	  hvilket	  gjorde	  det	  let	  for	  tredjepartsselskaber	  at	  hente	  brugeroplysnin-‐

ger	  og	  høste	  data.	  En	  af	   fejlene	  bestod	  i,	  at	  brugernes	  adgangskoder	   ikke	  var	  krypterede.	  En	  

anden	   fejl	  var,	  at	  en	  simpel	  algoritme	  kunne	  bruges	   til	  at	  hente	  alle	  offentlige	  profiler	  på	  en	  

skole	  (Debatin,	  Lovejoy,	  Horn,	  Hughes,	  2009).	  Når	  der	  er	  blevet	  foretaget	  ændringer	  i	  forbin-‐

delse	  med	  personlige	  oplysninger,	  har	  der	  tit	  været	  uenigheder	  mellem	  Facebook	  og	  brugerne	  

(Boyd	  &	  Hargittai,	  2010).	  I	  2006	  slog	  700.000	  studerende	  sig	  sammen	  og	  oprettede	  gruppen	  

”Students	  Against	  Facebook	  News	  Feed”.	  Gruppen	  var	  imod	  Facebooks	  tilføjelse	  af	  funktionen	  

”news	   feed”,	   som	   fungerer	  ved,	  at	   systemet	  selv	  sender	  en	  opdatering,	  når	  ens	  venner	   laver	  

specifikke	   ting	   som	   f.eks.	  ændring	   af	   status,	   uploader	   billeder,	   tilføjer	   en	   ven	   eller	   lignende	  

(Ibid).	  ”Students	  Against	  Facebook	  News	  Feed”	  bad	  Facebook	  om	  at	  tilføje	  en	  menu	  i	  privat-‐

indstillingerne,	  hvori	  man	  selv	  kunne	  bestemme,	  hvad	  der	  skulle	  deles,	  og	  hvad	  der	  skulle	  for-‐
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blive	  privat.	  

Fra	  2007	  præsenterede	  Facebook	  en	  reklameplatform	  kaldet	  ”Beacon”.	   ”Beacon”	  var	  opstar-‐

ten	  til	  de	  personaliserede	  reklamer,	  der	  ses	   i	  højre	  side	  af	  skærmen,	  når	  vi	  er	  på	  Facebook	  i	  

dag.	  	  Beacon	  fungerede	  sådan,	  at	  når	  man	  foretog	  sig	  noget	  på	  Facebook	  eller	  købte	  noget	  via	  

internettet,	  blev	   informationerne	  sendt	   til	  en	  af	  Facebooks	  partnere	  via	   ’News	   feed’	   funktio-‐

nen.	  Facebook	  blev	   trukket	   i	   retten	  pga.	  Beacon	  og	  valgte	  derfor	   i	   september	  2009	  at	   lukke	  

projektet	   (Boyd	  &	  Hargittai,	   2010).	   Facebook	   annoncerede	   i	   2010	   ”Instant	   Personalizer”	   og	  

“Social	  Plugins”	  som	  erstatning	  for	  ”Beacon”	  (Ibid).	  Disse	  spiller	  en	  stor	  rolle	  i	  personaliserin-‐

gen,	  da	  ”Instant	  Personalizer”	  og	  “Social	  Plugins”	  lader	  Facebooks	  partnere	  udnytte	  den	  socia-‐

le	  graf	  (en	  data-‐repræsentation	  af	  brugernes	  sociale	  netværk,	  dvs.	  hvem	  der	  kender	  hinanden	  

og	  hvordan),	  hvilket	  giver	  mulighed	  for,	  at	  Facebook	  kan	  dele	  informationer	  med	  tredjepart-‐

selskaber	  (Ibid).	  I	  2010	  sagde	  Mark	  Zuckerberg,	  en	  af	  Facebooks	  stiftere,	  til	  ABC	  news:	  

	  
I	  mean,	  this	  is	  our	  commitment	  to	  users.	  And	  the	  people	  who	  use	  our	  service	  is	  that	  Face-‐

book's	  a	  free	  service.	  It's	  free	  now.	  It	  will	  always	  be	  free.	  We	  make	  money	  through	  having	  

advertisements	  and	  things	  like	  that	  (Mark	  Zuckerberg,	  ABC	  News,	  July	  21,	  2010).	  

	  

Det	  må	  vi	  formode	  betyder,	  at	  de	  tilpassede	  reklamer	  er	  kommet	  for	  at	  blive	  og	  så	  er	  det	  kun	  

et	  spørgsmål	  om,	  hvordan	  brugerne	  agerer	  på	  dem.	  Hvilket	  vi	  vil	  se	  på	  i	  analysen.	  
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Analyse	  af	  empiri	  
Her	  analysere	  vi	  dataene	  af	  vores	  undersøgelse.	  

	  

Kvantitativ	  analyse	  

I	  dette	  afsnit	  vi	  vil	  først	  præsentere	  besvarelserne	  af	  spørgeskemaundersøgelsen.	  Herefter	  vil	  

vi	  analysere	  fire	  overordnede	  vinkler,	  de	  adspurgtes	  internetbrug,	  bevidsthedsgraden	  til	  perso-‐

naliseringen,	  holdningen	  til	  personaliseringen	  og	  sidst	  vil	  vi	  se	  på	  de	  indsendte	  skærmbilleder	  og	  

undersøge,	  hvorvidt	  søgeresultaterne	  adskiller	  sig	  fra	  hinanden.	  	  

Som	  nævnt	  i	  metodeafsnittet,	  har	  den	  kvantitative	  analyse	  til	  formål	  at	  undersøge,	  om	  der	  er	  

en	  generel	  bevidsthed	  omkring	  personaliseringen,	  samt	  at	  se	  om	  graden	  af	  de	  adspurgtes	  in-‐

ternetvaner	  har	  nogen	  indflydelse	  på	  deres	  bevidsthed	  og	  holdning	  til	  personaliseringen.	  

	  

Gennemgang	  af	  spørgeskemaets	  besvarelser	  

De	  adspurgte	  (n=223)	  var	  overvejende	  kvinder	  (59%)	  og	  den	  største	  aldersgruppe	  var	  fra	  20	  

til	  39	  år	  (52,3%).	  Over	  halvdelen	  af	  de	  adspurgte	  (56,8%)	  bruger	  internettet	   flere	  gange	  om	  

dagen	  og	  32,9%	  bruger	  internettet	  flere	  gange	  i	  timen,	  hvor	  størstedelen	  bruger	  internettet	  til	  

E-‐mails	   (91,9%),	  nyheder	  (82,4%)	  og	  Facebook	  (83,8%).	  Kun	  15,8%	  af	  de	  adspurgte	  bruger	  

andre	  sociale	  tjenester	  end	  Facebook.	  Hovedparten	  bruger	  Internet	  Explorer	  (46,4%),	  når	  de	  

er	   på	   internettet,	   mens	   cirka	   en	   fjerdedel	   (24,8%)	   benytter	   sig	   af	   Google	   Chrome.	   Næsten	  

samtlige	  af	  de	  adspurgte	  (98,6%)	  bruger	  Google	  som	  deres	  foretrukne	  søgemaskine,	  hvor	  kun	  

et	  par	  stykker	  bruger	  søgemaskiner	  som	  ask.com	  og	  Yahoo.	  	  

I	  gennemsnit	  læser	  46,8%	  aldrig	  licensaftalen	  (EULA),	  når	  de	  tilmelder	  sig	  en	  tjeneste	  på	  in-‐

ternettet,	  mens	  43,6%	  hurtigt	  skimmer	  licensaftalen	  igennem.	  Kun	  en	  lille	  del	  læser	  licensafta-‐

len	  næsten	  hver	  gang	  (7,7%)	  og	  1,8%	  læser	  licensaftalen	  hver	  gang.	  	  

Næsten	  16%	  af	  de	  spurgte	  har	  lagt	  mærke	  til,	  om	  de	  reklamer	  de	  får	  på	  Facebook,	  er	  de	  sam-‐

me	  som	  dem	  vennerne	  får	  vist.	  84,1%	  er	  ikke	  klar	  over	  om	  rækkefølgen	  på	  de	  søgeresultater,	  

de	  får	  vist	  på	  Google,	  er	  magen	  til	  dem	  vennerne	  får	  vist.	  Hvor	  en	  lille	  del	  (13,6%)	  er	  klar	  over,	  

at	   rækkefølgen	   ikke	  er	  magen	   til	   vennernes.	  Over	  halvdelen	   (57,7%)	  har	  en	   lille	  anelse	  om-‐

kring,	  hvad	  Facebook	  og	  Google	  benytter	  brugernes	  personlige	  oplysninger	  til,	  mens	  næsten	  
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en	  fjerdedel	  (24,1%)	  ikke	  ved	  noget	  om	  det.	  En	  lille	  del	  af	  de	  adspurgte	  (7,3%)	  synes	  det	  er	  

helt	   i	  orden,	  at	  Facebook	  og	  Google	  gemmer	  brugernes	  søgninger	  og	  personlige	  oplysninger,	  

modsat	  over	  hver	  fjerde	  synes	  det	  en	  dårlig	  ting.	  51,8%	  bryder	  sig	  ikke	  om	  det,	  men	  vil	  ikke	  

undgå	  ydelsen	  af	  de	  personaliserede	  søgeresultater,	  mens	  cirka	  en	  tiendedel	  (12,7%)	  er	  lige-‐

glade.	  

47	  af	  de	  223	  besvarelser	  indeholder	  et	  skærmbillede5	  af	  de	  første	  søgeresultater	  efter	  der	  er	  

søgt	  på	  ’USA’.	  

	  
Figur	  1:	  Viser	  antallet	  af	  besvarelser	  fordelt	  i	  aldersgrupperne.	  Aldersgruppen	  20-‐39	  år	  er	  den	  størst	  repræsenterede.	  

	  

Anvendelse	  –	  Fastlæggelse	  af	  internetvaner	  (spørgsmål	  1-‐6)	  

I	  det	  følgende	  vil	  vi	  stille	  de	  to	  størst	  repræsenterede	  grupper	  op	  mod	  hinanden.	  Dem	  der	  bru-‐

ger	  internettet	  flere	  gange	  om	  dagen	  og	  dem	  der	  bruger	  internettet	  flere	  gange	  i	  timen.	  

Hvis	  vi	   isolerer	  den	  gruppe,	  der	  bruger	   internettet	   flere	  gange	  om	  dagen	   (n=126),	   ser	  vi	   en	  

stor	  del	  kvinder	  repræsenteret	  (71,4%).	  Den	  primære	  brug	  på	  internettet	  er	  meget	  lig	  de	  sam-‐
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
5	  	  Et	  lille	  udsnit	  af	  de	  indsendte	  skærmbilleder	  samt	  links	  er	  vedhæftet	  som	  bilag	  B	  



Personalisering	  på	  Facebook	  og	  Google	   	   IT-‐Universitet	  i	  København	  
–	  En	  brugersynsvinkel	  på	  bevidsthed	  og	  konsekvenser	   	   Efterår	  2012	  
	   	  

	   	   19	  af	  78	  

lede	  besvarelser	  med	  e-‐mails	   (92,1%),	  Facebook	  (80,2%)	  og	  nyheder	   (77,8%),	   som	  de	  mest	  

benyttede	  aktiviteter	  på	  internettet.	  

	  
Figur	  2:	  Viser	  de	  adspurgtes	  typiske	  beskæftigelse	  på	  Internettet.	  

	  

Flertallet	  af	  disse	  bruger	  Internet	  Explorer	  (54,8%)	  som	  deres	  primære	  browser	  modsat	  dem,	  

der	  benytter	   internettet	   flere	  gange	   i	   timen	  (n=73),	  der	   i	  højere	  grad	  bruger	  Google	  Chrome	  

(37%)	  –	  en	  browser	  lavet	  af	  Google	  og	  med	  en	  indbygget	  søgefunktion	  fra	  Google.	  89%	  af	  de	  

adspurgte,	  der	  anvender	  internettet	  flere	  gange	  i	  timen,	  bruger	  internettet	  til	  at	  tjekke	  Face-‐

book.	  

Fælles	   for	  de	   to	  størst	   repræsenterede	  grupper	  er,	  at	  næsten	  samtlige	   (99%)	  bruger	  Google	  

som	  deres	  foretrukne	  søgemaskine.	  Derfor	  er	  Google	  en	  klar	  del	  af	  de	  adspurgtes	  internetva-‐

ner.	  Googles	  dominans	  i	  de	  adspurgtes	  anvendelse	  på	  internettet	  skaber	  et	  belæg	  for	  videre	  at	  

analysere,	  hvorvidt	  de	  adspurgte	  lægger	  mærke	  til	  personaliseringen	  af	  deres	  søgeresultater.	  

Derudover	  viser	  ovenstående	  også,	  at	  Facebook	  er	  en	  stor	  del	  af	  de	  adspurgtes	  daglige	  brug	  af	  

internettet.	  

En	  relevant	  kommentar,	  vi	  straks	  faldt	  over	  under	  analysen,	  var	  et	  svar	  til	  spørgsmålet;	  ”hvil-‐

ken	   søgemaskine	   bruger	   du	   oftest?”	   Den	   adspurgte	   har	   angivet	   en	   anden	   søgemaskine	   end	  
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valgmulighederne	  og	  har	  skrevet	  følgende:	  ”indbygget	  i	  safari	  og	  ellers	  Google”.	  Vi	  synes	  den-‐

ne	  kommentar	  er	  meget	  sigende	  i	  forhold	  til	  Googles	  dominans	  og	  udbredelse	  og	  det	  tyder	  på,	  

at	  flere	  opfatter	  Google	  som	  en	  term	  for	  sig	  selv	  og	  derfor	  ikke	  noget	  man	  tænker	  over.	  En	  op-‐

fattelse	  som	  vi	  herefter	  vil	  kigge	  på	  under	  begrebet	  bevidsthedsgrad.	  

	  

Bevidsthedsgrad	  –	  Bevidsthed	  omkring	  personalisering	  og	  tilladelser	  gennem	  

licensaftalen	  (spørgsmål	  7-‐10)	  

Hovedparten	  af	  de	  adspurgte	  (90,8%)	  læser	  aldrig	  eller	  skimmer	  kun	  licensaftalerne	  igennem	  

ved	  tilmelding	  af	  tjenester	  på	  internettet.	  De	  ældre	  aldersgrupper	  har	  lidt	  større	  tendens	  til	  at	  

skimme	   licensaftalerne	   igennem	   end	   de	   yngre;	   af	   de	   40-‐74-‐årige	   har	   55,6%	   svaret	   at	   de	  

skimmer	  EULA,	  mens	  60%	  af	  de	  16-‐39-‐årige	  aldrig	  læser	  licensaftalerne	  igennem.	  I	  blandt	  de	  

adspurgte	   skimmer	   kvinderne	   i	   større	   grad	   licensbetingelserne	   igennem	   end	  mændene	   gør	  

det;	  64,4%	  af	  mændene	  læser	  aldrig	  EULA	  igennem,	  hvor	  53,1%	  af	  kvinder	  skimmer	  dem	  hur-‐

tigt	  igennem.	  De	  moderate	  brugere	  af	  internettet	  (dem	  der	  bruger	  internettet	  flere	  gange	  om	  

dagen)	  har	  en	  tilbøjelighed	  (46%)	  til	  at	  skimme	  betingelserne,	  modsat	  de	  hyppigere	  brugere	  

af	  internettet,	  hvor	  der	  er	  55,6%	  der	  aldrig	  læser	  EULA-‐betingelserne	  igennem.	  

Angående	  bevidstheden	  om	  Facebooks	  annoncer,	  har	  størsteparten	  af	  de	  adspurgte	  ikke	  lagt	  

mærke	  til,	  om	  de	  reklamer,	  der	  vises	  på	  Facebook,	  er	  målrettet	  dem	  selv,	  eller	  om	  de	  også	  ses	  i	  

vennernes	  nyhedsfeeds.	  Kun	  4,4%	  af	  de	  40-‐74-‐årige	  har	  lagt	  mærke	  til	  de	  samme	  reklamer	  på	  

egen	  profil	  såvel	  som	  på	  vennernes,	  hvor	  næsten	  en	  fjerdedel	  (23,8%)	  af	  de	  16-‐39-‐årige	  har	  

lagt	   mærke	   til	   dette.	   En	   markant	   forskel	   der	   kunne	   tyde	   på,	   at	   Generation	   Y	   (Neubourne,	  

1999),	  der	  er	  født	  og	  opvokset	  med	  internettet,	  har	  en	  større	  bevidsthed	  om	  personaliserin-‐

gen	  end	  den	  ældre	  aldersgruppe	  har.	  

I	  spørgsmål	  #9	  spørger	  vi,	  om	  de	  adspurgte	  er	  klar	  over,	  om	  rækkefølgen	  på	  de	  søgeresultater	  

de	  får	  vist	  på	  Google,	  er	  magen	  til	  dem	  vennerne	  får	  vist.	  Størstedelen	  har	  ikke	  lagt	  mærke	  til,	  

om	  der	  er	   forskel	  på	  søgeresultaterne	   fra	  person	  til	  person,	  hvilket	  viser,	  at	  en	  stor	  del	   ikke	  

har	  undersøgt	  eller	  været	  opmærksomme	  på	  personaliseringen	  af	   søgeresultater.	  Endvidere	  

kan	  det	  også	  være	  svært	  endegyldigt	  at	  konkludere	  noget	  ud	  fra	  denne	  undersøgelse,	  da	  det	  er	  

svært	  at	  undersøge	  om	  de	  adspurgte	  er	  klar	  over	  hvad	  de	  rent	  faktisk	  går	  glip	  af.	  

Over	  halvdelen	  (57,7%)	  af	  de	  adspurgte	  har	  svaret,	  at	  de	  har	  en	  lille	  anelse	  om,	  hvad	  Facebook	  
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og	  Google	  benytter	  brugernes	  personlige	  oplysninger	  til.	  Næsten	  en	  fjerdedel	  af	  de	  mandlige	  

(25,6%)	  og	  kvindelige	  (23,1%)	  adspurgte,	  er	  ikke	  klar	  over	  hvad	  Facebook	  og	  Google	  gør	  med	  

de	  personlige	  oplysninger,	  de	  får	  fra	  deres	  brugere.	  En	  tendens	  der	  kan	  sammendrages	  med,	  

at	  store	  dele	  af	  de	  spurgte	  ikke	  læser	  licensbetingelserne.	  

	  
Figur	  3:	  Bjælkediagrammet	  viser	  de	  adspurgtes	  Internetforbrug,	  Cirkeldiagrammet	  viser	  de	  adspurgtes	  	  

bevidsthed	  over	  hvad	  Google/Facebook	  gør	  med	  de	  personlige	  oplysninger	  de	  får.	  
	  	  

Analysen	  af	  bevidstheden	  omkring	  personalisering	  på	  internettet	  viser,	  at	  denne	  er	  lille	  kontra	  

det	   høje	   internetforbrug	   blandt	   de	   adspurgte.	   Flere	   skimmer	   eller	   springer	   licensaftalerne	  

over	  og	  undersøger	   ikke	  nærmere,	  hvad	  der	  sker	  med	  de	   indtastede	  personlige	  oplysninger.	  

Dette	  kan	  derfor	  ses	  som,	  at	  der	  er	  mangel	  på	  klarhed	  blandt	  de	  adspurgte	  om	  personaliserin-‐

gen.	  Vi	  har	  derfor	  undersøgt,	  hvad	  brugernes	  holdning	  er	  til,	  at	  Facebook	  og	  Google	  gemmer	  

personlige	  oplysninger.	  

	  

Holdninger	  –	  Brugernes	  holdning	  til	  at	  Facebook	  og	  Google	  gemmer	  på	  personli-‐

ge	  oplysninger	  (spørgsmål	  11)	  

Trods	  mere	  eller	  mindre	  uklarhed	  omkring	  bevidstheden	  om	  personaliseringen,	  melder	  halv-‐
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delen	  (51,8%)	  af	  de	  adspurgte,	  at	  de	   ikke	  bryder	  sig	  om,	  at	  Facebook	  og	  Google	  gemmer	  på	  

personlige	  oplysninger,	  men	  at	  de	  ikke	  vil	  undgå	  fordelene	  ved	  personaliseringen.	  

12,7%	  af	  de	  adspurgte	  er	  ligeglade	  med,	  at	  Facebook	  og	  Google	  gemmer	  personlige	  oplysnin-‐

ger	  om	  brugerne.	  42,9%	  af	  denne	  gruppe	  er	  20-‐39-‐årige	  og	  57,1%	  er	  40-‐59	  år.	  Der	  er	  ingen	  i	  

aldersgruppen	  16-‐19	  og	  blandt	  de	  60-‐74-‐årige,	  der	  har	  meldt,	  at	  de	  er	  ligeglade	  med	  lagringen	  

af	  de	  personlige	  oplysninger.	  

Den	   generelle	   holdning	   er	   altså	   overvejende	  negativ	   over	   for	   udleveringen	   af	   de	   personlige	  

oplysninger,	  samt	  at	  Facebook	  og	  Google	  gemmer	  personlige	  oplysninger,	  for	  at	  kunne	  perso-‐

nalisere	  reklamer	  og	  søgeresultater	  til	  brugeren.	  Fælles	  for	  de	  adspurgte	  er	  også,	  at	  det	  ikke	  

står	  klart	  for	  den	  gængse	  internetbruger,	  hvad	  Facebook	  og	  Google	  bruger	  de	  personlige	  op-‐

lysninger	  til.	  	  

	  
Figur	  4:	  Viser	  de	  adspurgtes	  holdning	  til	  at	  Facebook	  og	  Google	  gemmer	  brugernes	  personlige	  oplysninger.	  

	  

Analyse	  af	  de	  indsendte	  skærmbilleder	  –	  Google	  søgning	  (spørgsmål	  12)	  

I	  denne	  del	  af	  analysen	  havde	  vi	  forinden	  forventet	  en	  stor	  forskellighed	  blandt	  de	  indsendte	  

skærmbilleder.	   Imidlertid	  viste	  det	  sig,	  at	  de	   indsendte	  skærmbilleder	  havde	  meget	  stor	   lig-‐

hed.	  Fælles	  for	  størstedelen	  af	  de	  indsendte	  skærmbilleder	  er	  først	  og	  fremmest	  en	  annonce-‐
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rubrik,	   der	   gennemgående	   har	   indeholdt	   sponsorerede	   links	   til	   diverse	   rejsebureauer,	   som	  

arrangerer	  rejser	  til	  USA.	  Under	  annoncerubrikken	  er	  der,	  i	  alle	  indsendte	  tilfælde,	  placeret	  et	  

link	  til	  den	  danske	  eller	  den	  engelske	  wikipediaside	  om	  USA.	  Søgningens	  tredje	  hit	  har	  i	  fler-‐

tallet	  af	  billederne	  været	  et	  link	  til	  den	  engelske	  wikipediaside	  om	  USA.	  På	  det	  tredje	  og	  sidste	  

synlige	   link	  på	  størsteparten	  af	  skærmbillederne,	  ses	   fire	  små	  billeder	  af	  USA	  på	  et	   landkort	  

eller	  det	  amerikanske	  flag.	  

På	  baggrund	  af	  dette	  kan	  vi	  konkludere,	  at	  der	  på	  nuværende	  tidspunkt	  ikke	  er	  den	  store	  per-‐

sonalisering.	  Det	  kan	  dog	  være	  svært	  at	  opsætte	  en	  endelig	  konklusion,	  da	  vi	  gennemgående	  

ikke	   kan	   se	   flere	   end	   tre	   søgeresultater	   pr.	   indsendt	   skærmbillede.	   Annoncerne	   i	   toppen	   af	  

søgeresultaterne	  fylder	  en	  stor	  del	  af	  skærmbilledet,	  hvilket	  har	  begrænset	  os	  til	  at	  kunne	  se	  

ganske	  få	  reelle	  søgeresultater.	  For	  at	  kunne	  gå	  mere	  i	  dybden	  har	  vi	  ud	  over	  den	  kvantitative	  

undersøgelse	  også	  lavet	  en	  kvalitativ	  undersøgelse,	  hvori	  vi	  ser	  nærmere	  på	  brugernes	  hold-‐

ninger	  og	  bevidsthedsgrad	  om	  personaliseringen.	  	  

