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INDLEDNING: FACEBOOK I DEN 
DANSKE HVERDAG – FRA SOCIALT 
NETVÆRK TIL METAMEDIE
JAKOB LINAA JENSEN OG JESPER TÆKKE

INDLEDNING: FACEBOOK I DEN DANSKE HVERDAG

Sociale medier og sociale netværkssider

Der går efterhånden ikke en dag, uden at sociale medier omtales i pres-
sen, ved frokostbordene på arbejdspladsen eller indenfor hjemmets fire 
vægge. De sociale medier er blevet en central del af mange danskeres 
hverdag, som det også er tilfældet i en lang række andre lande verden 
over. Sociale medier bruges i stigende grad af virksomheder, politikere og 
organisationer, ligesom de begynder at spille en rolle i forhold til fastsæt-
telsen af den politiske og øvrige samfundsmæssige dagsorden. Begrebet 
”sociale medier” kan dog virke misvisende, eftersom det er svært at fore-
stille sig medier, der ikke kan udgøre en baggrund for social interaktion. 
I daglig tale er sociale medier dog en samlebetegnelse for platforme og 
teknologier, der befordrer social interaktion medieret gennem internet-
tet og en eller flere forskellige terminaler. Kaplan og haenlein (2010: 60) 
opridser seks former for sociale medier:

Kollaborative projekter (som Wikipedia), blogs, indholdsfællesskaber 
(som Flickr og YouTube), spilverdener (som World of Warcraft), virtu-
elle verdener (som Second Life) og sociale netværkssider (som Facebook, 
Twitter og LinkedIn). Det er de sidste, der oftest i folkemunde forbindes 
med sociale medier, men Kaplan og haenlein fastslår altså, at de kun 
udgør en delmængde af det samlede sociale mediebillede.

Selv om YouTube, Wikipedia og World of Warcraft også er fænome-
ner, der påkalder sig akademisk og generelt offentlig opmærksomhed, er 
det de sociale netværkssider, der har været det helt store fokusemne de 
senere år. Fra et akademisk perspektiv blev tonen for alvor slået an med 
danah boyd og Nicole Ellisons (2007) definition af social network sites 
(SNS) som “webbaserede servicer, der tillader individer at konstruere en 
offentlig eller halvoffentlig profil, at definere en liste over andre brugere, 
til hvem man har tilknytning, og at gøre det muligt at se egne og andres 
lister over relationer samt at gøre brug af disse” (vores oversættelse). boyd 
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og Ellison fokuserer med denne definition på brugerens eksisterende so-
ciale netværk, i modsætning til social networking sites, hvor brugeren kan 
skabe nye forbindelser (boyd og Ellison 2007: 2). Med denne distinktion 
adskiller de Facebook, som primært benyttes til social networks, eksiste-
rende kontakter og eksempelvis LinkedIn, som handler om social network-
ing, at skabe nye kontakter og forbindelser (omend undertiden baseret på 
et udgangspunkt i de eksisterende).

Denne tidlige definition var i høj grad baseret på selve netværksaspek-
tet. På den tid var eksempelvis Facebook et medie for selvpræsentation 
og skabelsen af netværk. Senere er det i højere grad blevet et medie for 
deling af indhold såsom videoer, billeder og andre filer, for videresendelse 
af nyhedshistorier, og som en generel platform, hvormed man kan holde 
sig opdateret om både verden generelt og om vennernes gøren og laden. 
I løbet af antologien vil Facebook gentagne gange blive betragtet som et 
metamedie, der formår at integrere en række eksisterende medieformer, 
formater og genrer.

Med denne udvikling in mente forekommer boyd og Ellisons (2013) 
nyere definition af sociale netværkssider mere passende:

En social netværksside er en netværksbaseret kommunikationsplat-
form, hvor deltagerne:
1. har unikt identificerbare profiler, som består af brugerskabt 

indhold, indhold leveret af andre brugere samt metadata ibo-
ende i platformen.