	  	  

Kvalitativ	  analyse	  

I	  dette	  afsnit	  analyseres	  empirien	  af	  de	   fire	   individuelle	  dybdeinterviews.	  Der	  er	  overordnet	  

fem	  vinkler,	  der	   fremkom	  tydeligt	  af	   interviewene.	  De	   fem	  vinkler	  vil	  her	  blive	  præsenteret:	  

Anvendelse	  –	  giver	  et	  indblik	  i	  hvilke	  Facebook-‐	  og	  Googlevaner	  brugerne	  har.	  Bevidsthedsgrad	  

–	   tegner	   et	   billede	   af,	   hvor	   bevidste	   brugerne	   er	   omkring	   den	   personalisering	   Facebook	   og	  

Google	  anvender.	  Holdning	  –	  belyser,	  hvordan	  brugerne	  forholder	  sig	  til	  personaliseringen	  på	  

Facebook	  og	  Google.	  Licensbetingelser	  –	  viser	   i	  hvor	  høj	  grad	  brugerne	  tager	  stilling	  til	  de	   li-‐

censbetingelser,	  de	  erklærer	  sig	  enig	  i.	  Det	  demokratiske	  samfund	  –	  giver	  et	  indblik	  i,	  hvordan	  

brugerne	  ser	  personaliseringen	  i	  forhold	  til	  det	  samfund,	  de	  indgår	  i.	  Vi	  starter	  derfor	  med	  at	  

se	  på	  anvendelse.	  

	  

Anvendelse	  –	  Fastlæggelse	  af	  Facebook-‐	  og	  Googlevaner	  

Gennemgående	   tager	   Facebook	   og	   Google	   en	   stor	   andel	   af	   den	   tid,	   de	   interviewede	   perso-‐

ner	  bruger	  på	  internettet	  i	  deres	  dagligdag.	  Det	  kommer	  til	  udtryk	  ved,	  at	  det	  er	  disse	  to	  me-‐

dieplatforme,	  der	  går	  igen	  hos	  alle	  de	  interviewede	  personer.	  
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Facebook	  

Den	  overordnede	  grund	  til,	  at	  de	  interviewede	  personer	  benytter	  Facebook	  er,	  at	  de	  ønsker	  at	  

holde	  kontakten	  med	  venner	  og	  bekendte.	  Det	  varierer	  hvornår	  og	  hvor	  ofte	  Facebook	  tjekkes	  

i	  løbet	  af	  dagen.	  Birgitte,	  46	  år	  siger:	  "[…]	  jeg	  tjekker	  min	  iPad	  om	  morgenen	  for	  mails	  og	  Face-‐

book	  og	  nettet	  hvis	  der	  er	  et	  eller	  andet	  jeg	  skal".	  Ligesom	  Birgitte	  er	  det	  for	  nogle	  en	  del	  af	  den	  

daglige	  morgenrutine	  at	  tjekke	  Facebook,	  mens	  andre	  venter	  til	  senere	  på	  dagen.	  Melissa,	  18	  

år	  beskriver	  hendes	  rutine	  omkring	  Facebook	  på	  følgende	  måde:	  

	  

[…]	  jeg	  tjekker	  da	  Facebook	  hver	  dag,	  et	  par	  gange	  om	  dagen.	  […]	  det	  er	  ikke	  sådan	  at	  jeg	  

heller	  ikke	  kan	  leve	  uden	  at	  være	  på	  Facebook	  hele	  tiden,	  det	  kan	  jeg	  sagtens.	  

	  

For	  andre	  er	  der	  en	  hvis	  afhængighed	  forbundet	  med	  det	  at	  tjekke	  Facebook.	  Lasse,	  21	  år	  ud-‐

trykker	  det	  sådan:	  	  

	  

[…]	  det	  er	  et	  problem	  at	  man	  er	  så	  afhængig	  af	  det,	  altså.	  Det	  er	  næsten	  alle	  mennesker	  i	  

dag.	  […]	  det	  er	  også	  derfor	  at	  jeg	  helst	  ikke	  vil	  ha’	  en	  smartphone,	  fordi	  så	  er	  man	  også	  af-‐

hængig	  af	  det	  når	  man	  ikke	  er	  hjemme.	  

	  

Det	  er	  interessant	  at	  se,	  at	  der	  foretages	  et	  valg	  om	  ikke	  at	  have	  en	  smartphone	  for	  at	  undgå	  

denne	  afhængighed,	  som	  Lasse	  beskriver	  det	  og	  han	  er	  ikke	  den	  eneste,	  der	  foretager	  bevidste	  

valg	  omkring	  det	  at	  "undgå"	  Facebook.	  Frank,	  der	  er	  55	  år,	  siger:	  	  

	  

Jeg	  har	  slået	  meget	  af	  alle	  de	  der	  automatiske	  funktioner	  fra,	  med	  at	  få	  beskeder	  om	  det	  

ene	  og	  det	  andet	  og	  det	  tredje	  […]	  fordi	  jeg	  synes	  et	  eller	  andet	  sted,	  kan	  det	  være	  et	  for-‐

styrrende	  element	  i	  dagligdagen.	  […]	  Så	  kunne	  jeg	  godt	  være;	  eller	  jeg	  er	  nok	  den	  type	  der	  

godt;	  der	  er	  let	  at	  distrahere,	  var	  jeg	  ved	  at	  sige.	  Så	  for	  at	  undgå	  at	  blive	  distraheret	  eller	  

falde	  i	  den	  gruppe	  […].	  

	  

Udtalelser	  som	  disse	  bekræfter,	  at	  Facebook	  har	  en	  betydelig	  andel	  i	  vores	  liv	  og	  at	  de	  fleste	  

har	  en	  rutinemæssig	  vane	  i	  forhold	  til	  hvornår	  på	  dagen	  og	  hvor	  mange	  gange	  om	  dagen	  Face-‐

book	  tjekkes.	  
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Ser	  man	  på,	  hvordan	  Facebook	  benyttes	  af	  brugerne	  i	  forhold	  til,	  hvad	  det	  er,	  de	  vælger	  at	  dele	  

med	  andre	  på	  Facebook,	  udtrykker	  de	  det	  på	  følgende	  måder.	  Lasse:	  	  

	  

[…]	  nu	  er	  jeg	  meget	  bevidst	  om	  min	  brug	  af	  Facebook,	  fordi	  jeg	  bruger	  den	  mere	  professio-‐

nelt	  end	  jeg	  bruger	  den	  personligt.	  […]	  statusopdateringer	  og	  sådan	  nogle	  ting	  er	  ligesom	  

mere	  en	  forlænget	  arm	  af	  vores	  Band-‐side.	  […] jeg lægger ikke op hvad jeg lige har lyst til at 

lægge op […].	  

	  

Birgitte	  siger	  om	  de	  valg,	  hun	  har	  foretaget:	  	  

	  

Jeg	  tror	  jeg	  ved	  hvad	  det	  er	  jeg	  loader	  op	  og	  hvem	  der	  kan	  se	  det	  […]	  efter	  bedste	  evne	  så	  

har	  jeg	  været	  inde	  og	  gøre	  det	  så	  det	  kun	  er	  venner,	  […]	  så	  har	  jeg	  prøvet	  at	  få	  mine	  nevøer	  

til	  at	  tjekke	  det,	  […].	  	  

	  

Frank	  har	  på	  samme	  måde	  været	  inde	  og	  vælge,	  at	  det	  kun	  er	  venner,	  der	  kan	  se	  hans	  profil	  og	  

bruger	  ofte	  lukkede	  grupper	  til	  at	  kommunikere	  med	  familiemedlemmer.	  Disse	  citater	  viser	  en	  

tydelige	  bevidsthed	  blandt	  brugerne	  omkring	  deres	  anvendelse	  af	  Facebook,	  herunder	  hvilke	  

oplysninger	  de	  lægger	  ud	  og	  hvad	  de	  skriver	  i	  deres	  statusopdateringer.	  Alle	  de	  interviewede	  

har	  desuden	  været	  inde	  og	  foretage	  en	  række	  valg	  i	  forhold	  til	  deres	  privatindstillinger.	  	  

	  

Google	  

Stort	  set	  alle	  de	  interviewede	  personer	  finder	  det	  at	  "google"	  synonymt	  med	  at	  søge	  informa-‐

tioner	  på	  internettet	  og	  bruger	  selv	  denne	  formulering.	  Alle	  de	  interviewede	  anvender	  Google	  

dagligt	   til	   at	   søge	   informationer	   både	   i	   forbindelse	   med	   skole/arbejde	   og	   i	   fritiden.	   Frank	  

kommer	  med	   et	   bud	  på,	   hvorfor	   det	   er	  Google	   han	   anvender	   frem	   for	   andre	   søgemaskiner:	  

"[…]	  den	  ligger	  lige	  til	  højrebenet	  når	  man	  går	  ind	  på	  browseren".	  For	  Lasse	  og	  Birgitte	  er	  Goog-‐

le	  blevet	  en	  vane,	  fordi	  den	  på	  et	  tidspunkt	  blev	  vurderet	  til	  den	  bedste	  søgemaskine	  frem	  for	  

f.eks.	  Yahoo	  og	  de	  synes	  Google	  giver	  dem	  de	  svar,	  de	  har	  brug	  for.	  Melissa:	  "[…]	  jeg	  har	  faktisk	  

ikke	  rigtig	  prøvet	  andet	  end	  Google	   […]	   jeg	  vil	   ikke	  kunne	  svare	  på	  om	  det	  er	  bedre	  end	  noget	  

andet	  […]".	  
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De	  adspurgte	  er	  når	  det	  angår	  Google	  mindre	  bevidste	  om,	  hvorfor	  de	  anvender	  denne	  søge-‐

maskine	  frem	  for	  andre.	  Som	  Frank	  påpeger,	  hænger	  dette	  muligvis	  sammen	  med,	  at	  Google	  i	  

høj	  grad	  er	  en	  integreret	  del	  af	  diverse	  browsere	  og	  ikke	  mindst	  at	  det	  at	  "google"	  er	  blevet	  en	  

del	  af	  vores	  daglige	  sprog.	  	  Vi	  kan	  konstatere,	  at	  Facebook	  og	  Google	  som	  medieplatforme	  fyl-‐

der	  meget	  i	  brugernes	  dagligdag.	  I	  næste	  afsnit	  ser	  vi	  nærmere	  på	  brugernes	  bevidsthed	  om-‐

kring	  personaliseringen.	  	  

	  

Bevidsthedsgrad	  –	  Bevidsthed	  omkring	  personalisering	  

Her	  undersøges	   i	  hvor	  høj	  grad	  brugerne	  er	  bevidste	  om,	  at	  Facebook	  og	  Google	   fortager	  en	  

sortering	  i	  det	  brugerne	  får	  vist,	  henholdsvis	  på	  deres	  newsfeedside	  i	  Facebook	  og	  deres	  søge-‐

resultater	  i	  Google.	  

	  	  

Facebook	  

Om	  de	  reklamer	  der	  er	  på	  Facebook	  siger	  Melissa:	  	  

	  
[…]	  det	  er	  reklamer	  for	  unge	  piger	  […]	  bosat	  i	  Næstved	  og	  sådan.	  […]	  da	  det	  lige	  sådan	  gik	  

op	  for	  mig	  synes	  jeg	  faktisk	  at	  det	  var	  lidt	  skræmmende,	  egentlig,	  at	  de	  går	  ind	  sådan	  virke-‐

lig	  og,	  ja,	  og	  laver	  reklamer	  sådan	  til	  mig	  […].	  

	  

Frank	  påpeger:	  	  

	  

[…]	  hvordan	  kan	  det	  være,	  at	  der	  lige	  dukker	  noget	  om	  med	  at,	  hvis	  du	  blir’	  50	  […]	  det	  

skinner	  tydeligt	  igennem,	  at	  det	  er	  jo	  noget,	  der	  er	  målrettet	  direkte	  til,	  til	  den	  profil,	  du	  

rent	  faktisk	  er	  ik’.	  

	  

Birgitte:	  	  

	  

[…]	  de	  bruger	  dem	  i	  forhold	  til	  at	  de	  så	  laver	  reklamer	  til	  mig,	  så	  noget	  sælger	  de	  jo	  videre.	  

	  

De	  interviewede	  personer	  har	  en	  stor	  bevidsthed	  omkring	  personaliseringen	  når	  det	  vedrører	  

de	  målrettede	  reklamer,	  der	  er	  på	  Facebook.	  Melissa	  er	  ikke	  bevidst	  omkring	  Facebooks	  selek-‐
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tion	  blandt	  sine	  venner.	  Birgitte	  har	  en	   fornemmelse	  af	  at	  der	   foregår	  en	   form	  for	  selektion,	  

men	   tror,	   at	  det	  er	  noget	  man	  selv,	   til	   en	  hvis	  grad	  har	   indflydelse	  på	  ved	  at	   foretage	  nogle	  

valg.	  Lasse	  er	   i	  modsætning	  til	  de	  andre	  bevidst	  om,	  at	  der	  finder	  en	  udvælgelse	  sted	  blandt	  

hans	  venner	  og	  har	  et	  konkret	  eksempel	  der	  illustrerer	  dette:	  	  

	  

[…]	  nogle	  gange	  så	  kan	  jeg	  klikke	  mig	  ind	  på	  en	  eller	  andens	  profil,	  som	  jeg	  ikke	  har	  snak-‐

ket	  med	  i	  lang	  tid,	  så	  kan	  jeg	  se	  at	  der	  har	  været	  en	  masse	  statusopdateringer,	  som	  slet	  ikke	  

har	  været	  vist	  på	  min	  news	  feed,	  og	  efter	  det	  så	  begyndte	  de	  at	  komme	  i	  news	  feed.	  

	  

Disse	  tilkendegivelser	  viser	  at	  kun	  få	  af	  brugerne	  var	  bevidste	  om,	  at	  Facebook	   foretager	  en	  

selektion	  i	  forhold	  til	  de	  statusopdateringer	  fra	  venner,	  som	  de	  får	  vist	  i	  deres	  news	  feed.	  

Når	  der	  er	  tale	  om	  reklamerne	  på	  Facebook,	  er	  der	  en	  stor	  bevidsthed,	  mens	  bevidstheden	  var	  

langt	  mindre,	  når	  det	  kom	  til	  sorteringen	  i	  visninger	  i	  deres	  news	  feed.	  Dette	  kan	  skyldes,	  at	  vi	  

mange	  steder	  generelt	  er	  vant	  til	  at	  blive	  præsenteret	  for	  reklamer,	  der	  er	  målrettet	  mod	  be-‐

stemte	  målgrupper,	  som	  vi	  til	  en	  hvis	  grad	  indgår	  i.	  Dette	  ikke	  er	  tilfældet,	  når	  det	  kommer	  til	  

nyheder.	  	  

	  

Google	  

Til	  hvordan	  Google	  finder	  frem	  til	  de	  søgeresultater	  man	  får	  vist,	  siger	  Melissa:	  "Jeg	  kunne	  fo-‐

restille	  mig,	  uden	  sådan	  at	  vide	  det	  helt,	  at	  det	  måske	  var	  noget	  med	  	  hvad	  jeg	  har	  søgt	  på	  før,	  ens	  

historik	  inde	  på	  Google	  […]".	  Lasse	  beskriver	  det	  således:	  "[…]	  De	  følger	  med	  i	  hvad	  man	  laver	  

nettet,	  ens	  fært	  på	  nettet,	  og	  så	  skræddersyer	  op	  lysninger	  efter	  det	  […]".	  Birgitte	  mener	  det	  er	  

noget	  med	  cookies.	  Frank	  siger:	  "Nej	  jeg	  er	  ikke	  bevidst	  om	  det",	  men	  tilføjer	  dog	  ligesom	  Bir-‐

gitte,	  at	  der	  er	  noget	  med	  nogle	  cookies.	  

Som	   ovenstående	   dokumenterer,	   er	   de	   interviewede	   delt	   i	   to	   når	   det	   gælder	   bevidstheden	  

omkring	  Googles	  personalisering	  af	   søgeresultater.	  Et	  bud	  på	  hvorfor	  brugerne	   ikke	   i	   så	  høj	  

grad	  er	  bevidste	  omkring	  Googles	  personalisering,	  kan	  være,	  at	  Google	  opfattes	  som	  et	  værk-‐

tøj,	  der	  bruges	  til	  at	  komme	  frem	  til	  konkrete	  søgeresultater	  og	  ikke	  et	  sted	  der	  ud	  fra	  ens	  pro-‐

fil	  leverer	  personaliserede	  søgeresultater.	  	  

Bevidsthedsgraden	  omkring	  personaliseringen	  var	  større	  på	  Facebook	  end	  på	  Google.	  Er	  bru-‐

gerne	  for	  eller	  imod	  personaliseringen?	  Vi	  valgte	  at	  spørge	  ind	  til	  deres	  holdninger.	  
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Holdning	  –	  Holdning	  til	  personalisering	  

Her	   fastlægges	   brugernes	   holdning	   til	   den	   personalisering,	   der	   finder	   sted	   på	   Facebook	   og	  

Google.	  

	  

Facebook	  

Om	  personaliseringen	   på	   Facebook	   i	   forhold	   til	   sorteringen	   i	   statusopdateringer	   fra	   venner	  

siger	  Lasse:	  	  

	  

[…]	  Så	  man	  må	  gå	  ud	  fra	  at	  de	  mennesker	  jeg	  kigger	  oftest	  på	  er	  dem	  jeg	  er	  interesseret	  i	  at	  

høre	  hvad	  har	  at	  sige.	  Så	  det	  synes	  jeg	  er	  fint.	  

	  

Melissa	  udtaler:	  	  

	  

Det	  ville	  jeg	  synes	  var	  irriterende,	  hvis	  det	  bare	  slet	  ikke	  blev	  vist	  på	  ens	  startside,	  fordi	  

Facebook	  ikke	  mente	  at	  vi	  nu	  var	  gode	  venner.	  

	  

Birgitte	  følger	  i	  samme	  spor:	  "Men	  det	  ville	  jeg	  da	  synes	  var	  ubehageligt,	  hvis	  det	  var	  det.	  Jeg	  ved	  

ikke	  om	  de	  gør	  det,	  faktisk".	  De	  fleste	  brugere	  oplever	  det	  som	  lidt	  af	  et	   indgreb,	  at	  Facebook	  

bestemmer,	  hvilke	  venner	  de	  skal	  have	  informationer	  om	  og	  vil	  godt	  selv	  have	  en	  indflydelse	  

på	  denne	  sortering.	  

Ser	  man	  på	  de	  målrettede	  reklamer	  som	  de	  alle	  var	  bevidste	  om,	  finder	  de	  det	  alle	  som	  et	  irri-‐

tationsmoment,	  at	  Facebook	  bruger	  deres	  oplysninger	  til	  at	  tjene	  penge,	  men	  tilslutter	  sig,	  at	  

de	  ikke	  har	  lyst	  til	  at	  undvære	  Facebook	  og	  at	  man	  jo	  har	  mulighed	  for	  at	  ignorere	  reklamerne.	  

Birgitte	  har	  en	  fin	  pointe	  i,	  at	  man	  som	  bruger	  nok	  finder	  sig	  i	  lidt	  mere,	  når	  en	  ydelse	  er	  gra-‐

tis:	  "Så	  længe	  jeg	  ikke	  skal	  betale	  for	  at	  have	  Facebook.	  Så	  tror	  jeg	  ikke,	  at	  jeg	  […]	  har	  sådan	  en	  

meget	  stor	  holdning.	  […]".	  

	  	  

Google	  

De	   interviewede	  personer	  bryder	  sig	  overordnet	   ikke	  om,	  at	  Google	  bruger	  deres	   færden	  på	  

internettet	  til	  at	  give	  dem	  de	  søgeresultater,	  der	  ifølge	  Google	  har	  mest	  relevans	  for	  dem.	  Men	  

til	  gengæld	  kan	  de	  godt	  se,	  at	  det	  også	  har	  sine	  fordele,	  Frank	  udtrykker	  det	  sådan:	  	  
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Både	  og.	  Fordi	  på	  den	  ene	  side	  er	  det	  jo	  selvfølgelig	  rart	  nok	  man	  bliver	  sporet	  derhen	  af	  

hvor;	  jeg	  var	  ved	  at	  sige,	  modstanderen	  tror	  man	  vil	  hen.	  Men	  på	  den	  anden	  side,	  så	  er	  det	  

måske	  også	  derfor	  jo	  at	  jeg	  siger	  nogen	  gange	  når	  jeg	  begynder	  at	  søge	  efter	  et	  eller	  andet	  

som	  jeg	  ikke	  er	  100%	  bevidst	  om,	  og	  dermed	  ikke	  har	  en	  klar	  afgrænset	  søgning,	  så	  er	  det	  

jo	  jeg;	  som	  jeg	  i	  hvert	  fald	  så	  nu	  måske	  kan	  kæde	  det	  sammen,	  oplever	  at;	  hvad	  er	  det	  så	  jeg	  

misser?	  

	  

Lasse	  ser	  det	  modsat	  de	  andre,	  primært	  som	  en	  fordel:	  	  

	  

[…]	  hvis	  der	  ikke	  var	  nogen	  overhovedet	  søgning	  der	  målretter	  dig	  på	  nogen	  måde,	  så	  ville	  

jeg	  også	  få	  så	  bredt	  så	  jeg	  –	  jeg	  ville	  selvfølgelig	  ikke	  gå	  glib	  af	  noget,	  men	  så	  ville	  jeg	  også	  

skulle	  bruge	  meget	  mere	  tid.	  Det	  er	  det	  jeg	  synes	  er	  det	  væsentligste.	  

	  

Personaliseringen	  er	  altså	  med	  til	  at	  gøre	  brugernes	  informationssøgning	  blandt	  de	  uendelige	  

mængder	  af	  informationer	  der	  findes	  på	  internettet	  lettere.	  Ville	  det	  så	  være	  en	  fordel	  selv	  at	  

have	  indflydelse	  på	  den	  profil,	  Google	  laver	  af	  en?	  Her	  siger	  Melissa:	  "Det	  synes	  jeg	  faktisk	  var	  

meget	   smart,	   […]	  men	   så	   skulle	   det	   være	   sådan	   noget	  man	   kunne	   rette	   undervejs",	  hvorimod	  

Lasse	  ikke	  mener,	  han	  ville	  bruge	  tiden	  på	  det.	  Han	  lægger	  desuden	  stor	  vægt	  på,	  at	  så	  længe	  

han	  ikke	  kan	  se	  nogle	  konsekvenser	  af	  personaliseringen	  for	  ham	  personligt,	  så	  kan	  det	  ikke	  

være	  en	  dårlig	  ting.	  Han	  finder	  det	  også	  uoverskueligt	  at	  tage	  stilling	  til	  og	  siger,	  at	  det	  er	  let-‐

tere	  at	  lade	  være.	  

	  	  

Interviewene	  giver	  et	  billede	  af,	  at	  brugerne	  både	  kan	  se	  fordele	  og	  ulemper	  ved	  personalise-‐

ringen.	  De	  fleste	  finder	  det	  ubehageligt	  at	  blive	  overvåget,	  men	  vælger	  ikke	  at	  tænke	  så	  meget	  

over	  det,	  fordi	  konsekvenserne	  ikke	  er	  synlige	  eller	  noget	  de	  bemærker.	  Desuden	  er	  de	  tilfred-‐

se	  med	  Facebook	  og	  Google	  og	  vil	  egentlig	  ikke	  undvære	  deres	  ydelser.	  Interviewpersonerne	  

forholdte	  sig	  generelt	  kritisk	  til	  personaliseringen.	  Vi	  vil	  derfor	  se	  nærmere	  på,	  hvordan	  inter-‐

viewpersonerne	  forholder	  sig	  til	  licensbetingelserne,	  der	  danner	  rammen	  mellem	  brugerne	  og	  

medieplatformene.	  
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Licensbetingelser	  –	  Gør	  personaliseringen	  mulig	  

Det	  er	  ofte	  gennem	  licensbetingelser,	  at	  vi	  som	  brugere	  giver	  virksomhederne	  lov	  til	  at	  bruge	  

oplysninger	  om	  os	  selv,	  vores	  vaner	  mv.	  Det	  er	  derfor	  interessant	  at	  se,	  hvordan	  brugerne	  for-‐

holder	  sig	  til	  licensbetingelserne.	  Frank	  udtaler:	  	  

	  

Jeg	  gjorde	  på	  et	  tidspunkt,	  […]	  men	  blir’	  hurtigt	  træt	  af	  det.	  […]	  der	  er	  jeg	  røget,	  i	  sikkert	  i	  

den	  fælde	  som	  alle	  gør,	  jamen	  jeg	  er	  bare	  enig.	  […]	  Det	  må	  jeg	  sige,	  der	  har	  jeg	  slækket	  lidt	  

på	  det.	  

	  

Melissa	  ville	  overveje	  at	  læse	  betingelserne	  på	  mindre	  kendte	  og	  små	  hjemmesider,	  hvor	  hun	  

om	  "populære"	  eller	  udbredte	  hjemmesider	  siger:	  	  

	  

[…]	  en	  hjemmeside	  som	  er	  sådan	  lidt	  større	  og	  man	  har	  hørt	  om	  forskellige	  steder	  og	  så-‐

dan.	  […]	  Der	  tror	  jeg	  bare	  at	  jeg	  ville	  klikke,	  at	  det	  havde	  jeg	  læst,	  selv	  om	  at	  jeg	  ikke	  lige	  

havde	  læst	  det.	  

	  

Hun	   sætter	   altså	   popularitet	   og	   størrelse	   lig	  med	   troværdighed.	  Melissa	   har	   det	   på	   samme	  

måde,	  som	  Birgitte	  der	  siger:	  	  

	  

[…]	  en	  hjemmeside	  som	  er	  sådan	  lidt	  større	  og	  man	  har	  hørt	  om	  forskellige	  steder	  og	  så-‐

dan.	  […]	  Der	  tror	  jeg	  bare	  at	  jeg	  ville	  klikke,	  at	  det	  havde	  jeg	  læst,	  selv	  om	  at	  jeg	  ikke	  lige	  

havde	  læst	  det.	  	  

	  

Selv	  om	  de	  er	  bevidste	  om,	  at	  deres	  venner	  højest	  sandsynlig	  heller	  ikke	  har	  læst	  betingelser-‐

ne.	  Begge	  de	  interviewede	  kvinder	  benytter	  sig	  altså	  af	  en	  mængdeargumentation	  i	  forhold	  til	  

deres	  accept	  af	  betingelserne,	  idet	  de	  begge	  har	  tillid	  til,	  at	  hvis	  mængden	  har	  sagt	  ”ja”,	  kan	  der	  

ikke	  være	  noget	  galt.	  Det	  eneste	  sted	  som	  Lasse	  rent	  faktisk	  har	  læst	  licensbetingelserne	  er	  på	  

Facebook:	  	  

	  
Jeg	  ligger	  vægt	  på	  […]	  i	  hvor	  stor	  grad	  de	  må	  give	  mine	  oplysninger	  videre	  til	  en	  tredjepart.	  

[…]	  så	  taber	  man	  kontrollen	  over	  sine	  informationer".	  
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Han	  tilføjer	  dog,	  at	  han	  sikkert	  ikke	  ville	  forlade	  Facebook,	  hvis	  de	  gjorde	  salg	  af	  oplysninger	  

til	  tredje	  part	  muligt.	  

Det	  blev	  konstateret,	  at	  ingen	  af	  de	  interviewede	  personer	  bruger	  tid	  på	  at	  læse	  og	  sætte	  sig	  

ind	  i	  de	   licensbetingelser	  de	  erklærer	  sig	  enige	  med	  på	  internettet.	  Hovedårsagen	  ligger	   i	  de	  

lange,	  uoverskuelige	  tekster,	  der	  er	  skrevet	  i	  et	  lidt	  svært	  sprog.	  Licensbetingelserne	  kan	  der-‐

for	  give	  virksomheder	  let	  adgang	  til	  brugernes	  oplysninger	  og	  på	  den	  måde	  gøre	  personalise-‐

ringen	  mulig	  ved	  at	  bruge	  oplysningerne	  i	  forretningsøjemed.	  	  

Til	   sidst	  har	   vi	   spurgt	   ind	   til	   interviewpersonernes	  opfattelse	   af	   og	  holdning	   til	   en	   eventuel	  

samfundsmæssig	  konsekvens	  af	  personaliseringen.	  

	  	  

Det	  demokratiske	  samfund	  –	  Har	  personaliseringen	  konsekvenser?	  

Ud	   fra	   vores	   inspirationskildes,	   Eli	   Parisers,	   påstand	   om,	   at	   personaliseringen	   svækker	   det	  

demokratiske	  samfund,	  fandt	  vi	  det	  interessant	  at	  høre	  brugernes	  syn	  på	  personalisering	  set	  i	  

forhold	  til	  dette.	  

De	   interviewede	   personer	   har	   forskellige	   tilgangsvinkler	   til	   konsekvenserne.	   Birgitte	   siger:	  

"[…]	  Det	  tror	  jeg	  ikke	  vil	  være	  entydigt,	  fordi,	  så	  skal	  du	  kun	  have	  det	  som	  eneste	  informationskil-‐

de.	  Og	  det	  har	  man	  sjældent.	  […]".	  Medier	   som	  aviser,	   radio	  og	  TV	  spiller	  altså	   stadig	  en	  stor	  

rolle	   i	   forhold	   til	   den	   information	   vi	  modtager	   omkring	   politiske	   og	   samfundsdemokratiske	  

emner.	  Frank:	  	  

	  

[…]	  så	  misser	  du	  måske	  noget	  og	  de	  her	  aha-‐oplevelser	  eller	  måske	  du	  får	  et	  bredere	  syn	  

på	  nogle	  ting.	  Så	  det	  synes	  jeg	  vil	  være;	  eller	  er,	  eller	  vil	  være,	  eller	  vil	  blive,	  utroligt	  egoi-‐

stisk	  relateret	  samfundssvar.	  

	  

Her	  antydes,	  at	  vi	  i	  dag	  måske	  allerede	  har	  et	  mere	  egoistisk	  samfund,	  men	  at	  det	  kun	  vil	  blive	  

værre	  af	  personaliseringen.	  Frank	  nævner,	  at	  man	  bare	  vil	  bekræfte	  hinanden	  i	  de	  holdninger	  

man	  har,	  og	  på	  den	  måde	  vil	  de	  blive	  forstærket.	  Lasse	  ser	  ikke	  personaliseringen	  have	  nogle	  

konsekvenser	  for	  ham	  på	  nuværende	  tidspunkt	  og	  tager	  derfor	  ikke	  stilling	  til	  det	  og	  tilføjer,	  

”at	  det	  er	  lettere	  at	  lade	  vær”.	  	  I	  forhold	  til	  det	  demokratiske	  samfund	  siger	  han,	  at	  personalise-‐

ringen	  kan	  blive	  et	  problem	  især	  på	  politisk	  plan.	  Umiddelbart	  mener	  Lasse	  ikke,	  at	  Facebook	  

kan	  svække	  samfundet:	  "[…]	  hvis	  man	  har	  500	  Facebook	  venner	  så	  skal	  man	  jo	  nok	  finde	  nogen	  
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der	  har	  nogle	  andre	  holdninger".	   Til	   gengæld	   synes	  han	   ikke,	   Facebook	  er	  platformen	   for	   en	  

politisk	  debat,	  da	  han	  synes,	  den	  er	  alt	  for	  poppet.	  Han	  har	  erfaret	  dette	  på	  f.eks.	  en	  avisside,	  

hvor	  han	  siger:	  	  

	  

[…]	  det	  der	  lidt	  er	  problemet	  med	  de	  der	  avissider	  er	  at	  det	  som	  regel	  er	  folk	  der	  er	  helt	  

enige	  eller	  helt	  uenige	  der	  liker	  dem,	  så	  du	  får	  sådan	  en	  vildt	  polariseret	  debat	  på	  de	  der	  

kommentarspor.	  

	  

Hvis	  man	  skulle	  gøre	  noget	  på	  Facebook	  og	  Google	  der	  ville	  skabe	  grundlag	  for	  en	  bedre	  sam-‐

fundsdebat	  og	  et	  bedre	  demokrati	  forslår	  Lasse,	  at	  man	  burde	  kalde	  "synes	  godt	  om"-‐knappen	  

for	  "følg"	  i	  stedet,	  så	  flere	  måske	  ville	  følge	  ting	  de	  ikke	  nødvendigvis	  deler	  holdning	  med,	  her	  

nævner	  han	   f.eks.	  Dansk	  Folkeparti.	  Frank	   foreslår,	  at	  Google	  skal	  have	  en	  ”Vil	  du	  have	  aha-‐

oplevelser,	   ja	  tak”-‐funktion,	  så	  man	  kunne	  blive	  præsenteret	  for	  nogle	  andre	  holdninger,	  der	  

er	  forskellig	  fra	  ens	  egen.	  

Brugerne	  ser	  ikke	  umiddelbart	  personaliseringen	  resultere	  i	  et	  mindre	  demokratisk	  samfund.	  

Hvis	  personaliseringen	  skulle	  have	  nogle	  konsekvenser	  ville	  det	  kræve	  at	   informationer	  kun	  

kommer	  fra	  én	  informationskilde.	  	  

	  

Med	  udgangspunkt	  i	  analysen,	  vil	  vi	  i	  følgende	  afsnit	  diskutere	  og	  perspektivere	  resultaterne	  

af	  vores	  empiri.	   	  
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Diskussion	  
I	   vores	   interviews	   spørger	   vi	   ind	   til,	   om	   interviewpersonerne	  mener,	   personaliseringen	  har	  

indflydelse	   på	   vores	   demokratiske	   samfund.	   For	   at	   kunne	   skabe	   en	   ordentlig	   og	   nuanceret	  

debat,	   starter	   vi	  med	  at	  diskutere	  brugerens	  bevidsthedsgrad	  og	  holdninger	   til	   personalise-‐

ringen.	  Derefter	  ser	  vi	  nærmere	  på	  resultaterne	  af	  vores	  analyse	  omhandlende	  licensbetingel-‐

serne	  for	  derefter	  at	  stille	  spørgsmålstegn	  ved	  den	  måde,	  brugerne	  i	  dag	  agerer	  på,	  når	  vi	  præ-‐

senteres	  for	  disse.	  

	  

Det	   er	   spændende	   at	   se,	   hvordan	   Facebook	   er	   blevet	   en	   integreret	   del	   af	   mange	   menne-‐

skers	  daglige	   rutiner.	   Når	   man	   bare	   kigger	   på	   vores	   fire	   interviewpersoner,	   så	   har	   de	   alle	  

sammen	  en	  fast	  rutine	  omkring	  Facebook.	  For	  Birgitte	  og	  Lasse	  er	  Facebook	  en	  del	  af	  morgen-‐

rutinen,	  hvor	  det	  for	  Frank	  og	  Melissa	  er	  en	  rutine	  at	  gå	  på	  Facebook	  efter	  henholdsvis	  arbejde	  

og	  skole.	  Fordi	  Facebook	  og	  Google	  er	  blevet	  så	  store,	  virker	  det	  som	  om,	  at	  de	  kan	  tillade	  sig	  

mere	  med	  hensyn	  til	  udlevering	  af	  personlige	  oplysninger	  og	  tilpassede	  reklamer.	  Vi	  beskrev	  i	  

analysen,	  at	  vores	  interviewpersoner	  giver	  udtryk	  for,	  at	  de	  godt	  ved,	  at	  der	  foregår	  noget	  per-‐

sonalisering	  især	  på	  Facebook.	  Det	  er	  også	  nemmere	  at	  se	  personaliseringen	  på	  Facebook,	  da	  

man	  har	  sine	  personlige	  reklamer	  i	  højre	  side.	  Efter	  vi	  har	  klarlagt	  personalisering	  i	  vores	  in-‐

terviews	  er	  der	  faktisk	  ikke	  én	  af	  vores	  fire	  interviewpersoner,	  der	  bryder	  sig	  om	  personalise-‐

ringen,	  men	  de	  finder	  sig	  alle	  i	  den.	  Hvorfor	  gør	  de	  det?	  

	  	  

The	  habitual	  use	  of	  Facebook	  and	  its	  integration	  into	  daily	  life	  indicates	  that	  it	  has	  become	  

an	  indispensable	  tool	  of	  social	  capital	  and	  connectedness	  with	  large	  numbers	  of	  pe-‐

ople.The	  benefits	  of	  Facebook	  outweigh	  privacy	  concerns,	  even	  when	  concrete	  privacy	  in-‐

vasion	  was	  experienced	  (Debatin,	  Lovejoy,	  Horn,	  Hughes,	  2009).	  

	  	  

Debatin,	  Lovejoy,	  Horn,	  Hughes’	  citat	  siger,	  at	  Facebook	  er	  blevet	  så	  stor	  en	  del	  af	  brugernes	  

liv,	  at	  de	  negative	  ting	  i	  forbindelse	  med	  krænkelser	  af	  privatlivet	  opvejes	  af	  det	  tilhørsforhold,	  

brugerne	  har	  fået	  til	  Facebook.	  Det	  tror	  vi	  til	  dels	  godt,	  at	  de	  kan	  have	  ret	  i,	  men	  Birgitte	  kan	  

også	  godt	  have	  fat	  i	  den	  lange	  ende,	  når	  hun	  siger	  "Så	  længe	  jeg	  ikke	  skal	  betale	  for	  at	  have	  Fa-‐

cebook,	  så	  tror	  jeg	  ikke,	  jeg	  har	  en	  meget	  stor	  holdning”.	  Her	  snakker	  hun	  om	  holdningen	  til	  de	  
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personlige	  reklamer	  på	  Facebook.	  Det	  kan	  godt	  være,	  vi	  ikke	  tænker	  over	  det,	  men	  med	  hen-‐

syn	  til	  betaling	  og	  Facebook	  kunne	  man	  antage,	  at	  betalingen	  er	  udlevering	  af	  personlige	  op-‐

lysninger,	  medmindre	  man	  gør	  en	  aktiv	  indsats	  for	  at	  undgå	  det.	  Hvis	  man	  gerne	  vil	  undgå,	  at	  

ens	  oplysninger	  videregives	  til	  tredjepart,	  er	  man	  nødt	  til	  aktivt	  at	  lave	  indstillinger,	  der	  mod-‐

virker	  det.	  Problemet	  er	  så	  bare,	  at	  ikke	  ret	  mange	  af	  os	  går	  aktivt	  ind	  og	  tager	  stilling	  til	  de	  

indstillingsmuligheder,	  vi	  har	  på	  Facebook.	  Undersøgelser	  viser,	  at	  de	   fleste	  mennesker	   ikke	  

ændrer	  på	  standardindstillingerne	  (Boyd	  &	  Hargittai,	  2010).	  

Vi	  mener,	  at	  et	  af	  de	  helt	  store	  problemer	  ved	  personaliseringen	  på	  Facebook	  og	  Google	  er	  den	  

manglende	   gennemsigtighed,	   for	   hvordan	   høstes	   vores	   informationer?	   Hvad	   bruges	   de	   til?	  

Hvem	  udleveres	  de	  til	  og	  hvordan	  undgår	  man	  det?	  Talsmand	  for	  Facebook	  Norden,	  Frida	  Lo-‐

wengren	  udtaler:	  

	  	  

I	  Facebooks	  privatindstillinger	  er	  det	  også	  muligt	  at	  forhindre,	  at	  venners	  apper	  får	  adgang	  

til	  andre	  oplysninger	  om	  én	  end	  dem,	  der	  allerede	  er	  offentligt	  tilgængelige	  (Frida	  Lo-‐

wengren,	  Politiken	  okt.	  2012).	  

	  	  

Hvor	  mange	  brugere	  ved,	  at	  deres	  venners	  apps	  henter	  deres	  informationer?	  Tre	  ud	  af	  fire	  af	  

vores	   interviewpersoner	  vidste	  dårlig	  nok,	  at	  der	   fandt	  en	  personalisering	  sted,	  det	  var	  kun	  

Lasse,	  der	  var	  bevidst	  om	  det.	  Anja	  Bechmann	  er	  i	  gang	  med	  et	  forskningsprojekt	  ved	  Århus	  

Universitet,	  hvor	  hun	  forsker	  i	  unge	  facebookbrugeres	  kendskab	  til,	  hvad	  private	  virksomhe-‐

der	  tapper	  fra	  deres	  facebooksider.	  Desværre	  er	  hendes	  forskningsprojekt	  ikke	  færdigt,	  men	  

til	  Politiken	  siger	  hun;	  

	  	  

Når	  apper	  har	  adgang	  til	  oplysninger	  om	  dine	  venner,	  er	  det,	  fordi	  Facebook	  er	  et	  socialt	  

netværk,	  og	  det	  er	  meningen,	  at	  man	  deler	  ting.	  Men	  Facebook	  ønsker,	  at	  brugerne	  selv	  be-‐

stemmer,	  hvilke	  oplysninger	  de	  giver	  videre.	  Så	  hvis	  man	  i	  sine	  privatindstillinger	  har	  sagt,	  

at	  man	  ikke	  ønsker	  at	  videregive	  andre	  oplysninger	  til	  venners	  apper	  end	  de	  oplysninger,	  

der	  i	  forvejen	  er	  offentlige,	  giver	  Facebook	  dem	  ikke	  videre	  (Anja	  Bechmann,	  Politiken	  okt.	  

2012).	  

	  	  

Problemet	  er	  bare,	  at	  man	  ikke	  altid	  er	  opmærksom	  på,	  at	  det	  er	  en	  app,	  man	  har	  med	  at	  gøre.	  
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Et	   eksempel	  kunne	  være	  Vimeo,	   som	  er	  en	  videodatabase	  à	   la	  YouTube.	  Når	  man	   logger	  på	  

Vimeo	  med	  sin	   facebookprofil,	   lægger	  Vimeo	  sig	   ind	   som	  en	  app	  under	  Facebook,	  hvorefter	  

den	  begynder	  at	  hente	  oplysninger.	  Dette	  sker	  også,	  selvom	  man	  er	  tilgået	  siden	  fra	  eksempel-‐

vis	  Google	  eller	  direkte	  via	  URL-‐adressen.	  Man	  kan	  her	  diskutere,	  om	   ikke	  det	  er	  brugerens	  

egen	  skyld,	  at	  han	  overser,	  at	  Vimeo	  er	  en	  app	  og	  ved,	  at	  den	  henter	  oplysninger,	  da	  brugeren	  

jo	  selv	  har	  godkendt	  licensbetingelserne.	  Da	  vi	  spurgte	  vores	  interviewpersoner,	  om	  de	  læste	  

licensbetingelser,	   var	   svaret	   et	   entydigt	   nej.	   Lasse	   havde	   læst	   licensbetingelserne	   for	   Face-‐

book,	  da	  han	  vidste,	  han	  her	  skulle	  opgive	  personlige	  oplysninger,	  men	  det	  var	  også	  de	  eneste	  

betingelser,	  han	  havde	   læst.	  Det	  vil	   sige,	  at	  Lasse	  er	  klar	  over,	  hvordan	  Facebook	  behandler	  

sine	  personlige	   oplysninger,	  men	  han	  har	   ikke	   læst	   betingelserne	   for	  de	   apps,	   der	   ligger	   og	  

henter	  oplysninger	  bagom.	  Både	  Melissa	  og	  Birgitte	  klikker	  ”I	  accept”	  med	  den	  overbevisning,	  

at	  hvis	  deres	  venner	  har	  accepteret	  betingelserne,	  så	  er	  de	  nok	  okay.	  Frank	  læste	  i	  en	  periode	  

licensbetingelserne,	  men	  har	  med	   tiden	  opgivet.	   Entydigt	   for	   alle	  de	   interviewede	  var,	   at	   li-‐

censbetingelserne	  er	  for	  lange	  og	  uoverskuelige,	  hvilket	  også	  bakkes	  op	  af	  Anja	  Bechmann:	  

	  	  

Lovgivningen	  kræver,	  at	  virksomhederne	  skal	  være	  mere	  og	  mere	  gennemsigtige	  med,	  

hvad	  de	  foretager	  sig.	  Det	  er	  de	  så	  gennem	  alenlange	  og	  komplekse	  dokumenter,	  som	  in-‐

gen	  læser.	  Jeg	  gør	  det	  heller	  ikke,	  selv	  om	  det	  er	  mit	  forskningsområde	  (Ibid.).	  

	  	  

Den	  holdning	  både	  Anja	  Bechmann	  og	  vores	  interviewpersoner	  har,	  bakkes	  op	  af	  vores	  spør-‐

geskema	  som	  viser,	  at	  under	  2%	  af	  de	  adspurgte	  læser	  licensbetingelserne	  hver	  gang.	  Man	  må	  

derfor	   konkludere,	   at	   gennemsigtighed	   ikke	   kommer	   gennem	   flere	   og	   længere	  dokumenter,	  

men	  at	  der	  i	  stedet	  burde	  ændres	  på	  proceduren	  og	  skabes	  nogle	  mere	  overskuelige,	  enkle	  og	  

letlæselige	   licensbetingelser.	  Hvis	   flere	   læser	  og	   forstår	   licensbetingelserne,	  kan	  man	  antage	  

det	  også	  vil	   lægge	  op	  til	  en	  bredere	  debat	  omkring	  personaliseringen.	  Det	  antager	  vi	  på	  bag-‐

grund	  af,	  at	  brugerne	  dermed	  vil	  være	  i	  stand	  til	  at	  forstå,	  hvordan	  deres	  personlige	  data	  be-‐

handles	  og	  hvem	  der	  har	  adgang	  til	  dem.	  Den	  holdning	  vi	  møder	  pt.	  er,	  som	  Lasse	  også	  siger	  i	  

interviewet:	  "[…]	  Lige	  nu	  har	  det	  jo	  ikke	  nogen	  konsekvens	  for	  mig,	  som	  sådan.	  […]	  så	  det	  tager	  

jeg	  ikke	  stilling	  til.	  Det	  er	  lettere	  at	  lade	  vær’".	  
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Denne	   indstilling	  er	  han	   ikke	  ene	  om,	  og	  han	  bakkes	  op	  af	  en	  undersøgelse	   lavet	  af	  Debatin,	  

Lovejoy,	  Horn,	  Hughes,	  som	  konkluderer:	  

	  	  

Possible	  consequences	  and	  negative	  side	  effects	  are	  also	  often	  seen	  as	  something	  that	  only	  

happens	  to	  others:	  As	  long	  as	  they	  don't	  have	  direct	  personal	  experience	  with	  invasion	  of	  

privacy,	  at	  least	  some	  users	  seem	  to	  think	  of	  privacy	  risks	  in	  terms	  of	  a	  third-‐person	  effect.	  

(Debatin,	  Lovejoy,	  Horn,	  Hughes,	  2009).	  

	  	  

Licensbetingelserne	  er	  kryptiske	  og	  lange	  ”det	  er	  lettere	  at	  lade	  vær’”.	  Det	  kan	  Lasse	  godt	  have	  

ret	  i	  og	  som	  sådan	  er	  han	  ikke	  ene	  om	  den	  antagelse.	  Er	  internettet	  blevet	  et	  medie,	  hvor	  man	  

ikke	  tager	  stilling,	  hvis	  ikke	  det	  har	  konsekvens	  eller	  hvis	  tingene	  tager	  for	  lang	  tid?	  

Vi	  spurgte	  i	  interviewene,	  om	  det	  kunne	  være	  en	  idé	  selv	  at	  have	  indflydelse	  på	  den	  personali-‐

sering,	  der	  sker	  især	  på	  Google	  og	  om	  Google	  ville	  blive	  uoverskuelig,	  hvis	  ikke	  der	  var	  en	  form	  

for	  personalisering.	  Alle	  fire	  interviewpersoner	  var	  enige	  i,	  at	  der	  i	  dag	  er	  så	  mange	  informati-‐

oner	  på	  internettet,	  at	  en	  udvælgelse	  er	  nødvendig	  for,	  at	  man	  ikke	  skal	  drukne	  i	  informatio-‐

ner.	  De	  vil	  også	  alle	  sammen	  gerne	  have	  indflydelse	  på	  hvornår	  og	  hvordan	  Google	  følger	  de-‐

res	  færden,	  men	  kun	  Melissa	  er	  interesseret	  i	  at	  bruge	  tiden	  på	  at	  lave	  udvælgelsen	  af	  det	  til-‐

passede	  indhold.	  Det	  stiller	  os	  i	  et	  dilemma,	  for	  kan	  man	  lave	  denne	  udvælgelse	  uden	  at	  bruge	  

tid	  på	  det,	  eller	  er	  en	  personalisering	  simpelthen	  nødvendig	  for	  at	  tilfredsstille	  Googles	  bruge-‐

re?	  Ligesom	  det	  var	  tilfældet	  med	  Facebook,	  må	  man	  antage	  at	  Google	  er	  blevet	  så	  stor	  og	  så	  

integreret	  en	  del	  af	  vores	  hverdag,	  at	  det	  brugerne	  oplever	  som	  negativt	  opvejes	  af	  det	  tilhørs-‐

forhold,	  de	  har	  skabt	  til	  søgemaskinen.	  	  

I	  det	  følgende	  kigger	  vi	  på	  fire	  aspekter	  af	  personaliseringen	  og	  ser	  på	  hvilke	  samfundsmæssi-‐

ge	  konsekvenser	  de	  måtte	  have.	  