2. Offentligt kan vise deres forbindelser, som kan ses og tilgås af 
andre.

3. Kan forbruge, producere og interagere med strømme af bruger-
genereret indhold.

Facebook og andre sociale netværkssider kan i stigende grad fanges af 
ikke mindst punkt 3, hvor netop det brugergenererede indhold kommer 
i fokus.

Facebook i fokus

Denne antologi har et specifikt fokus på Facebook, som de facto er den 
dominerende sociale netværksside, såvel i Danmark som i resten af ver-
den. Fra at være et mindre netværk for amerikanske collegestuderende 
har Facebook nu på verdensplan over en milliard brugere. Danmark er 



11INDLEDNINg: FACEBOOK I DEN DANSKE hvERDAg

et af de lande, hvor vi ser den største udbredelse og brug af Facebook 
overhovedet; således har mere end halvdelen af den danske befolkning en 
profil på Facebook, og på få år er det blevet et medie, der gennemstrøm-
mer det danske samfund. Næsten alle har en mening om Facebook. Po-
litikerne prøver at kommunikere til deres vælgere, brugerne præsenterer 
sig selv og gransker på livet løs venners og andres profiler, kunstnere 
søger fans, journalisterne henter nyheder fra og om Facebook og skriver 
om fænomenet i en lind strøm.

Facebook nyder således og helt berettiget i denne tid stor interesse. vi 
oplever som internetforskere et sandt stormløb fra journalister, studeren-
de, gymnasieelever, kolleger og virksomheder, der alle ønsker viden om 
Facebook. Denne antologi, der er den første dansksprogede specifikt om 
Facebook, samler en række fremtrædende danske internetforskere samt 
et par tidligere studerende, der med deres specialeafhandlinger har ydet 
væsentlige bidrag til den videnskabelige forståelse af sociale medier gene-
relt og Facebook specifikt. Antologien er et forsøg på at imødekomme den 
overvældende interesse og spørgelyst, vi registrerer, ved at samle den ny-
este viden indenfor dansk forskning om Facebook i én samlet udgivelse.

Man kan iagttage antologien som en samling af kapitler, der alle ud 
fra hvert deres perspektiv søger at udforske, hvordan Facebook præger 
forskellige områder af vores sociale liv. Dette sker dels på et mikroplan, 
som når unges identitetsspil søges forstået i lyset af Facebook, dels på 
et makroplan, som når Facebooks betydning for de politiske processer i 
Danmark søges forstået. Det er imidlertid muligt at iagttage alle bidra-
gene ud fra den metaposition, at de alle søger at se Facebook som et me-
die, et fænomen, der kommer ind imellem menneskerne i samfundet, og 
som i lighed med tidligere medier såsom radioen, fjernsynet og telefonen 
sætter nye rammer for sociale processer. Man kan sige, at alle antologiens 
kapitler undersøger, hvordan der skabes ændrede omgangsformer inden-
for Facebooks funktionelle arkitektur.

Bogen er inddelt i tre dele: den første identificerer og diskuterer Face-
book-fænomenet i dybden og bredden, den næste handler om intimitet, 
identitet og venskab, og den sidste handler om Facebook i forhold til jour-
nalistik og virksomhedskommunikation.

Første del, ”Facebook som mediefænomen”, indledes meget natur-
ligt med Niels Brüggers kapitel ”Facebooks historie”. han viser, hvordan 
Facebooks succes i høj grad skyldes dets evne til at integrere nye inter-
netteknologier indenfor en eksisterende ramme. I et historisk lys danner 
Facebook en ”tom struktur”, da det ikke fra Facebooks side er bestemt, 
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hvilket konkret indhold der skal fyldes i den. Brügger er dog selv inde på, 
at denne tomhed måske ikke er så tom endda, da den ”giver plads til og 
fremmer en bestemt brug og bestemte aktører, mens den vanskeliggør 
eller udelukker andre”.

hernæst giver Lisbeth Klastrup et rids af danskerne og deres akti-
viteter på Facebook: hvad taler man om på Facebook, med hvem og i 
hvilken form. hun viser, at på trods af, at Facebook er et globalt netværk, 
interagerer de fleste danskere næsten udelukkende på dansk, med andre 
danskere. Klastrup viser, at Facebook bruges til at vedligeholde ens enten 
danske eller internationale netværk og udsyn, hvormed vises, at Facebook 
ikke egentligt gør os mere internationalt orienterede, men derimod blot 
understøtter vores allerede værende udsyn – nationalt eller internationalt.