	  

Måden	  vi	  vælger	  til	  og	  fra	  på	  

Vi	   har	   spurgt	   de	   fire	   interviewpersoner,	   hvad	   de	   typisk	   bruger	   Facebook	   til.	   De	   bruger	   det	  

blandt	  andet	  til	  at	  holde	  kontakten	  med	  venner	  og	  bekendte,	  en	  enkelt	  følger	  sin	  hobby	  og	  en	  

anden	  bruger	   Facebook	  professionelt	   i	   forhold	   til	   sit	   band.	  Overordnet	   set	   kan	  man	   sige,	   at	  

interviewpersonerne	  vælger	  at	  bruge	  tid	  på	  dem	  de	  kan	  lide,	  det	  der	  interesserer	  dem	  og	  det	  

de	  kan	  bruge	  professionelt.	  Den	  adfærd	  falder	  i	  tråd	  med,	  hvad	  Sunstein	  siger	  om	  den	  tendens,	  
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der	  begynder	  at	  vise	  sig	  i	  takt	  med,	  at	  vi	  får	  flere	  muligheder	  online,	  for	  at	  vælge	  til	  og	  fra:	  

	  

With	  a	  dramatic	  increase	  in	  options,	  and	  a	  greater	  power	  to	  customize,	  comes	  a	  cor-‐

responding	  increase	  in	  the	  range	  of	  actual	  choices,	  and	  those	  choices	  are	  likely	  […]	  to	  

match	  demographic	  characteristics,	  preexisting	  political	  convictions,	  or	  both	  (Sunstein,	  

2007,	  p.	  56).	  

	  

Tendensen	  bliver	  yderligere	  forstærket	  af	  den	  personalisering	  som	  Facebook	  og	  Google	  fore-‐

tager	  på	  baggrund	  af	  brugernes	  personlige	  info,	  klik-‐	  og	  ”synes	  godt	  om”-‐valg	  (og	  som	  vores	  

undersøgelse	  har	  vist,	  ikke	  i	  alle	  tilfælde	  er	  klar	  og	  tydelig	  for	  brugerne).	  

Alle	  interviewpersoner	  er	  enige	  om,	  at	  det	  er	  nødvendigt	  med	  en	  form	  for	  udvælgelse	  af	  ind-‐

hold	  på	   internettet,	  da	  det	  ellers	  ville	  tage	   lang	  tid	  at	   finde	  det,	  de	   leder	  efter	  pga.	  den	  store	  

mængde	  information.	  En	  af	   interviewpersonerne	  synes	  det	  er	  ok,	  at	  Facebook	  sorterer	   i	  sta-‐

tusopdateringerne	  i	  deres	  news	  feed,	  igen	  pga.	  mængden	  af	  opdateringer	  fra	  en	  stor	  gruppe	  af	  

venner	  og	  bekendte.	  På	  den	  måde	  ser	  de	  Facebooks	  og	  Googles	  tilpasning	  af	  søgeresultater	  og	  

statusopdateringer	   som	   en	   hjælp	   i	   en	   travl	   hverdag.	   Sunsteins	   synspunkt	   stemmer	   overens	  

med	  interviewpersonerne,	  som	  finder	  det	  nødvendigt	  at	  foretage	  en	  udvælgelse	  og	  et	  fravalg	  

af	  informationer,	  for	  ikke	  at	  blive	  fuldstændig	  overvældet.	  Det	  er	  ikke	  filtreringen,	  der	  er	  pro-‐

blemet	   ifølge	   Sunstein,	  men	   tendensen	   til	   at	   gå	   efter	   den	   type	   af	   indhold,	   som	  vi	   bedst	   kan	  

med:	  

	  

But	  […]	  many	  people	  will	  take	  the	  opportunity	  to	  listen	  to	  those	  points	  of	  view	  that	  they	  

find	  most	  agreeable.	  For	  many	  of	  us	  […]	  what	  matters	  is	  that	  we	  enjoy	  what	  we	  see	  or	  read,	  

or	  learn	  from	  it	  […]	  But	  there	  is	  a	  natural	  human	  tendency	  to	  make	  choices	  with	  respect	  to	  

entertainment	  and	  news	  that	  do	  not	  disturb	  our	  preexisting	  view	  of	  the	  world	  (Sunstein,	  

2007,	  p.	  52).	  

	  

Spørgsmålet	  er,	  om	  den	  demokratiske	  samfundsdebat	  er	  truet	  af	  disse	  til-‐	  og	  fravalg?	  
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Er	  den	  demokratiske	  samfundsdebat	  truet?	  

I	  indledningen	  til	  sin	  bog	  nævner	  Sunstein	  én	  forudsætning	  for	  et	  demokrati	  i	  forhold	  til	  flo-‐

wet	  af	  information:	  

	  

In	  a	  democracy,	  people	  do	  not	  live	  in	  echo	  chambers	  or	  information	  cocoons.	  They	  see	  and	  

hear	  a	  wide	  range	  of	  topics	  and	  ideas	  (Sunstein,	  2007,	  p.	  xi).	  

	  

Han	  skriver,	  at	  det	  er	  vigtigt,	  at	  vi	  som	  individer	  i	  et	  demokratisk	  samfund	  bliver	  udsat	  for	  idé-‐

er	  og	  emner,	  som	  vi	  ikke	  selv	  ville	  have	  tænkt	  over	  –	  uplanlagte,	  tilfældige	  møder	  med	  hold-‐

ninger,	  som	  vi	  ikke	  selv	  ville	  vælge	  at	  lede	  efter	  (Sunstein,	  2007,	  p.	  5).	  Når	  vi	  som	  mennesker	  

har	  en	  tendens	  til	  at	  vælge	  det,	  som	  vi	  er	  interesserede	  og	  enige	  i	  og	  de	  to	  største	  medieplat-‐

forme,	  Facebook	  og	  Google,	  understøtter	  den	  tendens,	  er	  muligheden	  for	  at	  føre	  en	  demokra-‐

tisk	  samfundsdebat	  hen	  over	  et	  bredt	  spektrum	  af	  holdninger	  så	  truet?	  Ikke	  ifølge	  Birgitte	  da	  

internettet	   ikke	  er	  vores	  eneste	  kilde	  til	   information.	  Her	  vil	  andre	  medier	  som	  TV,	  radio	  og	  

aviser	  være	  med	  til	  at	  give	  et	  bredere	  og	  nuanceret	  udbud	  af	  information.	  Frank	  derimod	  er	  en	  

smule	  bekymret	  for,	  at	  den	  øgede	  personalisering	  kan	  få	  den	  konsekvens,	  at	  vi	  går	  glip	  af	  mu-‐

ligheden	  for	  at	  få	  en	  aha-‐oplevelse,	  hvis	  vi	  kun	  bliver	  præsenteret	  for	  de	  holdninger,	  der	  ligner	  

vores	  egen.	  Lasse	  mener	  ikke,	  at	  Facebook	  gør	  verden	  mere	  lukket	  og	  kun	  præsenterer	  bru-‐

gerne	  for	  det,	  de	  kan	  lide	  og	  for	  venner,	  der	  har	  de	  samme	  holdninger.	  Hvis	  man	  har	  500	  face-‐

book-‐venner,	  så	  skal	  der	  nok	  være	  nogen,	  der	  ikke	  har	  de	  samme	  holdninger	  som	  en	  selv.	  På	  

den	  måde	  mener	  Lasse,	  at	  han	  på	  trods	  af	  personaliseringen	  vil	  møde	  anderledes	  holdninger	  

end	  sin	  egen.	  Han	  er	  dog	  også	  klar	  over,	  at	  Facebooks	  udvælgelse	  blandt	  hans	  venners	  status-‐

opdateringer	  gør,	  at	  han	  ikke	  ser	  opdateringer	  fra	  venner,	  som	  han	  ikke	  har	  talt	  med	  i	  lang	  tid.	  

Lasse	  mener	  i	  øvrigt	  ikke	  Facebook	  er	  platformen	  hvorpå	  man	  skal	  føre	  en	  demokratisk	  sam-‐

fundsdebat.	  Det	  er	  den	  alt	  for	  poppet	  til.	  Det	  synspunkt	  er	  vi	  ikke	  helt	  enige	  i,	  for	  f.eks.	  er	  man-‐

ge	  politikere	  og	  politiske	  partier	  til	  stede	  på	  de	  sociale	  medier	  i	  dag.	  Det	  giver	  brugerne	  mulig-‐

hed	  for	  at	  gå	  i	  dialog	  med	  folkestyret	  og	  det	  politiske	  liv,	  hvilket	  i	  en	  vis	  udstrækning	  kan	  på-‐

virke	  den	  politiske	  debat	  i	  samfundet.	  Tag	  f.eks.	  Margrethe	  Vestagers	  udtalelse	  om	  ”sådan	  er	  

det	  jo”	  (Andrew,	  2012)	  i	  forbindelse	  med	  de	  mange	  ledige,	  der	  omkring	  nytår	  står	  uden	  dag-‐

penge.	  Det	  medførte	  en	  intens	  debat	  på	  Facebook,	  hvor	  Flemming	  Kellers	  kritiske	  kommentar	  	  
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fik	  over	  26.000	  ”synes	  godt	  om”	  (Nebel,	  2012)	  og	  hvor	  diverse	  nyhedsudsendelser	   fulgte	  og	  

rapporterede	  udviklingen	  på	  de	  sociale	  medier.	  Spørgsmålet	  er	  selvfølgelig,	  set	  i	  vores	  under-‐

søgelses	  kontekst,	  om	  det	  var	  ligesindede,	  der	  debatterede	  med	  ligesindede.	  

	  

Personalisering	  kan	  føre	  til	  polarisering	  

Hvis	  personalisering	  leder	  hen	  til	  et	  samfund,	  hvor	  ligesindede	  typisk	  debatterer	  med	  ligesin-‐

dede	  og	  i	  udstrakt	  grad	  ikke	  møder	  anderledes	  holdninger	  end	  deres	  egne,	  hvilke	  konsekven-‐

ser	  kan	  det	  så	  få?	  Frank	  er	  inde	  på,	  at	  man	  bare	  vil	  bekræfte	  hinanden	  i	  de	  holdninger	  man	  har	  

og	  på	  den	  måde	  vil	  de	  blive	   forstærket.	  Dette	  bakkes	  op	  af	  Boyd,	  hun	  siger	  bl.a.,	  at	   i	  en	  net-‐

værksbaseret	   verden,	   skaber	   mennesker	   typisk	   forbindelser	   til	   mennesker,	   der	   ligner	   dem	  

selv.	  Konsekvensen	  af	  det	  bliver	  en	  debat,	  der	  er	  polariseret:	  

	  

What	  flows	  across	  the	  network	  flows	  through	  edges	  of	  similarity.	  Prejudice,	  intolerance,	  

bigotry,	  and	  power	  are	  all	  baked	  into	  our	  networks.	  In	  a	  world	  of	  networked	  media,	  it's	  

easy	  to	  not	  get	  access	  to	  views	  from	  people	  who	  think	  from	  a	  different	  perspective.	  Infor-‐

mation	  can	  and	  does	  flow	  in	  ways	  that	  create	  and	  reinforce	  social	  divides	  (Boyd,	  2009).	  

	  

En	  synsvinkel	  som	  Sunstein	  også	  er	   inde	  over	  i	  sin	  bog,	  hvor	  han	  tilføjer,	  at	  hvis	   ligesindede	  

kun	  taler	  med	  ligesindede,	  kan	  det	  føre	  til	  ekstremisme	  (Sunstein,	  2007,	  pp.	  5-‐6).	  

	  

Lasse	  fortæller,	  at	  han	  oplever	  en	  polariseret	  debat	  på	  Facebook.	  Den	  foregår	  på	  en	  af	  nyheds-‐

avisernes	  facebookside,	  som	  han	  har	  ”synes	  godt	  om”.	  Den	  polariserede	  debat	  opstår	  på	  bag-‐

grund	  af	  brugere,	  der	  er	  uenige	  i	  avisens	  synspunkter	  og	  som	  ifølge	  Lasse	  har	  ”synes	  godt	  om”	  

siden	  blot	  for	  at	  kunne	  skrive	  kritiske	  og	  provokerende	  kommentarer	  til	  andre	  brugere.	  Vi	  ser	  

denne	  destruktive	  debat	  som	  en	  underminering	  af	  det	  fællesrum	  der	  er	  påkrævet	  for	  en	  kon-‐

struktiv	  debat.	  

	  

Et	  demokrati	  kræver	  et	  fælles	  rum	  at	  mødes	  i	  

Det	  kan	  være	  svært	  at	  få	  etableret	  et	  fælles	  rum,	  hvor	  forskellige	  mennesker	  kan	  møde	  hinan-‐

den,	  når	  personaliseringen	  i	  nogle	  tilfælde	  bliver	  så	  vandtæt,	  at	  nogle	  brugere	  tror,	  de	  er	  den	  
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eneste	   demografiske	   gruppe	   repræsenteret	   på	   en	   hjemmeside	   (Boyd,	   2009).	   Igennem	   sine	  

studier	  af	  sociale	  medier,	  er	  Boyd	  flere	  gange	  stødt	  på	  sådanne	  eksempler	  af	  vandtæthed:	  

	  

I	  interviewed	  teens	  who	  believed	  that	  everyone	  on	  MySpace	  was	  Christian	  because	  all	  of	  

the	  profiles	  they	  saw	  contained	  biblical	  quotes.	  We	  all	  live	  in	  our	  own	  worlds	  with	  people	  

who	  share	  our	  values	  and,	  with	  networked	  media,	  it's	  often	  hard	  to	  see	  beyond	  that	  (Ibid).	  

	  

Hvad	  kan	  man	  gøre	  for	  ikke	  at	  miste	  det	  fælles	  grundlag	  der	  skal	  til	  for	  at	  kunne	  debattere	  på	  

tværs	   af	   holdninger,	   trods	   en	   øget	   personalisering?	   Birgitte	   mener	   som	   tidligere	   nævnt,	   at	  

grundlaget	  er	  til	  stede,	  hvis	  vi	  bare	  husker	  at	  supplere	  vores	  færden	  på	  internettet	  med	  andre	  

medier	   som	   TV,	   radio	   og	   aviser.	   Vi	   forstår	   Birgittes	   tankegang.	   Lad	   os	   håbe,	   at	   dagbladene	  

fortsat	  har	  råd	  til	  at	  producere	  aviser,	  at	  DR	  fortsat	   får	   licenspenge	  til	  at	  producere	  et	  bredt	  

udvalg	  af	  programmer	  og	  at	  programpakkerne	  ikke	  bliver	  frigivet	  til	  personalisering	  af	  udby-‐

derne.	  På	  den	  måde	  får	  man	  muligheden	  for	  det	  uventede	  møde,	  som	  Sunstein	  omtaler,	  med	  

programmer,	  man	  ikke	  selv	  ville	  have	  valgt.	  

Med	  dette	  in	  mente	  har	  Lasse	  en	  idé	  til	  Facebook,	  nemlig	  at	  ændre	  teksten	  på	  ”synes	  godt	  om”-‐

knappen	   til	   ”Følg”.	  Hans	  begrundelse	  er,	  at	  hvis	  han	   f.eks.	  gerne	  vil	   følge	  med	   i,	  hvad	  Dansk	  

Folkeparti	  skriver,	  men	  ikke	  er	  af	  samme	  politiske	  overbevisning,	  så	  ønsker	  han	  ikke	  at	  sende	  

et	  ”synes	  godt	  om”-‐signal	  til	  de	  brugere,	  der	  måtte	  kigge	  på	  hans	  profil.	  Lasse	  har	  en	  pointe	  i	  

sin	  argumentation,	  for	  de	  ord	  man	  sætter	  på	  ting	  har	  stor	  betydning.	  Lasse	  ville	  så	  blot	  skulle	  

huske	  jævnligt	  at	  klikke	  sig	  ind	  på	  Dansk	  Folkepartis	  facebookside	  eller	  læse	  deres	  feeds,	  for	  

som	  han	  selv	  har	  konstateret,	  så	  filtrerer	  Facebook	  de	  statusopdateringer	  fra	   i	  hans	  nyheds-‐

feed,	  som	  han	  ikke	  jævnligt	  ”synes	  godt	  om”	  eller	  klikker	  sig	  ind	  på.	  

	  Frank	  er	  mere	  i	  tvivl,	  om	  ikke	  det	  løb	  er	  kørt,	  om	  der	  i	  det	  hele	  taget	  er	  noget,	  man	  kan	  gøre,	  

men	  kommer	  så	  med	  en	  idé.	  Søgefunktionerne	  skulle	  være	  endnu	  bedre	  og	  evt.	  tilføjes	  en	  ”Vil	  

du	  have	  aha-‐oplevelser,	  ja	  tak”-‐funktion.	  På	  den	  måde	  får	  man	  mulighed	  for	  at	  få	  præsenteret	  

noget	  indhold,	  som	  man	  måske	  ikke	  selv	  ville	  have	  ledt	  efter.	  Franks	  idé	  falder	  helt	  i	  tråd	  med	  

Sunsteins	  tanke	  om,	  at	  i	  et	  demokrati	  skal	  der	  skabes	  nogle	  strukturelle	  rammer,	  som	  under-‐

støtter	  muligheden	   for,	   at	  man	  ofte	  kan	  komme	   i	  berøring	  med	  synspunkter	  og	  emner,	   som	  

man	  ikke	  selv	  ville	  have	  udvalgt	  sig.	  Det	  skal	  være	  muligt	  at	  få	  fælles	  oplevelser,	  som	  kan	  være	  

med	   til	   at	   skabe	  en	   forståelse	   for	  hinanden.	  Fælles	  oplevelser	  er	  med	   til	   at	  give	  en	   form	   for	  
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social	  lim	  –	  en	  bedre	  mulighed	  for	  at	  adressere	  sociale	  problemer.	  Er	  denne	  mulighed	  ikke	  til	  

stede,	  kan	  der	  opstå	  en	  øget	  social	  fragmentation	  (Sunstein,	  2007,	  p.	  6).	  

	  

I	  det	   følgende	  afsnit	  samler	  vi	  op	  på	  empiri	  og	  diskussion	  ved	  at	  svare	  på	  de	  spørgsmål,	  der	  

danner	  grundlaget	  for	  vores	  undersøgelse.	  	  

	  

Konklusion	  
I	  vores	  problemformulering	  ville	  vi	  undersøge	  om	  brugerne	  af	  Facebook	  og	  Google	  var	  bevid-‐

ste	  om	  den	  personalisering	  af	  indhold	  der	  finder	  sted	  og	  deres	  holdning	  til	  dette.	  Desuden	  så	  

vi	  på	  de	  eventuelle	  samfundsmæssige	  konsekvenser.	  

I	  vores	  interviews	  og	  spørgeskemaundersøgelse	  er	  det	  blevet	  os	  klart	  at	  der	  er	  en	  meget	  lille	  

bevidsthed	  omkring	  personaliseringen	  af	  indholdet	  og	  mange	  var	  decideret	  overraskede	  over	  

det.	   I	   forhold	  til	  annoncer	  på	  henholdsvis	  Facebook	  og	  Google,	  var	  der	  en	  tendens	  til	  at	  bru-‐

gerne	  var	  mere	  klar	  over	  at	  de	  var	  personaliserede.	   I	   følge	  vores	  undersøgelse	  er	  det	  blevet	  

klart	   at	   Facebook	   og	  Google	   ikke	   har	   været	   i	   stand	   til	   at	   gøre	   personaliseringen	   tydelig	   for	  

brugerne.	  

Når	   vores	   interviewpersoner	   blev	   præsenteret	   for	   at	   deres	   indhold	   blev	   personaliseret	   for	  

dem,	  var	  svaret	  næsten	  entydigt;	  de	  brød	  sig	  ikke	  om	  det.	  Dette	  skyldes	  at	  det	  for	  dem	  opleve-‐

des	  som	  et	  tab	  af	  kontrol.	  Melissa	  brød	  sig	  ikke	  om	  muligheden	  for	  at	  Facebook	  skulle	  vurdere	  

hvor	  nære	  hendes	  venner	  var	  og	  om	  hvor	  vidt	  deres	  opdateringer	  var	  relevante	  for	  hende.	  	  

Vi	  lever	  i	  en	  tid	  hvor	  alting	  går	  stærkt	  og	  der	  er	  overvældende	  mængder	  af	  information	  at	  for-‐

holde	  sig	  til	  hver	  dag.	  Alligevel	  vil	  brugerne	  gerne	  have	  en	  finger	  med	  i	  sorteringen	  af	  deres	  

information,	  selvom	  de	  ikke	  ønsker	  at	  bruge	  unødig	  tid	  på	  det.	  Som	  Lasse	  formulerer	  det	  "Hvis	  

søgningen	  ikke	  var	  målrettet	  på	  nogen	  måde,	  så	  ville	  jeg	  ikke	  gå	  glip	  af	  noget,	  men	  så	  skulle	  jeg	  

også	  bruge	  meget	  mere	  tid”.	  

	  

Ifølge	   Cass	   Sunsteins	   teori	   om	   polarisering	   af	   grupper,	   kan	   personaliseringen	   resultere	   i	   at	  

individer	  bliver	  præsenteret	  for	  et	  snævert	  billede	  af	  verden	  og	  igennem	  dette	  blive	  polarise-‐

ret	   i	   deres	  holdninger.	  Dette	   var	  dog	   ikke	  noget	   vores	   interviewpersoner	  kunne	   se:	  Birgitte	  

formulerer	  det	  således	  "Det	   tror	   jeg	   ikke	  vil	  være	  entydigt,	   for	  så	  skal	  du	  kun	  have	  det	  som	  
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eneste	  informationskilde,	  og	  det	  har	  du	  sjældent".	  Det	  vil	  sige,	  at	  så	  længe	  vi	  har	  flere	  medier	  

end	  internettet	  vil	  dette	  problem	  ikke	  være	  særlig	  udtalt.	  De	  interviewedes	  svar	  er	  i	  det	  hele	  

taget	  præget	  af	  en	  kortsigtethed	  omkring	  personaliseringen.	  I	  praksis	  er	  det	  svært	  for	  bruger-‐

ne	  at	  overskue	  konsekvenserne	  af	  deres	  deltagelse	  på	  internettet,	  når	  de	  ikke	  læser	  licensbe-‐

tingelserne.	  Altså	  er	  brugerne	  ikke	  klar	  over	  de	  overliggende	  tendenser,	  som	  f.eks.	  konsekven-‐

sen	  af	  personaliseringen,	  de	  er	  en	  del	  af.	  De	  agerer	  på	  den	  platform	  der	  er,	  som	  der	  lægges	  op	  

til,	  uden	  større	  stillingtagen	  til	  konsekvenserne.	  

	  

For	  os	   tegner	  der	  sig	  et	  billede	  af	  at	  brugerne	   ikke	  er	  glade	   for	  at	  afgive	  sig	  kontrollen	  med	  

deres	  informationer	  og	  hvordan	  deres	  verden	  skal	  afspejles.	  Det	  vindue	  vi	  ser	  verden	  igennem	  

ønsker	  vi	  som	  brugere	  at	  bibeholde	  kontrol	  over.	  Personaliseringen	  fratager	  brugerne	  denne	  

kontrol	  og	  placerer	  den	   i	  hænderne	  på	  usynlige	  algoritmer	   -‐	  der	  bliver	   implementeret	  uden	  

hensyn	  til	  eventuelle	  samfundsmæssig	  konsekvenser.	  

	  

Metodekritik	  
I	  forhold	  til	  skærmbillederne	  har	  det	  været	  svært	  at	  undersøge	  præcist	  hvor	  udbredt	  persona-‐

liseringen	  er,	  metoden	  ikke	  virkede	  efter	  hensigten.	  Vi	  forventede	  at	  få	  et	  præcist	  billede	  af	  de	  

søgninger	  vores	  respondenter	  havde	  lavet.	  At	  vi	  ikke	  fik	  det	  ønskede	  resultatet,	  kan	  skyldes,	  at	  

vi	  ikke	  havde	  instrueret	  respondenterne	  godt	  nok	  i	  vores	  ønsker.	  På	  mange	  af	  skærmbilleder-‐

ne	  var	  de	  øverste	  søgeresultater	  annoncer	  for	  rejser,	  der	  alle	  var	  ens.	  Ud	  fra	  det	  har	  det	  ikke	  

været	  muligt	  at	  se	  hvor	  udbredt	  personaliseringen	  er.	  Metoden	  med	  skærmbillederne	  var	  til-‐

tænkt	  at	  vi	  kunne	  se	  hvilke	  variationer	  der	  opstod	  i	  søgningerne.	  En	  anden	  årsag	  til	  at	  vi	  ikke	  

fik	  et	  mere	  tydeligt	  svar	  på	  personaliseringen	  kan	  skyldes	  det	  søgeord	  vi	  gav	  respondenterne:	  

USA	  alene	  som	  søgeord,	  har	  ikke	  været	  skelsættende	  nok.	  

I	  løbet	  af	  opgaveskrivningen	  opstod	  der	  et	  behov	  for	  at	  se	  respondenterne	  i	  kortene	  i	  forhold	  

til	  deres	  holdning	  til	  personaliseringen.	  En	  mulighed	  for	  at	  de	  kunne	  begrunde	  deres	  holdning	  

i	   spørgeskemaet	  havde	   været	   godt	   at	   have	  med,	   så	   vi	   kunne	  have	  konkluderet	   nærmere	  på	  

den.	  
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Perspektivering	  
Når	  brugerne	  af	  Facebook	  og	  Google	  bliver	  overraskede	  over	  at	  deres	  indhold	  bliver	  persona-‐

liseret	  for	  dem,	  er	  det	  et	  udtryk	  for	  at	  det	  ikke	  er	  tydeligt	  nogle	  steder,	  at	  dette	  er	  tilfældet.	  På	  

samme	  måde	   gælder	   det	   brugen	   af	   de	   personlige	   oplysninger	   til	   annonceplads.	  Der	   er	   sim-‐

pelthen	   tale	   om	  et	   gennemsigtighedsforhold	  der	   ikke	   er	   klart,	   nærmere	   et	   opacitetsforhold.	  

Anja	  Bechmann	  giver	  udtryk	  for	  at	  licensbetingelserne	  er	  uoverskuelige	  og	  insinuerer	  at	  dette	  

måske	  er	  meningen.	  Har	  firmaerne	  en	  interesse	  i	  at	  vi	  ikke	  ved	  hvad	  de	  gør	  med	  vores	  oplys-‐

ninger	  eller	  får	  indsigt	  i	  deres	  interne	  struktur?	  

Denne	  opacitet	  kan	  have	  noget	  at	  gøre	  med	  at	  Facebook	  og	  Google	  godt	  er	  klar	  over	  at	  bruger-‐

ne	  kunne	  finde	  på	  at	  opponere	  over	  at	  deres	  oplysninger	  indgår	  i	  en	  pengetransaktion.	  Det	  er	  

også	  omkring	  de	  forhold	  at	  der	  har	  været	  mest	  polemik.	  En	  østrigsk	  gruppe	  af	  studerende	  er	  i	  

færd	  med	  at	  sagsøge	  Facebook	  for	  deres	  håndtering	  af	  brugernes	  kontrol	  af	  privateoplysnin-‐

ger	  (Jyllands	  Posten,	  2012).	  Måske	  vil	  vi	   i	   fremtiden	  se	  flere	  af	  den	  slags	  sager,	  under	  forud-‐

sætning	  af	  at	  folk	  bliver	  mere	  bevidste	  om	  hvad	  deres	  oplysninger	  bliver	  brugt	  til.	  	  

Der	  findes	  dog	  alternativer	  til	  Facebook	  som	  for	  eksempel	  Diaspora,	  der	  ikke	  høster	  data,	  men	  

fordi	  Facebook	  er	  blevet	  så	  stort	  er	  der	  næsten	  ingen	  der	  har	  lagt	  mærke	  til	  det.	  En	  given	  bru-‐

ger	  vil	  intet	  vinde	  ved	  at	  gå	  over	  på	  Diaspora	  i	  stedet	  for	  Facebook,	  for	  vedkommendes	  venne-‐

base	  vil	  højst	  sandsynligt	  blive	  hvor	  de	  er.	  Skulle	  det	  give	  mening	  for	  brugeren	  ville	  det	  kræve	  

en	  total	  folkevandring	  fra	  Facebook	  til	  Diaspora.	  

	  

Ifølge	  Vaidhyanathan	  er	  der	  et	  andet	  problem	  i	  forhold	  til	  Googles	  målsætning.	  Han	  argumen-‐

terer	  for	  at	  Google	  er	  et	  ungt	  privat	  firma,	  der	  på	  trods	  af	  formaninger	  om	  ikke	  at	  gøre	  “ondt”,	  

til	  syvende	  og	  sidst	  bliver	  nødt	  til	  at	  være	  deres	  auktionærer	  lydhøre.	  Sker	  der	  en	  ændring	  af	  

kulturen	  i	  Google	  kan	  firmaet,	  der	  er	  involveret	  i	  næsten	  alle	  hjørner	  af	  internettet,	  potentielt	  

misbruge	  deres	  position.	  Hvis	  vi	  vender	  tilbage	  til	  opaciteten,	  så	  har	  Google	  ikke	  været	  speci-‐

elt	  tydelige	  omkring	  deres	  personalisering	  af	  alle	  søgninger.	  Det	  fremstod	  af	  deres	  blog	  (Goog-‐

le	  Official	  blog,	  2009),	  men	  dukkede	  ikke	  op	  på	  Googles	  hovedside	  så	  det	  var	  muligt	  for	  bru-‐

gerne	  at	  få	  at	  vide.	  Dette	  er	  også	  et	  eksempel	  på	  opaciteten,	  det	  er	  blevet	  offentliggjort,	  men	  

ikke	  via	  en	  kanal	  der	  er	  åbenlys	  for	  alle	  brugere.	  Det	  svarer	  til	  at	  vågne	  op	  en	  morgen	  og	  finde	  

ud	  af	  at	  ens	  hus	  er	  ved	  at	  blive	  revet	  ned.	  Når	  man	  så	  spørger	  hvorfor	  man	  intet	  fik	  har	  fået	  at	  
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vide	   derom,	   er	   svaret	   at	   det	   har	   stået	   på	   kommunekontoret	   adskillige	   måneder	   i	   forvejen	  

(Douglas	  Adams,	  1978).	  

	  

Må	  vi	  ofre	  noget	  i	  forhold	  til	  den	  øgede	  personalisering	  af	  indhold?	  Cass	  Sunstein	  siger	  at	  indi-‐

vider	  der	  udelukkende	   taler	  med	  andre	   individer	  af	   samme	  mening	  er	   tilbøjelige	   til	   at	  blive	  

radikaliseret.	  Personaliseringen	  af	   indhold	  kan	  altså	  have	  den	  konsekvens	  at	  vi	  mister	  vores	  

evne	  til	  at	  agere	  i	  en	  demokratisk	  samfundsdebat.	  Er	  vores	  evne	  til	  at	  agere	  i	  et	  demokratisk	  

samfund	  truet?	  I	  konklusionen	  blev	  det	  nævnt	  at	  vores	  interviewede	  ikke	  så	  det	  som	  et	  pro-‐

blem	  som	  situationen	  er	  nu.	  Vi	  kan	  altid	  tænde	  for	  radioen	  eller	  fjernsynet,	  vi	  har	  alternativer.	  

Men	  med	  internettets	  indtog	  i	  fjernsynet	  i	  form	  af	  for	  eksempel	  Netflix,	  ryger	  måske	  et	  af	  de	  

medier.	  Der	  er	  selvfølgelig	  et	  bredt	  udvalg	  af	  programmer	  tilgængeligt	  på	  Netflix,	  men	  ingen	  

nyhedskanaler.	  Og	  der	  er	  observeret	  en	  tilbøjelighed	  til	  at	  fravælge	  intellektuelle	  film	  til	  fordel	  

for	  action.	  

	  

[…]	  we’re	  biologically	  programmed	  to	  be	  attentive	  to	  things	  that	  stimulate:	  content	  that	  is	  

gross,	  violent,	  or	  sexual	  and	  that	  gossip	  which	  is	  humiliating,	  embarrassing	  or	  offensive.	  If	  

we’re	  not	  careful,	  we’re	  going	  to	  develop	  the	  psychological	  equivalent	  to	  obesity.	  (Danah	  

Boyd	  2009).	  

	  

Hvis	  det	  Danah	  Boyd	  siger	  er	  sandt,	  så	  kan	  personaliseringen	  være	  med	  til	  at	   forstærke	  en	  i	  

forvejen	  tilstedeværende	  effekt.	  Hvis	  chok-‐værdien	  af	  noget	  gør	  os	  mere	  tilbøjelige	  til	  at	  rea-‐

gere	  på	  det,	  så	  kan	  algoritmerne	  fejlagtigt	  tro	  at	  det	  kun	  er	  den	  slags	  sager	  vi	  er	  interesseret	  i.	  

Her	  rammer	  vi	  endnu	  et	  problem	  i	  forhold	  til	  personaliseringen,	  hvornår	  drager	  algoritmerne	  

en	  konklusion	  om	  os?	  I	  og	  med	  vi	  ikke	  kan	  se	  hvad	  for	  en	  person	  Facebook	  eller	  Google	  mener	  

vi	  er,	  har	  vi	  ingen	  mulighed	  for	  at	  komme	  med	  indvendinger.	  Når	  hele	  vores	  medieverden	  i	  et	  

større	  omfang	  kommer	  til	  at	  foregå	  via	  internettet	  og	  vi	  ikke	  kan	  se	  hvad	  der	  bliver	  valgt	  fra	  

for	  os,	  kan	  vi	  risikere	  at	  befinde	  os	  i	  små	  bobler	  hvor	  vi	  hver	  især	  tror	  at	  verden	  kun	  ser	  ud	  

som	  vi	  ser	  den.	  	  

	  

Hele	  området	  er	  præget	  af	  en	  mangel	  på	  offentlig	  debat	  og	  indsigt.	  Man	  ser	  ikke	  nyhedsudsen-‐

delser	   der	   diskuterer	   internet-‐etiske	   problemstillinger.	   Hvis	   personaliseringen	   og,	   derigen-‐
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nem,	   en	   forsnævring	   af	   vores	   verdenssyn,	   skal	   implementeres	   bør	   det	   være	   under	   en	   åben	  

debat,	  hvor	  alles	  stemme	  kan	  blive	  hørt	  på	  lige	  fod.	  
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Tilgængelig	  på:	  

http://md1.csa.com/partners/viewrecord.php?requester=gs&collection=TRD&recid=81931AN&q=Ge

neration+Y&uid=792326602&setcookie=yes	  	  

[tilgået	  den	  5.	  december	  2012].	  

	  

Zuckerberg,	  Mark.	  2012.	  [Online]	  

Tilgængelig	  på:	  http://www.facebook.com/zuck/posts/10100518568346671	  

[tilgået	  den	  7.	  december	  2012].	  
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Forfatteropdeling	  
Indledende	  research:	  Fælles	  
Kvantitativ	  undersøgelse:	  Mads	  Fors	  &	  Etienne	  Olieu	  
Kvalitativ	  undersøgelse:	  Pernille	  Have,	  Pia	  Lindegaard	  Jensen	  &	  Anders	  Justesen	  

Abstract:	  Etienne	  Olieu	  

Begrebsafklaring:	  Pia	  Lindegaard	  Jensen	  

Indledning:	  Etienne	  Olieu	  

Problemformulering:	  Fælles	  

Afgrænsning	  og	  begrænsning:	  Pernille	  Have	  

Teori:	  Pia	  Lindegaard	  Jensen	  

Metode:	  Pernille	  Have	  
Kvantitativ	  metode:	  Mads	  Fors	  
Kvalitativ	  metode:	  Pernille	  Have	  

Redegørelse	  for	  Google	  og	  Facebook	  
Udviklingen	  i	  indsamling	  af	  forbrugerdata:	  Mads	  Fors	  
Google:	  Etienne	  Olieu	  
Facebook:	  Anders	  Justesen	  

Analyse	  af	  empiri	  
Kvantitativ	  analyse:	  Mads	  Fors	  
Kvalitativ	  analyse:	  Pernille	  Have	  

Diskussion	  
Side	  33	  til	  37:	  Anders	  Justesen	  
Side	  38	  til	  40:	  Pia	  Lindegaard	  Jensen	  

Konklusion:	  Etienne	  Olieu	  

Metodekritik:	  Eitienne	  Olieu	  

Perspektivering:	  Etienne	  Olieu	  

	  

Opgaven	  eksklusiv	  indholdsfortegnelse,	  	  litteraturliste,	  forfatterliste	  og	  bilag:	  83.589	  tegn	  incl.	  

Mellemrum.	  
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Bilag	  A	  –	  Spørgeskemaundersøgelse	  

	  

1 of 6

Filter boblen 

1. Alder

 
Response 

Percent
Response 

Count

16-19 7,2% 16

20-39 52,3% 116

40-59 36,0% 80

60-74 4,5% 10

 answered question 222

 skipped question 1

2. Køn

 
Response 

Percent
Response 

Count

Kvinde 59,0% 131

Mand 41,0% 91

 answered question 222

 skipped question 1
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2 of 6

3. Hvor ofte bruger du Internettet?

 
Response 

Percent
Response 

Count

En gang om ugen eller mindre 0,5% 1

Flere gange om ugen 1,4% 3

Flere gange om dagen 56,8% 126

En gang i timen 8,6% 19

Flere gange i timen 32,9% 73

 answered question 222

 skipped question 1

4. Hvad bruger du Internettet til?

 
Response 

Percent
Response 

Count

Chat 18,9% 42

Facebook 83,8% 186

Netdating 3,2% 7

Nyheder 82,4% 183

Email 91,9% 204

Spil 29,7% 66

Shopping 65,3% 145

Andre sociale tjenester (Twitter, 
Pinterest etc.)

15,8% 35

Andet (angiv venligst) 
 

44,6% 99

 answered question 222

 skipped question 1
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3 of 6

5. Hvilken browser bruger du primært?

 
Response 

Percent
Response 

Count

Google Chrome 24,8% 55

Mozilla Firefox 11,3% 25

Internet Explorer 46,4% 103

Safari 15,8% 35

Andet (angiv venligst) 
 

1,8% 4

 answered question 222

 skipped question 1

6. Hvilken søgemaskine bruger du oftest?

 
Response 

Percent
Response 

Count

Google 98,6% 219

Bing 0,5% 1

Yahoo 0,5% 1

Ask.com  0,0% 0

Andet (angiv venligst) 
 

0,5% 1

 answered question 222

 skipped question 1
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4 of 6

7. Hvor ofte læser du vilkår eller betingelser (EULA), når du tilmelder dig en tjeneste på 
nettet?

 
Response 

Percent
Response 

Count

Aldrig 46,8% 103

Jeg skimmer den hurtigt igennem 43,6% 96

Næsten hver gang 7,7% 17

Hver gang 1,8% 4

 answered question 220

 skipped question 3

8. Har du lagt mærke til om de reklamer du får på Facebook er de samme som dem dine 
venner får?

 
Response 

Percent
Response 

Count

Ja 15,9% 35

Nej 84,1% 185

 answered question 220

 skipped question 3

9. Er rækkefølgen på de søgeresultater du får vist på Google magen til dem dine venner 
får vist?

 
Response 

Percent
Response 

Count

Ja 1,8% 4

Nej 13,6% 30

Bruger ikke Google 0,5% 1

Ved ikke 84,1% 185

 answered question 220

 skipped question 3
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5 of 6

10. Er du klar over hvad Google/Facebook gør med de personlige oplysninger de får?

 
Response 

Percent
Response 

Count

Ja 18,2% 40

Jeg har en lille anelse 57,7% 127

Nej 24,1% 53

 answered question 220

 skipped question 3

11. Hvad synes du om at Facebook/Google gemmer på dine søgninger/personlige 
oplysninger?

 
Response 

Percent
Response 

Count

Jeg synes det er helt i orden 7,3% 16

Jeg bryder mig ikke om det, men 
vil ikke undgå ydelsen

51,8% 114

Det passer mig dårligt 28,2% 62

Jeg er ligeglad 12,7% 28

 answered question 220

 skipped question 3
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6 of 6

12. Hvis du ikke er interesseret i at uploade et skærmskud af et søgeresultat, så klik 
næste. Søg på "USA" på Google og upload et skærmskud af de første hits til en af 
følgende billede-tjenester: http://www.postimage.org/ http://tinypic.com/ Eller en anden 
billededelingsside efter eget valg. Instruktion til skærmskud: Windows: Tryk på tasten 
“PRT SCR”. Åben dernæst Paint (eller lignende) og klik på filer og sæt ind (CTRL+V). Gem 
derefter billedet. Mac: Tast “SHIFT+CMD+3”, dette tager et billede af dit aktuelle 
skærmbillede og lægger det på skrivebordet. Indsæt billedlinket nedenfor:

 
Response 

Count

 47

 answered question 47

 skipped question 176
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Bilag	  B	  –	  Skærmbilleder	  
Et	  lille	  udsnit	  af	  de	  indsendte	  skærmbilleder	  
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Liste	  over	  links	  samtlige	  indsendte	  skærmbilleder	  

• http://s17.postimage.org/r7ofq98xb/Til_unders_gelse.png	  

• http://s11.postimage.org/buzepdn77/19_11_2012_14_59_02.png	  

• http://postimage.org/image/qefvgswjz/43bfaef2/	  

• http://www.google.dk/imgres?q=USA&hl=da&sa=X&rlz=1R2ADRA_daDK486&biw=1280&bih

=852&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=MKzb4KkUmD_bZM:&imgrefurl=http://ferie-‐i-‐

usa.dk/rundrejse-‐usa/&docid=NhfIu1mkgpcknM&imgurl=http://ferie-‐i-‐usa.dk/wp-‐

content/uploads/2012/01/usa-‐941923-‐

724.gif&w=724&h=482&ei=iPKlUIqgFu3K0AXS1YDgBA&zoom=1&iact=hc&vpx=958&vpy=15

5&dur=4260&hovh=183&hovw=275&tx=176&ty=119&sig=100445308227027919826&page=

1&tbnh=144&tbnw=193&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:19,s:0,i:195	  

• http://s9.postimage.org/c7zo2hmtr/gemt.png	  

• http://s10.postimage.org/7y35g6kt5/usa.png	  

• http://postimage.org/image/in8pi94bz/	  

• http://postimage.org/image/igb99zmsx/	  

• http://s15.postimage.org/rkdfwccln/USA_lookup.png	  

• http://s11.postimage.org/s4hpziqlv/Scr_print.jpg	  

• http://postimage.org/image/waobq954f/	  

• http://www.google.dk/#hl=da&output=search&sclient=psy-‐

ab&q=usa&oq=usa&gs_l=hp.3..0l4.765.1333.0.2073.3.3.0.0.0.0.135.354.1j2.3.0...0.0...1c.1.MOBp

L1DlfqE&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=9a50f49065eef541&bpcl=38626820&biw=16

80&bih=965	  

• http://s12.postimage.org/lypvg130t/14_11_2012_08_24_37.png	  

• http://s7.postimage.org/ln76xdwff/spr_geskema.png	  

• http://i50.tinypic.com/acm0n.png	  

• http://postimage.org/image/jhjq020et/	  

• http://s17.postimage.org/9eo6an2lb/Untitled.png	  

• http://postimage.org/image/n4ddopiu1/	  

• http://s13.postimage.org/kmbmfa6l3/USA.png	  

• http://s17.postimage.org/tttdttjhb/Google_USA.png	  

• http://postimage.org/image/jp36enqfp/ad9c96fb/	  

• http://tinypic.com/r/358nihy/6	  
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• http://s14.postimage.org/r5z76subl/Screen_Shot_2012_11_13_at_11_30_20.png	  

• http://s14.postimage.org/5zdgtbti9/12_11_2012_19_17_42_filter_boblen.jpg	  

• http://www.google.dk/imgres?q=usa&hl=da&sa=X&biw=1680&bih=869&tbm=isch&prmd=im

vns&tbnid=GuNDK8kY74Z-‐

VM:&imgrefurl=http://en.wikipedia.org/wiki/United_States&docid=h8vSrrSRb-‐

qPHM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/92/Map_of_USA_

with_state_names_2.svg/650px-‐

Map_of_USA_with_state_names_2.svg.png&w=650&h=402&ei=Q-‐

SgUOmoHoLJtAbro-‐

IGQCA&zoom=1&iact=hc&vpx=171&vpy=199&dur=2012&hovh=176&hovw=286&tx=198&ty

=111&sig=101461206228807577290&page=1&tbnh=119&tbnw=192&start=0&ndsp=28&ved

=1t:429,r:0,s:0,i:135	  

• http://postimage.org/image/uxcb5qim9/	  

• http://i.imgur.com/nANRI.png	  

• http://s12.postimage.org/5dzr3uwu5/Screen_shot_2012_11_12_at_9_52_18_AM.png	  

• http://postimage.org/image/jpsed79pb/	  

• http://oi48.tinypic.com/mt08j6.jpg	  

• http://i50.tinypic.com/25t89w8.jpg	  

• http://tinypic.com/r/o544s8/6	  

• http://postimage.org/image/ku9s1uqwf/	  

• http://postimage.org/image/h6olqnusb/	  

• http://tinypic.com/r/2ryrcp4/6	  

• http://s14.postimage.org/licqvx2ox/Udklip.jpg	  

• http://tinypic.com/r/arzmw/6	  

• http://i1091.photobucket.com/albums/i390/teresaflicka/soslashgning.jpg	  

• http://imgur.com/Gl1CK	  

• http://postimage.org/image/6xlvs2smz/	  

• http://s16.postimage.org/hgrh89x5x/sk_rmskud_af_et_s_geresultat_p_USA_for_Anders_J.jpg	  

• http://i103.photobucket.com/albums/m151/thewolfbrothers/Soslashgning.png	  

• http://i48.tinypic.com/15x1eut.png	  
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Bilag	  C	  –	  Interviewguide	  
Dette	  bilag	  viser	  den	  interviewguide,	  som	  vi	  har	  brugt	  ved	  de	  fire	  dybdeinterviews.	  

	  

Indledning	  

• Præsentation	  af	  undersøgelsen	  
• Tak	  fordi	  du	  har	  lyst	  til	  at	  hjælpe	  os	  
• Vi	  optager	  vores	  samtale,	  så	  vi	  kan	  bruge	  dele	  af	  interviewet	  i	  vores	  opgave	  
• Small	  talk.	  

	  

Spørgsmål	  

Beskriv	  en	  typisk	  dag	  for	  dig	  med	  udgangspunkt	  i,	  hvordan	  du	  bruger	  Internettet	  f.eks.	  

på	  tablet,	  mobiltelefon	  eller	  på	  pc.	  

• Du	  bruger	  meget	  Google,	  hvordan	  kan	  det	  være?	  
• Du	  bruger	  ikke	  Google,	  når	  du	  søger	  oplysninger,	  hvordan	  kan	  det	  være?	  

o Hvad	  er	  din	  holdning	  til	  Google?	  
• Du	  bruger	  meget	  Facebook,	  hvordan	  kan	  det	  være?	  
• Du	  bruger	  ikke	  Facebook	  så	  meget,	  hvordan	  kan	  det	  være?	  

o Hvad	  er	  din	  holdning	  til	  Facebook?	  
	  

Hvis	  du	  henter	  noget	  på	  nettet,	  opretter	  dig	  på	  Facebook,	  flickr	  eller	  andet,	  læser	  du	  så	  

licensbetingelserne?	  

• Hvorfor	  /	  hvorfor	  ikke?	  
• Hvad	  tror	  du	  der	  sker	  med	  dine	  personlige	  oplysninger?	  
• Har	  du	  tillid	  til,	  at	  de	  behandler	  dine	  personlige	  oplysninger	  fortroligt?	  Hvorfor	  /	  hvor-‐

for	  ikke?	  
	  

Er	  der	  nogen	  internetsider,	  du	  har	  mere	  tillid	  til	  end	  andre?	  

• Hvis	  ja,	  hvilke?	  
• Hvis	  nej,	  hvorfor?	  
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Ved	  du,	  hvordan	  Google	  finder	  de	  søgeresultater,	  du	  får	  vist?	  

• Hvis	  ja:	  Hvis	  du	  skulle	  forklare	  det	  til	  en,	  der	  ikke	  ved	  det,	  hvad	  ville	  du	  så	  sige?	  
o Hvad	  er	  din	  holdning	  til	  dette?	  

• Hvis	  nej:	  Hvordan	  tror	  du,	  de	  gør?	  Tror	  du	  alle	  får	  samme	  resultat,	  når	  de	  søger?	  
o Hvad	  ville	  du	  sige	  til,	  hvis	  de	  f.eks.	  brugte	  oplysninger	  om	  dig	  til	  at	  levere	  søge-‐

resultater?	  
o Er	  det	  dit	  indtryk,	  at	  du	  får	  de	  søgeresultater,	  du	  har	  brug	  for?	  

 Hvad	  bygger	  du	  det	  på?	  
	  

Hvad	  tænker	  du	  om,	  at	  det	  du	  får	  vist,	  er	  valgt	  specielt	  ud	  til	  dig	  på	  baggrund	  af	  de	  ting,	  

du	  tidligere	  har	  kigget	  på	  eller	  søgt	  på?	  

o Ser	  du	  det	  som	  en	  hjælp?	  Hvorfor	  /	  hvorfor	  ikke?	  
o Tror	  du	  der	  er	  søgeresultater	  eller	  statusopdateringer,	  som	  du	  ikke	  får	  vist?	  

o Hvad	  er	  din	  holdning	  til	  det?	  
o Ved	  du,	  hvad	  Google	  og	  Facebook	  baserer	  deres	  personalisering	  på?	  

o Hvad	  er	  din	  holdning	  til	  det?	  
o Kunne	  du	  tænke	  dig	  selv	  at	  bestemme,	  hvordan	  din	  personalisering	  skal	  være?	  

o Hvorfor	  /	  hvorfor	  ikke?	  
	  

Ved	  du,	  hvordan	  du	  undgår,	  at	  Google	  følger	  dig	  på	  nettet?	  

o Hvis	  ja,	  hvordan	  har	  du	  fundet	  ud	  af	  det?	  
o Hvis	  nej,	  var	  det	  noget,	  du	  gerne	  ville	  vide?	  Hvorfor	  /	  hvorfor	  ikke?	  