I tredje kapitel diskuterer Jesper Tække, hvordan befolkningen med 
introduktionen af Facebook som nyt medie konfronteres med en række 
sociale ambivalenser. Som et parallelt begreb til ideen ovenfor om Face-
books tomhed foreslår han begrebet ”funktionel arkitektur” til netop at 
indikere, hvordan Facebooks tomhed alt andet lige lægger vores sociale 
færden ind i nogle ret faste rammer, der kunne have været udformet med 
mere transparens og valgbarhed for brugerne. Facebooks funktionelle ar-
kitektur indebærer blandt andet, at vi ikke ser bare bryster (f.eks. i Per 
Øvig Knudsens bog Hippie), da Facebook har algoritmer, indstillet efter 
et midtamerikansk moralkodeks, der styrer hvad vi ser. Ligeledes kan 
man ikke være sikker på, at en statusopdatering kommer i alle ens ven-
ners nyhedsliste (Feed), fordi de nærmere betingelser for synlighed styres 
af en algoritme, som kun Facebook kender.

Antologiens del 2, ”Facebook og sociale relationer”, om intimitet, 
identitet og venskab indledes med et kapitel af Stine Lomborg, der søger 
at indkredse, hvordan man skal opføre sig på Facebook, hvilke konventioner 
der er, og hvilke forventninger der er til kommunikationen. hun beskriver ud 
fra et genreperspektiv, hvordan en række forventninger til og konven-
tioner for ”passende” og ”relevant” kommunikativ praksis på Facebook 
konsolideres og forandres over tid.

Det følgende kapitel er skrevet af Anne Scott Sørensen, som disku-
terer, hvilken etik der udfolder sig på Facebook i forhold til social inklusion 
og eksklusion. hun argumenterer i den ene ende af et kontinuum for, at 
der allerede indenfor Facebooks tomme struktur er dannet normer eller 
ligefrem en fælles etik for, hvordan vi omgås hinanden på Facebook. I 
den anden ende af dette kontinuum argumenterer eksempelvis Tække 
for, at Facebooks funktionelle arkitektur er så uklar for brugerne, at den 
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tilstand, der hersker, nærmere kan karakteriseres som socialt ambivalent. 
Det næste kapitel i del 2 er skrevet af Anna Katrine Skall Sørensen, 

som diskuterer, hvordan venskaber udfolder sig på Facebook, og hvordan 
denne udfoldelse spiller tilbage på venskaber i samfundet generelt set. 
hun viser, hvordan Facebook har fået betydning for unges vedligehol-
delse og praktisering af venskab, således at Facebook er blevet en naturlig 
del af mange unges hverdag. hvis man f.eks. ikke er på Facebook, kan 
man risikere ikke at blive inviteret til fester og sammenkomster, fordi man 
simpelthen ikke ”eksisterer”.

Det fjerde og sidste kapitel i del 2 af Malene Charlotte Larsen disku-
terer, hvad Facebook betyder for børns konstruktion af social identitet. 
hun går tæt på unges brug af Facebook og viser, at der også i de unges 
Facebook-brug viser sig begyndende mønstre. Eksempelvis en praksis, 
hvor unge indenfor den tomme struktur i fællesskab former social iden-
titet ved offentligt (på deres profil som statusopdatering og kommenta-
rerer hertil) at tale privat om deres gensidige kærlighed – således at både 
afsender og modtager har et ønske om, at deres private kommunikation 
skal ”overhøres” af andre.

Del 3, ”Facebook og samfundet”, omhandler samspillet mellem Face-
book og samfundet, herunder journalistik, politik og virksomheders brug 
af Facebook. Jakob Linaa Jensen beskriver i det første kapitel Facebooks 
politiske konsekvenser, baseret på hidtidige erfaringer fra Danmark og 
udlandet. han anvender et offentlighedsperspektiv på Facebooks poli-
tiske konsekvenser og argumenterer for, at Facebook og andre sociale 
medier er personliggjorte offentligheder, der muligvis nok bevidstgør den 
enkelte, men som (endnu) ikke fører til store varige kollektive bevægelser 
eller samfundsforandrende processer.

Det næste kapitel i del 3, skrevet af henrik Bødker, handler om Face-
book i et nyhedsperspektiv. I modsætning til en klassisk nyhedscyklus, 
hvor dagsordenen blev sat af trykte og elektroniske medier, og almin-
delige mennesker var henvist til at diskutere nyhederne mundtligt, i en 
snæver kreds, virker Facebook som et kommentarfilter og som medie for 
cirkulation af udvekslinger, både blandt almindelige borgere og blandt 
journalister. Selv om det endnu er undtagelsen, at borgerne ligefrem pro-
ducerer nyheder, bevirker de nye mekanismer alligevel, at traditionelle 
kæder for formidling af og kommentarer til nyheder forandres.

Næste kapitel er af Lars holmgaard Christensen, som tager tråden fra 
Bødkers artikel op og diskuterer, hvad Facebook betyder for nyhedsdistribu-
tionen i samfundet, og hvordan kommunikationen på Facebook virker tilbage 
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på massemedierne. hermed understreger han også, at Facebook og andre 
sociale medier ikke blot er et vilkår for massemedierne, men at de i høj 
grad også forandrer disses funktionsmåde på lang sigt.

Søren Dahm og Jens Nielsens afsluttende kapitel handler om, hvor-
dan Facebook påvirker virksomheders muligheder for at kommunikere i 
krisesituationer, og hvilke strategier de anlægger. Forfatterne viser med 
deres kapitel, at også de danske virksomheder nu i stigende grad tager 
sig i agt for den virale spredning af meddelelser på Facebook. Således 
har en stigende andel af de danske virksomheder i dag et beredskab til at 
opfange kritik, der aktuelt eller potentielt kan skade deres image.

Man kan altid pege på forhold, der ikke er mulige at få med i en an-
tologi som denne, som er blevet til på baggrund af forskeres interesser 
og konkrete forskningsprojekter. De mere juridiske aspekter kan fore-
komme underbelyst i bogen, ligesom etiske aspekter af Facebooks ageren 
som virksomhed ikke er i fokus her. helt bevidst er de mere tekniske 
diskussioner af f.eks. Facebooks EdgeRank-algoritme og andre lignende 
aspekter udeladt, både fordi fokus er på de sociale og samfundsmæssige 
konsekvenser og for at undgå, at bogen i sit sprog og stil bliver unødigt 
teknisk og dermed skræmmer flere væk, end den tiltrækker.

Bogen henvender sig til studerende og undervisere ved videregående 
uddannelser, men kan også med fordel anvendes i f.eks. samfundsfag på 
gymnasiet og handelsskolen samt andre ungdomsuddannelser. hertil 
henvender bogen sig til journalister og kommunikationsarbejdere i større 
virksomheder samt til reklamefolk, pædagoger, psykologer o.l. Bogen vil 
desuden være interessant læsning for alle, der interesserer sig for den ri-
vende udvikling indenfor sociale medier, som i øjeblikket foregår i vores 
samfund.
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171. FACEBOOKS hISTORIE. UDvIKLINgEN AF EN TOM STRUKTUR

1. FACEBOOKS HISTORIE. 
UDVIKLINGEN AF EN TOM 
STRUKTUR
NIELS BRÜGGER

Introduktion

I juni 2007 meldte jeg mig ind i noget på nettet, som jeg ikke vidste, hvad 
var. Det hed Facebook, og jeg tilmeldte mig, fordi jeg skulle deltage i en 
international internetforskerkonference, og arrangørerne havde lavet en 
såkaldt “gruppe” på denne webtjeneste, der var næsten ukendt i Dan-
mark i en tid, hvor MySpace var det helt store (der var i juni 2007 9.000 
danske Facebook-brugere, jf. Larsen 2007). Der var kun to personer, jeg 
kunne blive “venner” med, to kolleger, som jeg egentlig syntes, jeg var 
venner med i forvejen. Mange har sikkert haft samme fornemmelse af at 
begive sig ind i ukendt land i begyndelsen af Facebooks udbredelse, men 
det har ændret sig i en sådan grad, at 3.037.000 danskere i begyndelsen 
af 2013 har en Facebook-profil (internetworldstats.com), og fænomenet 
er blevet en integreret del af mange menneskers hverdag samt af vores 
politiske og kulturelle liv.