	  

Afslutning	  

o Har	  du	  noget	  at	  tilføje?	  
o Synes	  du,	  der	  er	  noget,	  vi	  mangler	  at	  komme	  ind	  på?	  

	  
	  

Tak	  for	  din	  hjælp.	  
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Bilag	  D	  –	  Transskribering	  
Følgende	  er	  transskribering	  af	  den	  sammenhæng	  som	  de	  anvendte	  citater	  i	  opgaven	  indgår	  i	  
interviewene.	  	  
	  
1.	  interview	  
Dato:	  10.11.2012	  
Sted:	  IT-‐Universitetet	  i	  København	  
Interviewets	  varighed:	  33:20	  minutter	  
Interview	  person:	  Birgitte	  Ruste,	  46	  år.	  
Interviewer:	  Pernille	  Have	  og	  Anders	  Justesen	  
Transskriberet	  af	  Pernille	  Have,	  Pia	  Lindegaard	  Jensen	  og	  Mads	  Fors	  
	  
0:18–1:32	  
Pernille:	   Først	  så	  vil	  vi	  gerne	  ha’	  hvis	  du	  kan	  beskrive	  en	  typisk	  dag	  for	  dig,	  sådan	  med	  ud-‐

gangspunkt	   i	  hvordan	  du	  bruger	  nettet;	  sådan	  det	  kan	  både	  være	  ja	  på	  Computer	  
eller	  iPad	  eller	  hvad	  du	  nu	  har,	  ik’.	  

	  
[Pernille	  tilføjer	  ”og	  på	  telefonen.”]	  
	  
Birgitte:	   iPad	  og	  Computer	  har	   jeg.	  Og	  Computer	  på	  mit	  arbejde	  har	   jeg.	   Jamen	   jeg	  vågner	  

vel,	  og	  så	  tror	   jeg	  at	   jeg	  tjekker	  min	   iPad	  om	  morgenen	  for	  mails	  og	  Facebook	  og	  
nettet	  hvis	  der	  er	  et	  eller	  andet	  jeg	  skal.	  Som	  altså,	  hvis	  der	  er	  ting	  jeg	  skal	  tjekke	  et	  
eller	  andet,	  det	  tror	  jeg	  at	  jeg	  starter	  morgenen	  med,	  og	  så	  kører	  jeg	  på	  arbejde	  og	  
så	  på	  arbejde	  er	   jeg	  mest	  arbejdsrelateret.	  Altså,	  der	  tjekker	   jeg	   ikke	  private	  ting.	  
Og	  så	  kommer	  jeg	  hjem,	  og	  så	  tænder	  op	  i	  Pc’en	  igen.	  Ehm;	  Oftest	  starter	  jeg	  med	  
og	  tjekke	  Facebook,	  fordi	  der	  er	  sjovest	   lige	  pt.	   ik’.	  Og	  så	  bliver	  det	  mails	  og	  så	  er	  
det	  hvis	  at	  så	  bruger	  jeg	  jo	  nettet	  til	  at	  tjekke	  hvis	  der	  er	  noget	  jeg	  vil	  undersøge.	  

	  
[Pernille	  bekræfter	  med	  et	  ”ja.”]	  
	  
Birgitte:	   Og	  det	  er	  nemt	  på	  iPad’en.	  Så	  det	  vil	  sige	  at	  så	  tjekker	  man	  bare	  dobbelt	  så	  meget	  

som	  man	  gjorde	  på	  sin	  PC.	  
	  
[Pernille:	  ”Ja.”]	  
	  
Birgitte:	   Vil	   jeg	  sige.	  Så	  efter	  at	   jeg	  har	   fået	  den,	   så	  er	  det	  eskaleret	  voldsomt	  med	  at	  man	  

stort	  set	  går	  rundt	  med	  sin	  iPad	  i	  den	  ene	  hånd	  og	  laver	  ting	  med	  den	  anden.	  
	  
[Pernille:	  ”Ja.”]	  
	  
Birgitte:	   Finder	  man	  ud	  af	  når	  iPad’en	  ikke	  virker.	  Vil	  jeg	  sige.	  
	  
	  
3:17–4:42	  
Pernille:	   Hvad	  bruger	  du	  så	  Facebook	  til?	  
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Birgitte:	   Jamen	  Facebook	  altså	  er	  jo	  primært	  har	  jeg	  kun	  venner,	  altså	  jeg	  har	  ikke	  sådan	  en	  
offentlig	  side	  og	  det	  er	   ikke	  sådan	  noget	  med	  venners	  venner,	  så	  det	  er	  vel	   for	  at	  
holde	  kontakten	  med	  venner	  og	  bekendte.	  Fordi	  man	  har	   jo	  også	  bekendte;	   altså	  
man	  har	  jo	  ikke	  150	  venner,	  altså	  så	  det	  er	  jo	  sådan	  hvad	  der	  sker	  og	  så	  sider	  jeg	  
følger	  med	  i;	  jeg	  kan	  godt	  lide	  at	  fotografere,	  jamen	  så	  er	  det	  fotografer	  og	  den	  stil	  
man	  ønsker	  at	   fotografere	   indenfor	  og	   jamen	  så	  er	  det	  nyheder	  og	   ja	  hvad	  andre	  
folk	  laver,	  altså	  dukker	  op	  ik’.	  Så	  det	  er	  sådan	  mest	  for	  sjov	  

	  
[Pernille:	  ”Ja.”]	  
	  
Birgitte:	   Så	  det	  har	   jeg	   ikke	  sådan	  noget	  direkte	  mål	  med,	  andet	  end	  at	  det	  er	  god	  under-‐

holdning.	  
	  
[Pernille:	  ”Ja.”]	  
	  
Anders:	   Så	  det	  er	  også;	  altså	  det	  er	  primært	  underholdning	  bare?	  Facebook.	  
	  
Birgitte:	   Ja,	   altså	   jeg	  har	   loaded	  nogle	  billeder	  op,	  men	  det	  bliver	   stadig	  kun	  mine	  venner	  

som	  så	  siger	  at	  de	  godt	  kan	  lide	  dem.	  Men	  det	  synes	  jeg	  jo	  er	  frygtelig	  hyggeligt,	  og	  
måske	  giver	  det	  en	  sådan	  en	  idé	  om	  ”nå,	  så	  kan	  man	  også	  loade	  noget	  op	  nogle	  an-‐
dre	  steder.”	  Jeg	  har	  i	  hvert	  fald	  brugt	  det	  sådan,	  nu	  har	  jeg	  tænkt	  altså,	  det	  synes	  jeg	  
er	  hyggeligt.	  Og	  det	  er	  hyggeligt,	  et	  eller	  andet	  sted,	  at	  vide	  at	  der	  er	  nogen	  der	  sy-‐
nes	  godt	  om	  det,	  for	  det	  giver	  mod	  til	  man	  så	  gør	  det	  et	  andet	  sted.	  Men	  det	  er	  så-‐
dan;	  ellers	  er	  det	  mest	  for	  sjov	  og	  i	  den	  private	  sfære	  at	  man	  siger	  noget	  om	  hvad	  
de	  andre;	  altså	  hvis	  de	  skal	  et	  eller	  andet	  eller	  har	  gjort	  et	  eller	  andet	  og	  vil	  et	  eller	  
andet,	  så	  er	  det	  der	  at	  man	  har	  nem	  kontakt	  med	  dem,	  hvis	  man	  ikke	  ser	  dem	  hver	  
dag.	  

	  
	  
5:16–6:48	  
Pernille:	   Så	  du	  er	  også,	  kunne	  jeg	  næsten	  forestille	  mig;	  du	  er	  meget	  bevidst	  om	  de	  der	  pri-‐

vatindstillinger	  i	  Facebook?	  
	  
[Birgitte:	  ”Ja.”]	  
	  
Birgitte:	   Ja,	  jeg	  ’stater’	  heller	  aldrig	  sådan	  altså	  private,	  hvad	  kan	  man	  sige;	  og	  dog,	  hvis	  jeg	  

loader	  et	  billede	  op	  af	  mig	  selv	  og	  folk	  kommenterer	  det	  så	  kan	  der	  jo	  godt	  komme	  
sådan	  en	  diskussion,	  men	  oftest	  vil	  jeg;	  kan	  man	  sige	  hvis	  det	  bliver	  for	  meget	  eller	  
jeg	  tænker;	  så	  har	  jeg	  snakket	  om	  objektiver	  med	  en	  kammerat,	  så	  trækker	  jeg	  den	  
over	  i	  det	  private	  rum.	  

	  
[Pernille:	  ”Ja.”]	  
	  
Birgitte:	   Fordi	  så	  bliver	  det	  jo	  ligesom,	  fordi	  så	  bliver	  det	  jo	  ligesom	  udstillet	  [mumlen]	  hvad	  

for	  noget	  gear	  vi	  har	  og	  at	  det	  koster	  penge	  og;	  	  
	  
[Pernille:	  ”Men,”	  –	  Birgitte	  afbryder]	  
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Birgitte:	   Han	  har	  så	  for	  eksempel	  fået	  stjålet	  sit	  udstyr,	  og	  man	  ku’	  godt	  tænke	  fordi	  han	  er	  

meget	  åben	  ud	  på	  Facebook	  og	  det,	  altså,	  det	  kan	  være	  nemt,	  ik’.	  Så	  jo	  jeg	  er;	  altså	  
jeg	  ved.	  Jeg	  tror	  jeg	  ved	  hvad	  det	  er	  jeg	  loader	  op	  og	  hvem	  der	  kan	  se	  det.	  

	  
Pernille:	   Og	  også,	  jeg	  tænker	  i	  forhold	  til	  at	  man	  jo	  skal	  ind	  og	  krydse	  af,	  hvis	  man	  gerne	  vil	  

være	  mere	  privat	  på	  Facebook	  og	  sådan	  noget.	  
	  
[Birgitte	  bryder	  ind]	  
	  
Birgitte:	   Jamen	  det	  har	  jeg	  også;	  efter	  bedste	  evne	  så	  har	  jeg	  været	  inde	  og	  gøre	  det	  så	  det	  

kun	  er	  venner,	  og	  grupper	  kan	  ikke	  se	  min	  side;	  og	  ja.	  
	  
Pernille:	   Så	  du	  har	  været	  inde	  og	  lave	  nogle	  bevidste	  valg,	  der	  inde	  i	  de	  der	  indstillinger?	  
	  
Birgitte:	   Ja	   ja,	  og	  så	  har	   jeg	  prøvet	  at	   få	  mine	  nevøer	   til	  at	   tjekke	  det,	  når	  man	  selv	  synes;	  

altså	  fordi	  nogle	  gange	  tror	  man	  at	  man	  har	  gjort	  det	  rigtigt,	  så	  finder	  man	  ud	  af	  at	  
der	  stadig	  er	  noget	  der	  kan	  ses,	  og	  det	  har	  man	  ikke	  lyst	  til	  skal	  blive	  set.	  

	  
[Pernille:	  ”Ja.”]	  
	  
Birgitte:	   Fordi	   jeg	   synes,	   for	  mig	  er	  Facebook	  det	  der	   lukkede	  vennerum.	  Eller	   så	  ville	   jeg	  

prøve	  at	  tage	  det	  et	  andet	  sted	  hen,	  eller	  ha’	  siden	  mere	  offentligt	  og	  så	  vide	  at	  så	  
skal	  der	  slet	  ikke	  noget	  privat	  på	  den.	  

	  
	  
7:17–8:24	  
Pernille:	   Gør	  du	  et	  forsøg,	  eller	  sådan	  prøver	  at	  skimme?	  [Der	  henvises	  her	  til	  licensaftalerne]	  
	  
Birgitte:	   Ja	  altså,	  men	  det	  kan	  blive	  meget	  løst	  og	  det;	  jeg	  tror	  egentlig	  mere	  at	  jeg	  tænker	  at	  

hvis	  der	  er	  nogen	  af	  dem	  jeg	  kender,	  der	  har	  accepteret	  det	  så	  tænker	  jeg	  ”nå,	  men	  
så	  kan	  det	  ikke	  være	  helt	  galt.”	  

	  
Anders:	   Det	  er	  jo	  heller	  ikke	  sikkert	  at	  de	  har	  læst	  dem.	  
	  
[Alle	  griner]	  
	  
Birgitte:	   Nej,	  det	  har	  de	  formodentlig	  ikke.	  Men	  det	  kan	  jeg	  faktisk	  ikke	  overskue.	  
	  
[Pernille:	  ”Nej”]	  
	  
Birgitte:	   Altså,	  så	  det	  gør	  jeg	  ikke.	  Ellers	  så	  krydser	  jeg	  måske	  nogen	  gange	  fingre	  og	  tænker	  

”Okay,	   jeg	  kan	  godt.”;	  Det	   er	   jo	   ikke	  det	  man	   sådan	   lige	   tænker	  når	  man	  gør	  det,	  
men	  det	  kan	  godt	  være	  senere	  at	  man	  tænker,	  hvad	  er	  konsekvensen	  hvis	  det	  er	  jeg	  
har	   sagt	   ja	   til	   et	   eller	   andet,	   skal	  man	   så	  ud?	   Jeg	  har	   for	   eksempel	   abonneret	  på,	  
hvad	  hedder	  sådan	  noget,	  ’firewalls’	  program	  til	  en;	  hvad	  Søren	  er	  det	  det	  hedder.	  
Norton	  tror	  jeg	  at	  det	  var!	  Og	  så	  inde	  på	  fjerde,	  femte	  side	  skal	  man	  sætte	  et	  flueben	  
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for	  at	  de	  ikke	  bare	  trækker	  det	  automatisk	  til	  næste	  år.	  Det	  fandt	  jeg	  så	  først	  ud	  af	  
da	  det	  fornyede	  abonnementet	  året	  efter	  og	  det	  kan	  man	  jo	  ikke	  komme	  ud	  af.	  Så	  
der	   lærer	  man	  undervejs	  af	   sine	  egne	   fejl,	   at	  man	  har	  gjort	  det,	   fordi	  det	  pissede	  
mig	  helt	  vildt	  af,	  fordi	  man	  kan	  få	  fat	  i	  alt	  muligt	  gratis	  firewall	  programmer,	  eller	  
hvad	  hedder	  sådan	  noget	  antivirus.	  Så	  på	  den	  måde	  så	  lærer	  man	  jo	  også	  efterhån-‐
den	  som	  man	  er	  mere	  og	  mere	  på	  nettet	  ik’.	  

	  
[Pernille:	  ”Jo”]	  
	  
	  
8:27–9:10	  
Pernille:	   Har	  du	  tillid	  til	  at	  de	  behandler	  dine	  personlige	  oplysninger	  fortroligt,	  når	  man	  så	  

bare	  klikker	  af?	  	  
	  
Birgitte:	   Der	  tror	  jeg	  at	  jeg	  lukker	  øjnene	  og	  springer	  ud	  i	  det.	  Et	  eller	  andet	  sted,	  altså	  det	  

synes	  jeg;	  det	  ved	  jeg	  ikke	  hvad	  jeg	  skal	  svare	  til,	  faktisk.	  
	  
[Pernille	  siger	  ”Nej.”	  og	  griner]	  
	  
Birgitte:	   Jamen	  fordi	  jeg	  tror	  det	  er	  bare	  at	  lukke	  øjnene	  og	  springe	  ud	  i	  det,	  fordi	  hvis	  man	  

begynder	  at	  tænke	  for	  meget	  over	  det,	  så	  går	  man	  jo	  aldrig	  igennem	  nettet.	  
	  
[Pernille:	  ”Nej.”]	  
	  
Birgitte:	   Og	  så	  synes	  jeg	  måske	  ikke	  det	  er	  så	  mange	  sager;	  man	  har	  jo	  hørt	  om	  nogen,	  men	  

jeg	  har	  så	  ikke	  været	  ramt	  af	  det	  personligt,	  så	  altså	  bliver	  det	  måske	  ikke	  så	  virke-‐
ligt,	  at	  der	  er	  nogen	  der	  har	  stjålet	  mine	  oplysninger.	  Men	  man	  kan	  sige	  at	  de	  bru-‐
ger	  dem	  i	  forhold	  til	  at	  de	  så	  laver	  reklamer	  til	  mig,	  så	  noget	  sælger	  de	  jo	  videre.	  

	  
	  
22:50–23:45	  
Anders:	   Hvad	  ville	  du	  synes	  om	  hvis	  Facebook	  gjorde	  det	  samme.	  Altså	  valgte,	  hvad	  for	  nog-‐

le	  venner	  du	  fik	  lov	  at	  se	  flere	  posts	  fra	  end	  andre?	  
	  
Birgitte:	   Men	  det	  gør	  de	  jo	  allerede	  nu,	  eller	  det	  gør	  jeg	  måske	  egentlig	  ved	  at	  til	  vælge	  dem	  

selv.	  Så	  vidt	  jeg	  ved	  så	  kan	  man	  jo	  godt	  lige	  som	  have	  nogen,	  som	  man	  ser.	  Eller	  og-‐
så	  er	  det	  noget	  med	  hvordan	  jeg	  har	  været	  inde	  og	  kigge	  på	  dem,	  for	  der	  er	  nogen	  
man	  hele	  tiden	  får	  fra.	  Altså	  hvis	  jeg	  har	  150	  venner,	  men	  jeg	  ser	  jo	  overhovedet	  ik-‐
ke	  alt	  det	  de	  laver.	  

	  
[Bekræfter]	  
	  
Anders:	   Nej.	  
	  
Birgitte:	   Jeg	  ser	  måske	  de	  samme,	  håndfuld,	  skal	  vi	  sige	  det	  er	  10,	  15,	  mennesker	  jeg	  ser	  no-‐

get	   fra	  hele	   tiden.	  Og	  det	  er	  sikkert	   fordi	  at	   jeg	  er	   inde	  på	  deres	  side	  eller	   "synes	  
godt	  om"	  dem	  eller,	  så	  skal	  jeg	  komme	  i	  tanke	  om	  at	  gud	  nej	  jeg	  har	  da	  ikke	  hørt	  fra	  
hende	  i	  lang	  tid,	  og	  så	  går	  jeg	  ind	  og	  søge	  på	  hende	  og	  så	  konstatere	  at	  hun	  så	  har	  
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postet	  noget,	  men	  det	  har	  jeg	  ikke	  set.	  Så	  det	  tror	  jeg	  jo	  er	  nogle	  muligheder	  jeg	  har,	  
så	  vidt	  jeg	  husker	  selv	  inde	  i	  Facebook,	  ik'.	  Men	  det	  ville	  jeg	  da	  synes	  var	  ubehage-‐
ligt,	  hvis	  det	  var	  det.	  Jeg	  ved	  ikke	  om	  de	  gør	  det,	  faktisk.	  	  	  

	  
	  
27:10–29:23	  
Anders:	   Det	  kunne	  være	  meget	  interessant	  at	  høre.	  Tror	  du	  det	  kunne	  påvirke	  vores	  demo-‐

kratiske	  valg,	  hvis	  søgeresultaterne	  bliver	  for	  blå	  eller	  røde	  eller?	  	  
	  
Birgitte:	   Altså	  det	  er	  jo	  meningsmålinger,	  du	  tænker	  på?	  
	  
Anders:	   Nej.	   Jeg	   tænker	  at,	  hvis	  du	  er.	  Hvis	  du	  stemmer	  blåt	  og	  hver	  gang	  du	  søger	  på	  et	  

eller	  andet	  politisk	  så	  får	  blå	  holdninger.	  Om	  man	  sådan,	  om	  du	  så	  tror	  at	  man	  no-‐
gensinde	  sådan	  får	  lov	  at	  bevæge	  sig	  ud	  af	  den	  blå	  blok.	  Altså	  hvis	  man	  hele	  tiden	  
bliver	  bombarderet	  med	  blå	  synspunkter	  og	  ikke	  får	  de	  røde	  synspunkter,	  fordi	  di-‐
ne	  søgeresultater	  ...	  

	  
[Afbryder]	  
	  
Birgitte:	   Bliver	  blå	  hele	  tiden.	  
	  
Anders:	   Ja.	  Ja	  forholdsvis	  blå.	  
	  
Birgitte:	   Altså,	  man	  kan	  jo	  så	  begynde	  at	  søge	  på	  den	  røde,	  altså	  politik,	  i	  lang	  nok	  tid	  så	  vil	  

man	  vil	  blive	  bombarderet	  med	  de	  røde.	  
	  
[Bekræfter]	  
	  
Anders:	   Ja,	  ja.	  
	  
Birgitte:	   Altså,	  så	  er	  det	  igen	  et	  bevidst	  valg.	  Det	  ved	  jeg	  ikke	  om	  [afbryder	  sig	  selv]	  Det	  tror	  

jeg	  ikke	  vil	  være	  entydigt,	  fordi,	  så	  skal	  du	  kun	  have	  det	  som	  eneste	  informations-‐
kilde.	  Og	  det	  har	  man	  sjældent.	  Og,	  alt	  afhængig	  af	  hvor	  aktiv	  du	  er,	  så	  vil	  du	  jo	  ikke	  
kun,	  altså	  hvis	  du	  søger	  på	  Google	  to	  gange	  om	  ugen,	  så	  vil	  det	  jo	  ikke	  påvirke	  dig	  
særlig	  meget,	  at	  kun	  få	  de	  blå.	  Selv	  om	  den	  har	  en	  historik,	  der	  måske	  siger	  du	  er	  
blå.	  Så	  det,	  det	  ved	  jeg	  ikke.	  Jeg	  tænker	  det	  kan	  blive	  interessant	  hvis	  ligesom	  man	  
kun	  har	  det	  som	  nærmest	  eneste	  informationskilde.	  	  

	  
[Bekræfter]	  
Anders:	   Ja.	  
	  
[Fortsætter]	  
	  
Birgitte:	   Hvis	  man	  nu	  boede	  på	  landet,	  eller	  er	  ude	  at	  rejse,	  eller	  har	  noget	  arbejde	  der	  gør	  at	  

man	  er	  afsondret	  på	  en	  eller	  anden	  måde,	  eller	  i	  hvert	  fald	  lige	  ikke	  har	  adgang	  til	  
for	  mange	  andre	  nyheder.	  Ja,	  at	  rejse	  er	  måske	  et	  meget	  godt	  eksempel,	  fordi	  så	  kan	  
det	   godt	   være	   du	   har	   det	   lands	   nyheder,	   men	   du	   har	   ikke	   Danmarks.	   Og	   alt	   af-‐
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hængig	  af	  hvordan	  du	  så	  bliver	  registreret	  af	  din	  Google	  så,	  det	  man	  får	  måske	  af	  
Danske	  nyheder	  ville	  kun	  være	  den	  ene	  side.	  Men	  jeg	  ved	  ikke	  om	  det	  er	  sådan	  lidt	  
Utopia,	  at	  man	  er	  så	  afsondret	  i	  så	  lang	  tid.	  

	  
Anders:	   Nej.	  
	  
	  
30:17–30:43	  
Pernille:	   Hvordan	  har	  du	  det	  med	  at	  Facebook	  så	  tjener	  penge	  på	  din	  profil?	  
	  
[Tænkepause]	  
	  
Birgitte:	   Så	  længe	  jeg	  ikke	  skal	  betale	  for	  at	  have	  Facebook.	  Så	  tror	  jeg	  ikke,	  at	  jeg	  er	  meget,	  

har	  sådan	  en	  meget	   stor	  holdning.	  Men	   jeg	  ved	  at	  hvis	   jeg	  skulle	  betale	   for	  Face-‐
book,	  så	  havde	  jeg	  den	  ikke,	  uanset	  om	  jeg	  bruger	  det	  rigtig	  meget,	   for	  det	  vil	   jeg	  
ikke.	  Det	  ville	  jeg	  synes	  faktisk	  var	  provokerende.	  

	  
Pernille:	   Ja.	  
	  
	  
2.	  interview	  
	  
Dato:	  10.11.2012	  
Sted:	  IT-‐Universitetet	  i	  København	  
Interviewets	  varighed:	  38:14	  minutter	  
Interview	  person:	  Frank	  Havn,	  55	  år.	  
Interviewer:	  Pia	  Lindegaard	  Jensen	  	  og	  Anders	  Justesen	  
Transskriberet	  af	  Mads	  Fors	  og	  Pia	  Lindegaard	  Jensen	  	  
	  
3:14–4:20	  
Pia:	   Nu	  siger	  du	  at	  du	  Google	  noget,	  og	  det	  er	  jo	  super	  interessant.	  
	  
[Frank	  bekræfter	  med	  et	  ”Mhh”]	  
	  
Pia:	   At	  der	  er	  en	  virksomhed	  som	  faktisk	  er	  blevet	  til	  et	  begreb,	  fordi	  de	  bliver	  brugt	  så	  

meget.	  Hvordan	  kan	  det	  egentlig	  være	  at	  du	  har	  valgt	  at	  bruge	  Google?	  	  	  
	  