Men hvordan har Facebook egentlig udviklet sig? hvordan så det 
ud ved sin begyndelse i 2004? har der altid været automatiske status-
opdateringer, og har man altid kunnet “Synes godt om”? Og hvornår 
kom de Facebook-logoer, vi i dag møder overalt i den digitale verden? 
Ændringerne i Facebooks korte historie er store, og de er kommet i et 
hastigt tempo - faktisk var Facebook så kedeligt, da det åbnede, at det 
sikkert ikke ville være slået igennem i dag i den form.

Det er vanskeligt både kort og detaljeret at redegøre for alle områder af 
Facebooks historie. Derfor vil det følgende kun opridse de store linjer fra 
2004 til 2013, og derfor fokuseres der udelukkende på det, der på mange 
måder er Facebooks skelet, nemlig det, brugerne ser og kan interagere 
med på webstedet og på mobile medier. Eller lidt mere præcist formu-
leret: de semiotiske og interaktionsmæssige elementer, der har været til-
gængelige for brugerne på Facebook, samt de funktioner og brugsformer, 
disse elementer har muliggjort for forskellige typer af aktører (det medie- 
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og tekstteoretiske grundlag for denne tilgang er Brügger 2009). hermed 
udelades en mængde andre emner, som i høj grad også kunne have været 
i fokus: Facebook som virksomhed, brugernes faktiske brug af Facebook, 
privatlivsindstillinger, indholdscensur, webdesign og æstetik for blot at 
nævne nogle.
 Den historiske analyse søger at kaste lys over to spørgsmål: hvad er 
der faktisk sket i Facebooks udvikling? Og kan man spore en generel ud-
viklingsmekanisme bag Facebooks historie? Svaret på det første spørgs-
mål gives gennem en kronologisk præsentation og diskussion af Face-
books væsentligste fænomener og hændelser, mens svaret på det andet vil 
placere Facebook i et længere internet- og webhistorisk perspektiv (web-
historiografisk bygger analysen på Brügger 2010a, 2010b).
 Paradoksalt nok modsvares den generelt store interesse for Facebook 
i den akademiske litteratur ikke af en tilsvarende stor interesse for Face-
books historie. Der findes enkelte journalistiske virksomhedsbiografier 
(Lacy 2008, Kirkpatrick 2011), der ikke er akademiske, men som er me-
get anvendelige som kilder. Egentlige historievidenskabelige analyser af 
Facebook som et hele er der ingen af, men der findes enkelte historiske 
analyser af enkeltfænomener på Facebook, fx af udviklingen af privat-
livsindstillinger 2005-2011 (Stutzman et al. 2012) eller af brugen og op-
fattelsen af Facebook 2006-2008 (Lampe et al. 2008).
 Som webhistoriker er man imidlertid også udfordret, når man vil 
skrive Facebooks historie, især hvis fokus, som her, er på selve webste-
det. Det skyldes, at både indholdet og de skiftende former, webstedet har 
haft, løbende forsvinder (for overvejelser over webarkivering, se Brügger 
2011). En anden type udfordring er Facebook som virksomhed, hvor det 
kan være vanskeligt at få fat i førstehåndskilder som fx mødereferater og 
andre interne dokumenter. Af disse to grunde vil det følgende i al væsent-
lighed bygge på de relevante førstehåndskilder, det har været muligt at 
skaffe. For det første skærmbilleder o.l. af Facebook, som er fundet på det 
åbne web, eller html-udgaver fra to webarkiver, henholdsvis det danske 
Netarkivet og det amerikanske The Library of Congress Web Archives; 
Facebook findes ikke længere i det amerikanske The Internet Archive 
(archive.org), hvor det tidligere var, idet Facebook har bedt om at få det 
fjernet (skærmbilleder fra det åbne web har i øvrigt den ulempe, at pro-
veniens og datering kan være vanskelig at fastslå). For det andet anvendes 
følgende undersider på facebook.com: Facebooks egen tidslinje, der dæk-
ker perioden fra februar 2004 til i dag, men som ikke er særlig detaljeret, 
hvorfor den oftest linker videre til henholdsvis Facebooks blog (dækker 
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august 2006 til januar 2012) og Facebooks side med pressemeddelelser 
(dækker februar 2007 til i dag). hvis ingen anden kilde er nævnt i forbin-
delse med dateringer af Facebook, så er kilden en af disse tre websider 
på facebook.com. Og endelig er alle brugstal Facebooks egne, hvorfor de 
må tages med det forbehold, at de ikke har kunnet verificeres via andre 
kilder.
 I det følgende inddeles Facebooks historie i tre faser: 2004-2006, 
2006-2008 og 2008-2013. Denne faseinddeling knyttes til ændringer på 
webstedet og det, brugerne har kunnet gøre med det. havde man valgt 
et af de tidligere nævnte andre mulige fokuspunkter, ville faserne givetvis 
have set anderledes ud. For at understøtte overblikket findes sidst i kapit-
let en afbildning af udviklingen i Facebooks brugerantal samt en tidslinje 
over de væsentligste fænomener og hændelser på web og på Facebook.

2004-2006: Hvem er du?

Den 4. februar 2004 åbner webtjenesten thefacebook.com for studerende 
på det amerikanske universitet harvard i Cambridge, Massachusetts. 
Thefacebook gjorde det muligt for harvards studerende at oprette en 
profilside med oplysninger om sig selv samt knytte kontakter til hin-
anden. Eneste krav var, at man havde en e-mailadresse, der endte på 
harvard.edu, samt at man var over 18 år. Thefacebook omtaler sig selv 
som ”an online directory that connects people through social networks 
at colleges and universities” (Coed Staff 2009, FAQ). Organisationer 
og virksomheder kunne ikke oprette en profil (Coed Staff 2009, Terms 
of use). Bag tjenesten stod den dengang 19-årige Mark Zuckerberg, der 
selv studerede på harvard, og som kørte tjenesten fra en computer på 
sit kollegieværelse. han havde følgeskab af fire medstuderende, og der 
var tydeligvis tale om en webtjeneste lavet af unge studerende, henvendt 
til unge studerende, hvilket illustreres af den ungdommelige måde, som 
grundlæggerne præsenterer sig selv på:

• Mark Zuckerberg: Founder, Master and Commander, Enemy of the 
State.

• Eduardo Saverin: Business Stuff, Corporate Stuff, Brazilian Affairs.
• Dustin Moskovitz: No Longer Expendable Programmer, Paid As-

sassin.
• Andrew McCollum: graphic Art, general Rockstar.
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• Chris hughes: The Secret Weapon (Coed Staff 2009, About).

Kort efter åbningen begynder Thefacebook at tilføje andre amerikanske 
universiteter til netværket, først Stanford, Columbia og Yale (februar-
marts 2004), senere bl.a. New York University, MIT og Cornell Univer-
sity (marts), og universitetsstuderende, der ikke går på et af de deltagende 
universiteter, kan på Thefacebooks åbne kontaktside foreslå andre uni-
versiteter tilføjet (Coed Staff 2009, FAQ). I maj 2005 har 800 amerikan-
ske universiteter adgang til Thefacebook. Fra september 2005 får også 
gymnasieelever adgang, og i oktober samme år begynder Facebook, som 
navnet er ændret til i september 2005, at åbne for uddannelsesinstitutio-
ner uden for USA. Det kan derfor ikke undre, at Facebook vokser hur-
tigt: i april 2004, to måneder efter åbningen, er der 70.000 brugere, men 
allerede i december er tallet vokset til en million, og i december 2005 
runder antallet af brugere seks millioner.
 Og Thefacebook var åbenbart vanedannende helt fra begyndelsen: “I 
have a new addiction. It is powerful. It is disturbing. It is thefacebook.
com”, står der på lederplads d. 25. marts 2004 i The Daily Pennsylvanians 
magasin 34th Street Magazine (Editor 2004).