Frank:	   Jamen	  det	  er	  fordi	  den	  ligger	  lige	  til	  højrebenet	  når	  man	  går	  ind	  på	  browseren,	  ik’.	  

Ehm	  ja,	  så	  det	  er	  sådan	  set	  derfor.	  Jeg	  har	  ikke	  sådan	  været	  ude	  og	  prøve	  at	  finde	  
ud	  af	  om	  der	  er	  andre	  søgesider	  der	  egentlig	  kunne	  være	  mere	  interessant.	  Det	  har	  
jeg	  egentlig	  ikke;	  jeg	  har	  ikke	  spekuleret	  over	  det	  i	  hvert	  fald.	  Men	  det	  kunne	  være	  
man	  skulle	  gøre	  det,	  fordi	  der	  er	  jo	  nogen	  ting	  man	  synes	  ”argh,	  hvorfor	  kommer	  al-‐
le	  de	  her	  man	  skal	  søge	  23	  sider	  frem	  hvis	  man	  ikke	  får	  afgrænset	  en	  del	  af	  sin	  søg-‐
ning”.	  Så	  det	  har	  jeg	  egentlig	  ikke	  tænkt	  over.	  

	  
Anders:	   Så	  det	  er	  ikke	  et	  bevidst	  valg	  at	  du	  bruger	  Google?	  
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Frank:	   Nej	  det	  er	  det	  faktisk	  ikke.	  Det	  er	  det	  ikke.	  
	  
Pia:	   Okay,	  yes.	  
	  
Anders:	   Bruger	  du	  så	  også	  Google	  på	  din	  ehh;	  er	  det	  så	  også	  Google	  du	  bruger	  på	  iPad’en?	  
	  
Frank:	   Ja	  det	  er	  det	  faktisk.	  Ja.	  Så	  jeg	  har	  egentlig	  ikke	  rigtig	  brugt	  andre,	  nej.	  Det	  har	  jeg	  

ikke.	  
	  
	  
5:28–6:50	  
Pia:	   Jeg	  tænker	  på;	  Når	  du	  taler	  om	  din	  sådan	  almindelige	  brug	  af	  nettet	  dagligt,	  så	  hø-‐

rer	  jeg	  dig	  ikke	  nævne	  Facebook?	  
	  
[Frank:	  ”Nej”]	  
	  
Pia:	   Er	  det	  fordi	  du	  ikke	  er	  på	  Facebook?	  
	  
Frank:	   Nej,	  jeg	  er	  på	  Facebook	  
	  
[Pia:	  ”Ja”]	  
	  
Frank:	   Jeg	  har	  slået	  meget	  af	  alle	  de	  der	  automatiske	  funktioner	  fra,	  med	  at	  få	  beskeder	  om	  

det	  ene	  og	  det	  andet	  og	  det	  tredje	  og,	  at	  Facebook	  skal	  ha’	  lov	  til	  at	  se	  og	  gøre	  det	  
hele	  hos	  mig,	  havde	  jeg	  nær	  sagt.	  Det	  har	  jeg	  bevidst	  slået	  fra.	  Og	  fordi	  jeg	  synes	  et	  
eller	   andet	   sted	  kan	  det	  være	  et	   forstyrrende	  element	   i	  dagligdagen.	  Hvis	  du	  har	  
slået	  mange	  af	  de	  funktioner	  ’til’	  og	  du	  får	  de	  der	  mails	  og	  sådan	  noget,	  og	  man	  nu	  
går	   ind	  på	  Facebook	  der	   lige	  har	  det	  ene	  og	  det	  andet	  og	  det	  tredje.	  Så	  kunne	   jeg	  
godt	  være;	  eller	  jeg	  er	  nok	  den	  type	  der	  godt;	  der	  er	  let	  at	  distrahere,	  var	  jeg	  ved	  at	  
sige.	  Så	  for	  at	  undgå	  at	  blive	  distraheret	  eller	  falde	  i	  den	  gruppe	  der	  der	  ”øjj”	  nu	  har	  
den	  person	  skrevet	  noget,	  eller	  gjort	  et	  eller	  andet,	  så	  skal	  jeg	  lige	  se	  hvad	  det	  er,	  og	  
så	  ryger	  man	  måske	  ud	  på	  et	  sidespor.	  

	  
[Pia:	  ”Ja”]	  
	  
Frank:	   Øh,	  så	  det	  er	  sjældent	  jeg	  bruger	  Facebook	  på	  arbejdet.	  Der	  er	  ikke	  forbud	  på	  vores	  

arbejde	  om	  at	  bruge	  de	  ting	  –	  tværtimod	  –	  har	  man	  sagt:	  ”I	  må	  gerne	  bruge	  de	  for-‐
skellige	  funktioner.”	  Også	  netbank	  osv.	  så	  det	  er	  der	  ingen	  forbud	  imod.	  	  

	  
10:35-‐12:23	  
Pia:	   Læser	  du	  licensbetingelserne?	  
	  
Frank:	   Jeg	  gjorde	  på	  et	  tidspunkt,	  og	  det	  var	  på	  grund	  af	  i	  starten	  der	  af	  mine;	  Ja,	   jeg	  har	  

nok	  haft	  en	  mistro	   til	  det	  her:	   ”hvor	  havnede	  alle	  de	  her	  oplysninger	  rent	   faktisk	  
henne?”	  Øh,	  så	  jeg	  gjorde	  det	  på	  et	  tidspunkt,	  men	  blir’	  hurtigt	  træt	  af	  det.	  Altså,	  og	  
der	  er	  jeg	  røget,	  i	  sikkert	  i	  den	  fælde	  som	  alle	  gør,	  jamen	  jeg	  er	  bare	  enig.	  Jeg	  kører	  
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lige	   i	  bunden	  og	  så	  er	   jeg	  enig,	   ik’,	  eller	  accepterer.	  Og	  der	  må	   jeg	   indrømme,	  der	  
slækker	  jeg	  jo	  lidt	  på,	  kan	  man	  sige,	  mine	  egne	  holdninger	  til	  at	  man	  bør	  læse	  det	  
man,	  og	  så	  videre,	  også	  da	  man	  har	  som	  jeg	  et	  job	  hvor	  at	  man	  har	  kontrakter	  med	  
kunderne	  og	  så	  videre.	  Det	  må	  jeg	  sige,	  der	  har	  jeg	  slækket	  lidt	  på	  det.	  Men	  det	  er	  
meget	  sjældent	  at	  jeg	  så	  bare	  siger	  ja	  til	  alt	  hvad	  der	  nu	  bliver	  tilbudt	  og	  popper	  op	  
i	   reklamemenuer	  og	  det	  ene	  og	  det	  andet,	   som	  mange	  måske	  bliver	   fristet	  af,	   ik’.	  
Der	  prøver	  jeg	  at	  være	  meget	  bevidst	  om,	  hvad	  er	  det	  jeg	  egentlig	  vil,	  hvis	  jeg	  vil	  vi-‐
dere	  ind	  på	  det	  her	  og	  se.	  Og	  hvis	  det	  er	  noget	  jeg	  kan	  have	  interesse	  inden	  for,	  så	  
ville	  jeg	  nok	  læse	  lidt	  af	  betingelserne.	  Men	  igen,	  det	  er	  jo	  sindssygt	  lange	  betingel-‐
ser	  og	  sådan	  noget	  der;	  beskrivelser	  der	  står	  når	  man	  så	  går	  ind	  på	  de	  her	  ting.	  Så	  
det;	  ej	  jeg	  er	  sgu	  ikke	  sikkert	  på	  at	  jeg	  ville	  nærlæse	  det,	  det	  tror	  jeg	  ikke.	  Jeg	  har	  på	  
et	  tidspunkt,	  der	  gjorde	  jeg	  det	  at	  jeg	  simpelthen	  kopierede	  det	  hele	  og	  lagde	  over	  i	  
et	  Word-‐dokument	  og	  så	  gemte	  det,	  også	  fordi	  jeg	  synes	  at	  det	  er	  ikke	  så	  let	  læse-‐
ligt,	  når	  du	  sidder	  med	  alle	  de	  der	  betingelser.	  Der	  er	  jeg	  måske	  af	  den	  gamle	  skole,	  
jeg	  vil	  gerne	  have	  et	  stykke	  papir	  stadigvæk,	  for	  at	  kunne	  læse	  sådan	  noget	  der	  me-‐
re	  er	  af	  sådan	  vigtighed.	  Så,	  det	  er	  ikke	  så	  let	  tilgængeligt,	  når	  man	  sidder	  og	  læser	  
de	  der	  betingelser.	  

	  
18:49-‐19.20	  
Pia:	   Så	  du	  er	  simpelthen,	  du	  er	  fa..,	  du	  er	  reelt,	  det	  kan	  jeg	  høre,	  bevidst	  om,	  at	  øh,	  at	  de	  

øh,	  at	  det	  findes	  i	  en	  eller	  anden	  form,	  at	  i	  hvert	  fald	  at,	  at	  de	  ku’	  finde	  på,	  at	  bruge	  
dine	  informationer	  til	  at	  gøre	  noget	  

	  
[Frank	  bekræfter	  med	  flere	  x	  ”ja”	  +	  ja,	  det	  er	  helt	  sikkert	  +	  præcis]	  
	  
Pia:	   Yes.	  
	  
Frank:	   Og	  det	  kan	  man	  jo	  også	  se,	  når	  du	  er	  på	  Facebook,	  ikk’,	  altså,	  hvordan	  kan	  det	  være,	  

at	  der	  lige	  dukker	  noget	  om	  med	  at,	  hvis	  du	  blir’	  50	  ikk’	  eller,	  altså,	  og	  man	  kan	  jo	  se	  
også,	  at	  de	  reklamer	  der,	  altså	  det	  skinner	  tydeligt	  igennem,	  at	  det	  er	  jo	  noget,	  der	  
er	  målrettet	  direkte	  til,	  til	  den	  profil,	  du	  rent	  faktisk	  er	  ik’.	  	  

	  
[Pia	  bekræfter	  med	  flere	  x	  ”ja”]	  
	  
	  
20:46-‐21:29	  
Pia:	   (…)	  Vi	  veksler	  her	  i	  interviewet	  også	  vi	  veksler	  mellem	  Facebook	  og	  Google.	  Så	  nu	  

trak	  jeg	  dig	  lige	  tilbage	  til	  Google	  
	  
[Samtidig]	  
	  
Frank:	   Ja	  ja!	  Det	  var	  lige	  det	  jeg	  skulle	  ja.	  	  
	  
[Pia	  bekræfter	  med	  et	  ”ja”]	  
	  
Frank:	   Nej	  jeg	  er	  ikke	  bevidst	  om	  det.	  Altså	  jeg	  ved	  ikke	  præcis	  hvad	  det	  er	  der	  gør,	  men	  

øh,	  jeg	  har	  da	  oplevet	  øh,	  at	  der	  har;	  nu	  kan	  jeg	  ikke	  huske	  det	  der	  med	  de	  der	  coo-‐
kies.	  Der	  er	  selvfølgelig	  nogle	  cookies	  der	  indeholder	  informationer,	  ehm,	  men	  der	  
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har	  også	  været	  nogen	  gange	  hvor	  der	  har	  været	  nogle	  programmer	  der	   ligger	  og	  
opsamler	  de	  informationer.	  Så	  en	  gang	  i	  mellem	  går	  jeg	  også	  ind	  og	  renser	  cookies,	  
for	  at	  få	  lige	  renset	  lidt	  ud	  i	  nogle	  ting,	  ik’.	  

	  
[Pia	  bekræfter	  med	  et	  ”ja”]	  
	  
Frank:	   Men	  det	  kommer	  jo	  så	  igen	  jo	  efterfølgende,	  ik’.	  
	  
23:50-‐25:03	  
Pia:	   (…)	  Men	  øh,	  de	  ting	  du	  får	  vist	  er	  specielt	  skræddersyet	  til	  dig,	  på	  baggrund	  af	  din	  

historik.	  	  
	  
[Frank	  bekræfter	  med	  et	  ”ja”]	  
	  
Pia:	   Dine	  cookies	  for	  eksempel,	  som	  du	  siger.	  Hvad	  øh,	  ser	  du	  for	  eksempel	  det	  som	  en	  

hjælp?	  Ville	  du	  se	  det	  som	  en	  hjælp?	  
	  
Frank:	   Både	  og.	  Fordi	  på	  den	  ene	  side	  er	  det	  jo	  selvfølgelig	  rart	  nok	  man	  bliver	  sporet	  der-‐

hen	  af	  hvor;	  jeg	  var	  ved	  at	  sige,	  modstanderen	  tror	  man	  vil	  hen.	  Men	  på	  den	  anden	  
side,	  så	  er	  det	  måske	  også	  derfor	  jo	  at	  jeg	  siger	  nogen	  gange	  når	  jeg	  begynder	  at	  sø-‐
ge	  efter	  et	  eller	  andet	  som	  jeg	  ikke	  er	  100%	  bevidst	  om,	  og	  dermed	  ikke	  har	  en	  klar	  
afgrænset	  søgning,	  så	  er	  det	  jo	  jeg;	  som	  jeg	  i	  hvert	  fald	  så	  nu	  måske	  kan	  kæde	  det	  
sammen,	  oplever	  at;	  hvad	  er	  det	   så	   jeg	  misser?	   Jeg	  vil	   egentlig	  måske	  hellere	  ha’	  
endt	  et	  andet	  sted	  på	  side	  27,	  dér,	  det	  var	  egentlig	  den	  søgning	   jeg	  egentlig	  helst	  
ville	  nå	  frem	  til.	  

	  
[Pia	  bekræfter	  med	  et	  ”ja”]	  
	  
Frank:	   Eller	  svar	  på	  søgningen.	  Men	  det	  er	  da	  noget,	  nu	  hvor	  I	  nævner	  det,	  at	  jeg	  vil	  prøve	  

at	  være	  bevidst	  om;	  eller	  i	  hvert	  fald	  lægge	  mærke	  til	  nu,	  det	  er	  jeg	  faktisk	  ikke	  klar	  
over.	  Det	  må	  jeg	  indrømme.	  

	  
	  
26:17-‐27:17	  
Pia:	   Hvad	  tænker	  du	  om	  det	  i	  forhold	  til	  at	  kunne;	  at	  møde	  nogen	  som	  ikke	  er	  som	  dig	  

selv,	  eller	  møde	  nogle	  holdninger,	  som	  er	  anderledes	  end	  dine.	  Hvis	  den	  mulighed	  
den	  bliver	  mindre	  og	  mindre,	  fordi	  der	  kommer	  mere	  og	  mere	  skræddersyning?	  

	  
Frank:	   Jamen,	  så	  bliver	  det	  jo	  sindssygt	  egoistisk	  ik’.	  Altså,	  og	  som	  du	  også	  siger,	  at	  så	  mis-‐

ser	  du	  måske	  noget	  og	  de	  her	  aha-‐oplevelser	  eller	  måske	  du	  får	  et	  bredere	  syn	  på	  
nogle	  ting.	  Så	  det	  synes	  jeg	  vil	  være;	  eller	  er,	  eller	  vil	  være,	  eller	  vil	  blive,	  utroligt	  
egoistisk	  relateret	  samfundssvar.	  Det	  vil	  det.	  

	  
[Pia	  bekræfter	  med	  et	  ”ja”]	  
	  
Frank:	   Og	  det	  er	  jo	  ærgerligt	  hvis	  man	  ikke	  får	  de	  der	  aha-‐oplevelser,	  at	  man	  får	  nogle	  an-‐

dre	  vinkler	  på	  tingene,	   ik’.	  Men	  modsat	  bliver	  du	  jo	  bare	  hele	  tiden	  bekræftet	   i	  at	  
det	  er	  rigtigt	  det	  du	  gør	  eller	  som	  du	  er,	  ik’.	  
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Pia:	   Lige	  nøjagtig.	  
	  
Frank:	   Og	  det	  er	  ikke	  godt!	  Det	  er	  det	  faktisk	  ikke.	  
	  
	  
3.	  interview	  
	  
Dato:	  10.11.2012	  
Sted:	  IT-‐Universitetet	  i	  København	  
Interviewets	  varighed:	  36:05	  minutter	  
Interview	  person:	  Lasse	  Sonne,	  21	  år.	  
Interviewer:	  Pia	  Lindegaard	  Jensen	  	  og	  Pernille	  Have	  
Transskriberet	  af	  Mads	  Fors	  
	  
4:00–4:46	  
Pia:	   Du	  bruger	  Facebook,	  siger	  du.	  	  
	  
[Lasse:	  ”Ja”]	  
	  
Pia:	   Hvordan	  kan	  det	  være	  du	  bruger	  Facebook?	  
	  
Lasse	  :	   Jeg	  begyndte	  at	  bruge	  Facebook	   i	  2008,	  og	  hvorfor	  kan	   jeg	   ikke	  huske.	  Det	  var	   jo	  

sådan	  en;	  det	  kom	  man	  bare	  på	  lige	  pludselig.	  Og	  man	  kan	  sige	  nu	  er	  jeg	  meget	  be-‐
vidst	   om	  min	   brug	   af	   Facebook,	   fordi	   jeg	   bruger	   den	  mere	   professionelt	   end	   jeg	  
bruger	  den	  personligt.	   Jeg	   bruger	  den	   selvfølgelig	   også	  personligt,	  men	   altså	   sta-‐
tusopdateringer	   og	   sådan	   nogle	   ting	   er	   ligesom	  mere	   en	   forlænget	   arm	   af	   vores	  
Band-‐side.	  

	  
[Pia:	  ”Ja”]	  
	  
Lasse	  :	   Så	  det	  er	  især	  sådan	  jeg	  bruger	  den,	  og	  jeg	  tænker	  mere	  over	  hvad	  jeg	  ligger	  op	  –	  

jeg	  lægger	  ikke	  op	  hvad	  jeg	  lige	  har	  lyst	  til	  at	  lægge	  op	  og	  hvad	  jeg	  tænker	  lige	  er	  
smart.	  

	  
Pia:	   I	  forhold	  til?	  
	  
Lasse	  :	   Ja,	  i	  forhold	  til	  at	  iscenesætte	  sig	  selv.	  
	  
[Pia:	  ”Ja”]	  
	  
Lasse	  :	   Mere	  eller	  mindre.	  Eller,	  det	  gør	  alle	  andre	   jo	  også	  men	  det	  er	   jo	   så	  på	  det	  mere	  

personlige	  plan	  og	  det	  her	  er	  et	  forsøg	  på	  at	  gøre	  sig	  selv	  mere	  interessant,	  så	  man	  
fremmer	  sin	  karrier.	  

[Pia:	  ”Ja”]	  
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5:10–5:56	  
Pia:	   Hvad	  er	  egentlig	  din	  holdning	  til	  Facebook?	  Hvad	  synes	  du?	  
	  
Lasse:	   Øhh.	  Jeg	  synes	  at,	  det	  er	  et	  godt	  spørgsmål.	  
	  
Pia:	   Er	  der	  noget	  du	  kan	  lide,	  eller	  noget	  du	  synes	  der	  er...	  
	  
[Lasse	  bryder	  ind]	  
	  
Lasse	  :	   Jamen	  øh.	  Jeg	  kan	  godt	  lide	  at	  man	  kan	  kommunikere	  med	  mennesker	  så	  let.	  På	  den	  

anden	  side	  så	  er	  det	  også	  et	  problem,	  synes	  jeg,	  når	  det	  kommer	  i	  stedet	  for	  altså	  
’rigtig’	   kommunikation.	   Fordi	   jeg	   er	   heller	   ikke;	   jeg	   synes	   slet	   ikke	   man	   får	   det	  
samme	  ud	  af	  en	  samtale	  over	  nettet,	  som	  man	  gør	  over	  en	  samtale	  i	  virkeligheden.	  	  

	  
[Pia	  bekræfter	  med	  et	  ”mhm”]	  
	  
Lasse	  :	   Der	  mangler	  alt.	  Altså	  der	  har	  du	  kun	  teksten,	  ik’.	  	  
	  
[Pia:	  ”Ja”]	  
	  
Lasse	  :	   Hvorimod	  her	  der	  har	  man	  kropssprog	  og	  sådan	  der	  kan	  man	  nogle	  helt	  andre	  ting	  

når	  man	  snakker	  sammen	  i	  virkeligheden.	  
	  
[Pia:	  ”Ja”]	  
	  
Lasse	  :	   Og	  så	  synes	   jeg	  også	  det	  er	  et	  problem	  at	  man	  er	  så	  afhængig	  af	  det,	  altså.	  Det	  er	  

næsten	  alle	  mennesker	  i	  dag.	  Især	  [pludselig	  indskydelse],	  det	  er	  også	  derfor	  at	  jeg	  
helst	  ikke	  vil	  ha’	  en	  smartphone,	  fordi	  så	  er	  man	  også	  afhængig	  af	  det	  når	  man	  ikke	  
er	  hjemme.	  

	  
[Pia	  griner]	  
	  
Lasse	  :	   Så	  det	  vil	  jeg	  helst	  prøve	  at	  undgå.	  
	  
08:25–09:17	  
Pia:	   Har	  du	  tænkt	  noget,	  når	  du	  har	  læst	  licensaftalerne?	  
	  
Lasse:	   Øhh,	  nu	  er	  det	  jeg	  sidst	  har	  læst	  licensaftalerne	  for	  Facebook.	  
	  
[Pia:	  ”Ja”]	  
	  
Lasse:	   Men…	  
	  
Pia:	   Hvad	  ligger	  du	  specielt	  vægt	  på?	  
	  
Lasse:	   Jeg	  ligger	  vægt	  på	  om	  de	  må	  sælge	  mine;	   i	  hvor	  stor	  grad	  de	  må	  give	  mine	  oplys-‐

ninger	  videre	  til	  en	  tredjepart.	  
	  
Pia:	   Fordi?	  Hvad	  er	  din	  holdning	  til	  det?	  
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Lasse:	   Jamen	  det	  er,	  man	  kan	  jo	  sige,	  så	  ryger	  det	  jo	  ligesom	  ud	  af	  mine	  hænder.	  Facebook	  

i	   sig	   selv	   har	   jeg	   valgt	   at	   være	   på,	  men	   jeg	   vælger	   jo	   ikke	   hvilket	   tredjepart	   det	  
kommer	  videre	  til,	  så	  taber	  man	  kontrollen	  over	  sine	  informationer.	  

	  
Pia:	   Ja.	  Så	  det	  ville	  ha’	  en	  betydning	  for	  dig	  hvis	  du	  vidste.	  
	  
[Lasse	  bryder	  ind]	  
	  
Lasse:	   Ja	  hvis	  der	  kom	  –	  nu	  har	  jeg	  lige	  svært	  ved	  at	  sige	  om	  jeg	  så	  ville	  lade	  vær’	  med	  at	  

bruge	  Facebook,	  det	  tvivler	  jeg	  også	  på	  ik’.	  Men	  det	  vil	  i	  hvert	  fald	  ha’	  en	  betydning.	  
	  
Pia:	   Så	  i	  forhold	  til	  licensbetingelserne,	  så	  er	  det	  noget	  du	  typisk	  ikke	  nødvendigvis	  læ-‐

ser,	  men	  bare	  klikker	  ’ja’.	  
	  
Lasse:	   Ja.	  
	  
	  
10:52–11:17	  
Pia:	   Ved	  du	  hvordan	  de	  laver	  de	  her	  søgeresultater?	  
	  
Lasse	  :	   Ja	  er	  det	   ikke	  noget	  med,	  så	  vidt	   jeg	  ved,	  at	  de	  øhm	  altså,	  hvad	  skal	  man	  sige;	  på	  

engelsk	  hedder	  det	  ’monitor’.	  Ja	  øhm,	  [Lasse	  kommer	  i	  tanke	  om	  en	  anden	  formulering]	  De	  
følger	  med	  i	  hvad	  man	  laver	  nettet,	  ens	  fært	  på	  nettet,	  og	  så	  skræddersyer	  op	  lys-‐
ninger	  efter	  det	  –	  ligesom	  når	  man	  er	  på	  Facebook,	  så	  er	  der	  ude	  i	  siden	  annoncer	  
som	  er	  målrettet	  mod	  dig.	  

	  
11:25–12:07	  
Pia:	   Hvad	   tænker	  du	  om	  den	  her	  monitorering,	  altså	  at	  de	   følger	  dig,	  hvad	   tænker	  du	  

om	  det?	  
	  
Lasse:	   Øhm.	  
	  
Pia:	   Er	  du	  okay	  med	  det?	  
	  