Profil og netværk af venner

De to bærende elementer på Thefacebook er profilen og netværket. Den 
personlige profil er knyttet til et enkeltindivid, den er synlig for alle, 
som er med i Thefacebook, hvis man har sat privatlivsindstillinger til 
det (Coed Staff 2009, FAQ), og den kan indeholde oplysninger om fx 
kontaktinformation, om man er i et forhold, politisk holdning, favoritmu-
sik, yndlingsbøger og -film, oplysninger om, hvilken undervisning man 
følger, samt et foto. Derudover viser profilsiden, om man er logget på, 
og om det er fra et af de steder, der optræder i Thefacebooks database 
over kollegier (Saverin 2004). Profilen må ikke være for et dyr, et sted, 
døde genstande, fiktive personer eller andre eksisterende personer end én 
selv (Coed Staff 2009, Terms of use). Som indehaver af en profil indgår 
man i et stort socialt netværk, der består af “the group of all users whose 
privacy settings allow you to view their information” (Coed Staff 2009, 
FAQ). Men man kan også vælge at knytte sig til andre profiler – venner 
– via hyperlinks. Dette netværk af venner bliver synligt på ens profilside 
via lister med fotos, enten som en venneliste eller som en liste over klas-
sekammerater (Saverin 2004). Derudover kan man også se sine venners 
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vennelister (Coed Staff 2009, Welcome), og når man besøger en anden 
persons profil, fremgår det, hvilke fælles venner man har.

Deling og kontaktskaben

I og med at brugerne af Thefacebook indgår i netværk med hinanden, så 
er hver enkelt persons profiloplysninger tilgængelige for vedkommendes 
netværk, hvilket er den mest basale form for deling på Thefacebook. Men 
et halvt års tid efter åbningen udvides mulighederne for deling, idet der 
på hver profilside oprettes en såkaldt “væg” (“Wall”), der gør det muligt 
at skrive beskeder til sine venner samt at skrive på venners “væg” på 
deres profil. Brugerne kan nu dele beskeder med hinanden, og senere 
bliver det også muligt at dele fotos (fra oktober 2005). Deling foregår 
imidlertid ved, at man skal bevæge sig hen på sine venners profilsider for 
at finde ud af, om de har foretaget opdateringer, fx skrevet nye beskeder 
på væggen eller lagt nye fotos på websiden. Eventuelle opdateringer er 
altså ikke synlige for ens netværk, hvis ikke de selv kommer forbi ens pro-
filside. Dog er det muligt at komme i kontakt med en af sine venner ved 
at “prikke” til vedkommende (“Poke”) eller ved at sende en meddelelse, 
ligesom man fra oktober 2005 kan markere – “tagge” – en person, der 
optræder på et foto, hvilket foregår ved, at man skriver, hvem af ens ven-
ner, fotoet viser, og der laves et link til deres profiler.

Reklamer

Reklamer har været en del af Facebook stort set fra begyndelsen. Således 
blev der allerede i foråret 2004 arbejdet på at sælge bannerannoncer, som 
optrådte på medlemmernes profilsider, og denne mulighed blev typisk 
benyttet af virksomheder og uddannelsesinstitutioner, som kunne have 
de studerendes interesse. Reklamerne kunne skræddersyes til bestemte 
profilindehavere ud fra alder, køn, universitet, personlige interesser, po-
litisk holdning m.m. (Saverin 2004). Men virksomheder kunne ikke selv 
oprette en profilside (Coed Staff 2009, Terms of use). Derudover var det 
ikke tilladt for medlemmerne af Thefacebook at reklamere på deres profil 
eller at handle med hinanden indbyrdes (ibid.).