Lasse:	   Jamen	  det,	  man	  kan	  sige,	  at	  jeg	  synes	  ikke	  at	  det	  er;	  jeg	  er	  bange	  for	  hvad	  det	  kan	  

føre	  til.	  Lige	  nu	  har	  det	   jo	   ikke	  nogen	  konsekvens	   for	  mig,	  som	  sådan.	  Men	  det	   jo	  
mere	  at	  hvis	  man	  kigger	  ud	   i	   fremtiden	   som	  perspektiv,	  hvor	  meget	  magt	  der	   så	  
ligger	  på	  nogle	  meget	  få	  firmaer	  fordi	  de	  ligger	  med	  alles	  oplysninger	  i	  verden,	  det	  
er	  et	  problem	  synes	   jeg.	  Men	  det	  er	   ikke	  noget	   jeg	  som	  sådan;	  der	  er	   jeg	  nok	   lidt	  
apatisk	  ik’,	  fordi	  det	  er	  ikke	  har	  nogen	  konsekvens	  for	  mig	  nu,	  så	  det	  tager	  jeg	  ikke	  
stilling	  til.	  Det	  er	  lettere	  at	  lade	  vær’.	  

	  
	  
12:11–12:51	  
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Pernille:	   Når	  du	  siger	  at	  det	  ikke	  har	  nogen	  konsekvens,	  øhmm;	  jeg	  tænker	  bare	  sådan	  når	  
de	  følger	  hvad	  det	  er	  du	  søger	  på,	  og	  sådan	  noget	  ik’,	  at	  når	  du	  så	  går	  ind	  og	  søger	  
igen	  ville	  der	  så	  måske	  være	  noget	  man	  gik	  glib	  af,	  som	  man	  så	  ikke	  ved	  at	  man	  går	  
glib	  af?	  

	  
Lasse	  :	   Det	  er	  der	  jo	  helt	  sikkert,	  men	  man	  kan	  sige	  det	  er	  jo	  også	  en	  fordel	  i	  den	  forstand	  

at	  de	  så	  ved	  hvad	  det	  er	  jeg	  som	  regel	  leder	  efter,	  det	  er	  jo	  også;	  hvis	  der	  ikke	  var	  
nogen	  overhovedet	  søgning	  der	  målretter	  dig	  på	  nogen	  måde,	  så	  ville	  jeg	  også	  få	  så	  
bredt	  så	  jeg	  –	  jeg	  ville	  selvfølgelig	  ikke	  gå	  glib	  af	  noget,	  men	  så	  ville	  jeg	  også	  skulle	  
bruge	  meget	  mere	  tid.	  Det	  er	  det	  jeg	  synes	  er	  det	  væsentligste.	  	  

	  
14:05–15:28	  
Pia:	   Hvad	  synes	  du	  om	  at	  I	   for	  vist	  noget	   forskelligt,	  selvom	  I	   i	  realiteten	  søgte	  på	  det	  

samme?	  
	  
Lasse:	   Det	  er	  jo…	  Ja,	  det	  er	  jo	  lidt	  det	  samme	  spørgsmål	  som	  før,	  kan	  man	  sige.	  
	  
Pia:	   Ja,	  går	  du	  glib	  af	  noget,	  måske?	  
	  
Lasse:	   Ja	  det	  gør	  jeg	  selvfølgelig,	  men	  spørgsmålet	  er	  jo	  mere	  om	  det	  er	  et	  problem	  at	  jeg	  

går	  glib	  af	  noget.	  Det	  ved	  jeg	  ikke,	  altså	  internettet	  er	  så	  stort	  så	  du	  skal	  jo	  gå	  glib	  af	  
noget.	  	  

	  
[Pia	  bekræfter	  med	  et	  ”mhm”]	  
	  
Lasse:	   Så	  det	  er	  jo	  fint	  nok.	  
	  
Pernille:	   Okay,	  men	  når	  det	  så,	  nu	  det	  for	  eksempel	  sådan	  noget	  instrument	  og	  sådan	  noget,	  

hvor	  det	  måske	   ikke	   er	   det	   store	  problem.	  Kunne	  der	   være	  nogle	   områder	  hvor,	  
hvor	  det	  måske	  var	  et	  problem?	  

	  
[Lasse	  bryder	  ind]	  
	  
Lasse:	   Det	  er	  jo	  især.	  
	  
[Pernille	  fortsætter]	  
	  
Pernille:	   At	  i	  får	  forskellige	  oplysninger.	  
	  
Lasse:	   Øhh	  jamen,	  det	  er	  især	  på	  et	  politisk	  plan	  at	  det	  kan	  være	  et	  problem,	  fordi	  folk;	  det	  

er	  det	  man	  også	  siger	  at	  problemet	  i	  dag	  er,	  der	  er	  noget	  der	  mener	  at	  Facebook	  gør	  
verden	  mere	  åben	  og	   så	   er	  der	  nogen	  der	   argumenterer	   for	   at	  det	   gør	  den	  mere	  
lukket,	   fordi	  du	  ser	  kun	  de	  ting	  du	  godt	  kan	  lide.	  Du	  er	  kun	  sammen	  med	  venner,	  
som	  har	  de	  samme	  meninger	  som	  dig.	  Det	  ved	  jeg	  ikke	  om	  jeg	  er	  enig	  i,	  altså	  hvis	  
man	  har	  500	  Facebook	  venner	  så	  skal	  man	  jo	  nok	  finde	  nogen	  der	  har	  nogle	  andre	  
holdninger.	  Altså,	  dem	  man	  har	  gået	   i	   folkeskole	  med	  er	   jo	   ikke	  nødvendigvis	  ens	  
tætte	  vennekreds.	  Øhmm,	  men	  det	  er	  jo	  klart	  at	  hvis	  man	  kun	  læser	  –	  lad	  os	  sige	  –	  
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jeg	  kun	  læser	  artikler	  på	  Politikken,	  så	  når	  jeg	  søger	  om	  et	  emne	  så	  får	  jeg	  måske	  
Politikken	  først,	  hvorimod	  hvis	  jeg	  læste	  Jyllands	  Posten	  så	  ville	  jeg	  få	  Jyllands	  Po-‐
sten	  først,	  og	  så	  får	  man	  jo	  to	  forskellige	  vinkler.	  Og	  det	  er	  et	  problem.	  

	  
	  
16:47–17:44	  
Pia:	   Hvad	   vil	   din	   holdning	   være	   til	   hvis	   nu	   Facebook	   kun	   viser	   statusopdateringerne	  

som,	  –	  de	  statusopdateringer	  –	  fra	  venner	  som	  du	  oftest	  klikker	  dig	  ind	  på?	  
	  
Lasse	  :	   Det	  gør	  de	  jo	  lidt	  i	  forvejen,	  øh	  så	  vidt	  jeg	  ved.	  Jeg	  har	  ikke	  læst	  op	  på	  det,	  men	  min	  

fornemmelse	  er	  i	  hvert	  fald	  at	  der	  er	  nogle	  mennesker	  som	  jeg;	  nogle	  gange	  så	  kan	  
jeg	  klikke	  mig	  ind	  på	  en	  eller	  andens	  profil,	  som	  jeg	  ikke	  har	  snakket	  med	  i	  lang	  tid,	  
så	  kan	  jeg	  se	  at	  der	  har	  været	  en	  masse	  statusopdateringer,	  som	  slet	  ikke	  har	  været	  
vist	  på	  min	  news	  feed,	  og	  efter	  det	  så	  begyndte	  de	  at	  komme	  i	  news	  feed.	  

	  
[Pia:	  ”Ja”]	  
	  
Lasse	  :	   Så	  det	  gør	  de	  jo	  i	  forvejen.	  
	  
Pia:	   Hvad	  synes	  du	  om	  det?	  
	  
Lasse	  :	   Jamen	  det	  er	  der	  i	  bund	  og	  grund	  noget	  fornuft	   i,	   fordi	   jeg	  kan	  jo	   ikke	  få;	  hvis	   jeg	  

har	  500	  Facebook	  venner	  og	  de	  alle	  sammen	  laver	  en	  statusopdatering	  om	  dagen,	  
så	  skal	  jeg	  kigge	  500	  statusopdateringer	  igennem	  i	  min	  newsfeed.	  Så	  man	  må	  gå	  ud	  
fra	  at	  de	  mennesker	   jeg	  kigger	  oftest	  på	  er	  dem	  jeg	  er	   interesseret	   i	  at	  høre	  hvad	  
har	  at	  sige.	  	  

	  
[Pia	  bekræfter	  med	  et	  ”mhm”]	  
	  
Lasse	  :	   Så	  det	  synes	  jeg	  er	  fint.	  
	  
	  
	  
	  
17:44–19:06	  
Pia:	   Ja.	  Så	  kan	  man	  jo	  sige	  at	  øhm,	  det	  kan	  jo	  godt	  være	  i	  forhold	  til	  det	  der	  at	  kunne	  ha’	  

sådan	  en	  –	  det	  vi	  også	  har	  talt	  lidt	  om	  før	  –	  demokratisk	  samfundsdebat.	  Hvis	  man	  
kun	  debattere	  med	  dem	  man	  oftest	  klikker	  sig	  ind	  på,	  kan	  man	  så	  ha’	  en	  demokra-‐
tisk	  samfundsdebat?	  

	  
Lasse:	   Jeg	  tror	  heller	  ikke	  Facebook	  er	  forummet	  for	  en	  demokratisk	  samfundsdebat,	  ær-‐

lig	  talt.	  Især	  fordi	  det	  er	  meget	  en	  meget	  poppet	  platform,	  sikkert	  fordi	  at	  det	  skal	  
gå	  hurtigt	  og	  man	  skal	  skrive	  kort,	  	  

	  
[Pia	  bekræfter	  med	  et	  ”mhm”]	  
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Lasse:	   Og	  det	  er	   ikke;	  Det	  er	   ligesom,	  man	  kan	  sige,	  de	   fleste	  debatprogrammer	   i	  dag	  er	  
også	  på	  samme	  måde.	  Altså	  på	  mange	  af	  de	  fleste	  steder	  mangler	  der	  substans,	  for-‐
di	  folk	  –	  hvad	  skal	  man	  sige	  –	  øh	  nu	  må	  jeg	  slå	  over	  i	  engelsk	  igen	  ’attention	  span’,	  
hvad	  hedder	  det?	  

	  
Pia:	   Opmærksomheds	  området.	  
	  
Lasse:	   Ja.	  Folk	  har	  for	  kort,	  øh;	  kan	  holde	  koncentrationen	  i	  kort	  tid.	  Øhm,	  og	  hvad	  var	  det	  

jeg	  tænkte	  på.	  Jo!	  Der	  er	  jo	  for	  eksempel	  hvis	  nu	  at	  du	  læser,	  jeg	  har	  for	  eksempel	  
liked	  Dagbladet	  Information,	  så	  får	  jeg	  deres	  opdateringer	  og	  så	  kommer	  der	  kom-‐
mentarer	   nedunder,	   så	   nogen	   gange	   så	   skriver	   jeg	   en	   kommentar.	   Men	   der	   kan	  
man	  sige	  at	  det	  der	   lidt	  er	  problemet	  med	  de	  der	  avissider	  er	  at	  det	  som	  regel	  er	  
folk	  der	  er	  helt	  enige	  eller	  helt	  uenige	  der	  liker	  dem,	  så	  du	  får	  sådan	  en	  vildt	  polari-‐
seret	  debat	  på	  de	  der	  kommentarspor.	  

	  
	  
4.	  interview	  
	  
Dato:	  12.11.2012	  
Sted:	  IT-‐Universitetet	  i	  København	  
Interviewets	  varighed:	  23:42	  minutter	  
Interview	  person:	  Melissa	  Pietrykoski,	  18	  år.	  
Interviewer:	  Pernille	  Have	  og	  Anders	  Justesen	  
Transskriberet	  af	  Pernille	  Have	  
	  
1:33–1:55	  
Pernille:	   Nu	  siger	  du,	  du	  bruger	  Google,	  hvorfor	  bruger	  du	  Google	   frem	  for	  andre	  søgema-‐

skiner?	  
	  
Melissa:	   Øhhm	  ja,	  jeg	  har	  faktisk	  ikke	  rigtig	  prøvet	  andet	  end	  Google	  så	  jeg	  ved	  ikke	  om	  det	  

er	  fordi	  at,	  jeg	  vil	  ikke	  kunne	  svare	  på	  om	  det	  er	  bedre	  end	  noget	  andet,	  men	  det,	  ja	  
det	  ved	  jeg	  ikke.	  

	  
Anders:	   Det	  er	  fordi	  det	  sådan	  er	  integreret	  i	  mange	  browsere	  fra	  starten?	  
	  
[samtidig]	  
	  
Melissa	  :	   Ja	  det	  tror	  jeg	  også.	  Ja	  det	  tror	  jeg	  egentlig	  det	  er.	  
	  
1:56–2:16	  
Pernille:	   Og	  Facebook,	  det	  bruger	  du	  ikke	  så	  meget	  eller?	  
	  
Melissa:	   Joh	  altså,	  jeg	  tjekker	  da	  Facebook	  hver	  dag,	  et	  par	  gange	  om	  dagen.	  Men	  det	  er	  ikke	  

sådan	  at	  det	  forstyrrer	  i	  undervisningen	  eller	  sådan,	  altså	  det	  er	  ikke	  sådan	  at	  jeg	  
heller	  ikke	  kan	  leve	  uden	  at	  være	  på	  Facebbok	  hele	  tiden,	  det	  kan	  jeg	  sagtens.	  
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[Bekræfter	  samtidig]	  
	  
Pernille:	   Ja	  
	  
	  
3:40–5:07	  
	  
Pernille:	   Hvis	  du	  henter	  noget	  på	  nettet.	  Eller	  sådan	  tilmelder	  dig	  et	  eller	  andet	  hvor	  man	  så	  

klikker	  de	  der	  licensbetingelser	  af,	  læser	  du	  så	  de	  betingelser?	  	  
	  
Melissa:	   Nej.	  Nej	  det	  gør	   jeg	   ikke.	  Mest	  af	  alt	   fordi,	  når	  man	  sådan	   trykker	  på	  at	  man	  skal	  

læse	  dem,	  så	  kommer	  der	  sådan	  en	  laaaang	  roman.	  Og	  det	  er	  nok	  ikke	  så	  smart	  ba-‐
re	  at	   trykke,	   ja	   ja	  det	  accepterer	   jeg,	  når	  man	   ikke	  rigtig	  ved	  hvad	  det	  egentlig	  er	  
man	  siger	  ja	  til.	  Men	  det,	  mmm,	  nej.	  Det	  gider	  jeg	  ikke	  rigtig.	  Det	  er	  jeg	  lidt	  for	  do-‐
ven	  til	  tror	  jeg.	  

	  
Pernille:	   Så	  du	  prøver	  ikke	  engang	  sådan	  lige	  at	  kigge	  på	  det?	  
	  
Melissa:	   En	  gang	  i	  mellem.	  Det	  er	  ikke	  så	  tit.	  Men	  en	  gang	  i	  mellem	  så	  gør	  jeg.	  	  
	  
Pernille:	   Er	  der	  nogle	  steder,	  hvor	  du	  ville,	  måske	  være	  mere	  opmærksom	  på	  hvad	  der	  stod	  

end	  andre.	  Sådan	  hjemmesider	  eller	  et	  eller	  andet.	  Hvad	  man	  nu	  tilmelder	  sig?	  
	  
Melissa:	   Hvis	  det	  var	  sådan	  en	  hjemmeside,	  som	  man	  måske	  ikke	  rigtig	  kendte,	  og	  som	  var	  

sådan	  lille	  og	  ikke	  så	  udbredt.	  Så	  ville	  jeg	  måske,	  lige	  gå	  ind	  og	  sige,	  okay	  hvad	  er	  
det	  lige	  at	  jeg	  siger	  ja	  til	  her?	  Men	  sådan	  en	  hjemmeside	  som	  er	  sådan	  lidt	  større	  og	  
man	  har	  hørt	  om	  forskellige	  steder	  og	  sådan.	  Der	  tror	  jeg	  bare	  at	  jeg	  vil	  tænke,	  ja.	  
Der	   tror	   jeg	  bare	  at	   jeg	  ville	  klikke,	  at	  det	  havde	   jeg	   læst,	   selv	  om	  at	   jeg	   ikke	   lige	  
havde	  læst	  det.	  

	  
Pernille:	   Ja.	  
	  
Anders:	   	  Så	  det	  er	  også	  sådan	  lidt,	  at	  hvis	  du	  stoler	  på	  at	  andre	  har	  klikket	  ja	  til	  det	  så?	  
	  
[Bryder	   ind]	  

	  
Melissa:	   Ja,	  hvad	  andre	  siger,	  ja.	  Så	  tror	  jeg	  også	  bare	  at	  jeg	  ville	  sige	  ja.	  [Utydeligt]	  
	  
	  
8:25–9:22	  
Pernille:	   Har	  du.	  På	  Facebook	  så	  er	  der	  jo	  tit	  de	  der	  reklamer	  ude	  i	  siden.	  Har	  du	  lagt	  mærke	  

til	  om,	  altså	  hvordan	  de	  er	  i	  forhold	  til	  dig?	  
	  
[samtidig]	  

	  
Melissa:	   Mmm.	  
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Melissa:	   Ja,	  ja.	  Det	  er	  meget,	  sådan	  de	  går	  ind,	  og	  det	  er	  reklamer	  for	  unge	  piger,	  og,	  der	  bor,	  
altså	  bosat	  i	  Næstved	  og	  sådan.	  Og	  det.	  Jeg	  synes	  faktisk	  at,	  da	  det	  lige	  sådan	  gik	  op	  
for	  mig	  synes	  jeg	  faktisk	  at	  det	  var	  lidt	  skræmmende,	  egentlig,	  at	  de	  går	  ind	  sådan	  
virkelig	  og,	  ja,	  og	  laver	  reklamer	  sådan	  til	  mig,	  eller	  til	  sådan	  unge	  piger	  ik'.	  Og	  så	  
synes	  jeg	  da	  også	  at	  det	  er	  sådan	  lidt,	  at	  det	  udelukker	  jo	  en	  hel	  masse,	  fordi	  at,	  bare	  
ud	  fra	  de	  oplysninger,	  måske	  at	  jeg	  er	  en	  pige	  og	  jeg	  er	  18	  og	  jeg	  bor	  i	  Næstved,	  så	  
synes	  de	  lige	  pludselig	  at	  de	  kan	  vide	  hvad	  jeg,	  sådan	  interesserer	  mig	  for	  og	  alt	  så-‐
dan	  noget.	  Og	  så	  der	  en	  masse	  man	  går	  glip	  af,	  hvis	  man	  bare	  sådan	  lige	  sidder	  og	  
kigger	  sådan	  ude	  i	  siden,	  så	  kommer	  der	  måske	  noget	  der	  slet	  ikke	  egentlig	  interes-‐
serer	  mig	  eller	  sådan	  altså.	  

	  
	  
9:49–10:24	  
Pernille:	   Hvis	  vi	  så	  skal	  prøve	  at	  gå	  lidt	  tilbage	  til	  Google.	  Ved	  du	  så,	  hvordan	  de	  sådan	  viser,	  

eller	  sådan,	  de	  søgeresultater	  du	  får	  vist	  hvordan	  de	  finder	  dem,	  eller	  hvordan	  de	  
er	  kommet	  frem?	  

	  
Melissa:	   Jeg	  kunne	  forestille	  mig,	  uden	  sådan	  at	  vide	  det	  helt,	  at	  det	  måske	  var	  noget	  med	  	  

hvad	  jeg	  har	  søgt	  på	  før,	  ens	  historik	  inde	  på	  Google,	  at	  de	  så	  går	  ind	  og	  kigger	  hvad	  
man	  har	  søgt	  på.	  Og	  så	  hvordan	  det	  har	   forbindelse	  til	  det	  man	  så	  søger	  på.	  Eller	  
hvad	  man	  skal	  sige.	  

	  
	  
18:38–19:20	  
[Her	  spørges	  ind	  til,	  om	  Melissa	  selv	  ønsker	  at	  have	  indflydelse	  på	  personaliseringen	  i	  forhold	  til	  hvordan	  Google	  
leverer	  søgeresultater.]	  
	  
Anders:	   Kunne	  du	  tænke	  dig	  hvis	  det	  var	  sådan	  et	  system	  hvor	  du	  selv	  kunne	  vælge	  hvor-‐

dan	  den	  der	  personalisering	  skulle	  være?	  
	  
[Anders	  griner]	  
	  
Melissa:	   Øhhmm.	  
	  
[Anders	  tilføjer]	  
	  
Anders:	   Altså	  hvis	  du	  sådan	  ligesom	  kunne	  klikke	  af	  at,	  det	  her,	  og	  det	  her	  og	  det	  her	  vil	  jeg	  

godt	  være	  med	  til	  at	  den	  hjælper	  mig	  med,	  men	  det	  her	  vil	  jeg	  så	  ikke	  have	  at	  den	  
skal.	  

	  
[Bekræfter	  samtidig]	  
	  
Melissa:	   Ja	  
	  
Melissa:	   Jaahh.	  Ja.	  Det	  tror	  jeg	  faktisk.	  Det	  tror	  jeg	  faktisk	  hellere	  jeg	  ville,	  end	  det	  der	  andet	  

program	  der.	  Det	  synes	  jeg	  faktisk	  var	  meget	  smart,	  så	  man	  selv	  ligesom	  kunne	  gå	  
ind	  og	  sige,	  men	  så	  skulle	  det	  være	  sådan	  noget	  man	  kunne	  rette	  undervejs.	  Altså	  
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sådan	  en	  gang	  i	  mellem	  at	  man	  så	  kunne,	  når	  man	  skulle	  søge	  på	  noget,	  at	  man	  lige	  
kunne	  gå	   ind	  og	   sige,	  nu	   skal	  det	  måske	   lige	  være	  mere	  her	  ovre	  end	  sådan	  hvis	  
man	  bare	  søger	  almindeligvis.	  

	  
20:47–22:15	  
Anders:	   Hvad	  ville	  du	  synes	  om,	  hvis	  sådan	  kommentarer	  fra	  dine	  venner	  på	  Facebook	  blev	  

sorteret	  fra	  fordi	  det	  ikke	  var	  nogen	  du	  normalvis	  kontakter,	  eller	  ikke	  er	  i	  så	  me-‐
get	  kontakt	  med?	  

	  
Melissa:	   Øhhmm.	  
	  
[Anders	   tilføjer]	  

	  
Anders:	   Altså	  hvis	  der	  er	  en	  prioritering	  af	  de	  kommentarer	  du	  får	  vist	  på	  Facebook.	  
	  
Melissa:	   Mmm.	  Ja.	  Altså	  hvis	  man	  selv	  gjorde	  det	  eller	  hvis	  Facebook	  bare	  automatisk	  siger?	  
	  
[Anders	   bryder	   ind]	  

	  
Anders:	   Hvis	  Facebook	  automatisk	  gør	  det	  for	  dig.	  Prioriterer.	  
	  
Melissa:	   Det	  ville	   jeg	  også	  synes	  var	   irriterende	  egentlig.	  Fordi	  selv	  om	  altså.	  Dem	  man	  er	  

venner	  med	  på	  Facebook,	  det	  er	  jo	  ens	  venner.	  Det	  er	  jo	  nogen	  man	  snakker	  med,	  
selvfølgelig	  er	  der	  måske	  nogen	  man	  snakker	  mere	  med	  end	  andre,	  men	  derfor	  vil	  
man	  da	  gerne	  stadig	  være	  opdateret	  på	  hvordan	  de	  alle	  sammen	  har	  det,	  også	  selv	  
om	  man	  måske	   ikke	   lige	   får	  skrevet	   til	  dem	  hver	  uge.	  Så	  vil	  man	  da	  gerne	  stadig,	  
hvis	  de	  lige	  skriver	  en	  statusopdatering	  om,	  nu	  har	  jeg	  lige	  det,	  og	  altså	  at	  man	  har	  
det	  godt	  og	  sådan	  noget.	  Det	  ville	  jeg	  synes	  var	  irriterende,	  hvis	  det	  bare	  slet	  ikke	  
blev	  vist	  på	  ens	  startside,	  fordi	  Facebook	  ikke	  mente	  at	  vi	  nu	  var	  gode	  venner.	  

	  
[Bryder	   ind]	  

	  
Anders:	   At	  de	  var	  vigtige.	  
	  
[Melissa	  og	  Anders	  griner]	  
	  	  	  	  
Melissa:	   Ja.	  Det	  ville	  jeg	  synes	  var	  lidt	  irriterende,	  faktisk.	  Og	  også	  ikke	  i	  orden.	  Fordi	  de	  kan	  

jo	   ikke	   [afbryder	   sig	   selv]	   så	   går	   de	   jo	   ind	   og	   kigger	   på	   hvor	  meget	  man	   skriver	  
sammen	  i	  ens	  private	  beskeder,	  eller	  hvad?	  Og	  så	  tænker	  jeg	  da	  også,	  ja,	  ej	  det	  ville	  
jeg	  ikke	  synes	  var	  i	  orden.	  

	  
	  