Facebook, et lukket websted for de få

Der er ingen tvivl om, at Facebook i denne første fase er en succes, hvis 
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man kigger på vækst i antal brugere samt på brugernes entusiasme. Men 
i hvilken udstrækning er Facebook nyt, og hvori består eventuelt det nye?
 Ser man på de enkeltelementer, som Facebook består af, kendes de 
alle sammen på internettet og web, før Facebook begynder at bruge dem, 
og mange af dem meget længe før. Et par eksempler: den personlige profil 
kendes fra datingwebsteder (fx kiss.com (1994) og match.com (1995) i 
USA, dating.dk, kontaktnet.dk, og scor.dk (1998); netværk med venner 
kendes fra SixDegrees.com (1997-2000), LiveJournal.com (1999), Fri-
endster (2002), LinkedIn (2003) og MySpace (2003) (boyd & Ellison 
2007); deling er en af de mest fundamentale aktiviteter på internettet, 
og det har frem til 2004 bl.a. omfattet software og kildekode (på Bulletin 
Board Systems i 1980’erne, webs kildekode i 1991, ofte knyttet til open 
source-bevægelsen, jf. Poole 2005, II: 195-203), musik (Napster 1999), 
viden (nyhedsgrupper og usenet i 1980’erne, Wikipedia fra 2001), og fo-
tos (Picasa 2002, Photobucket 2003, Flickr 2004); det at skrive beskeder 
på en “væg” kendes fra bloggen, der vinder udbredelse i 1990’erne; og 
endelig kendes bannerreklamer på web fra 1993.
 De elementer og funktionsmuligheder, Facebook består af, er altså 
ikke nye hver for sig, men hvis Facebook på nogen måde markerer noget 
nyt, så er det ved sin måde at udforme og blande velkendte elementer og 
aktørtyper på. Det grundliggende greb er i den forbindelse, at Facebook 
blot stiller en tom struktur til rådighed. Der er tale om en struktur, i og 
med at der semiotisk og interaktionsmæssigt fastlægges nogle brugsmu-
ligheder – profilside, vennenetværk, deling af beskeder og fotos, banner-
reklamer – muligheder, som giver plads til og fremmer en bestemt brug 
og bestemte aktører, mens den vanskeliggør eller udelukker andre; fx 
kan man ikke ændre layoutet på profilsiden, og man kan ikke selv tilføje 
software på Facebook. Men strukturen er tom, i og med at det ikke fra 
Facebooks side er bestemt, hvilket konkret indhold der skal fyldes i den. 
Strukturen skal således udfyldes af profilejere eller annoncører med kon-
kret skrift, foto, klik, links, reklamer osv.
 Med Facebooks tomme struktur lykkes det således at få de funktioner, 
som Facebook muliggør, til at spille sammen med de tre aktørtyper – 
Facebook som virksomhed, profilejerne og annoncørerne – på en måde, 
der både styrer brugerne og giver dem muligheder, hvilket samlet set får 
tjenesten til at vokse.
 Det indhold, som profilejerne har mulighed for at levere til Facebooks 
struktur, sigter i overvejende grad på at fremstille sig selv som person og 
som en del af et netværk. Med andre ord: hvem er du?
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2006-2008: Hvad laver du, og hvornår?

Overgangen til den anden fase i Facebooks historie placeres i foråret 
2006, og det er der to grunde til. Dels åbner Facebook sig mod verden 
uden for uddannelsesinstitutionerne, dels lanceres der fra 2006 en meget 
stor mængde nye funktioner, som radikalt ændrer Facebook.
 I maj 2006 går Facebook fra at være et rent uddannelsesbaseret net-
værk til også at være åbent for ansatte ved visse virksomheder, fx Apple og 
Microsoft (boyd & Ellison 2007), og i september samme år bliver Face-
book åbent for alle over 13 år. På velkomstsiden omtales Facebook nu 
som “a social utility that connects you with the people around you”. Der-
udover bliver Facebook fra 2008 tilgængeligt på andre sprog end engelsk, 
først spansk (februar), dernæst tysk og fransk (marts), og i juni findes 
Facebook på 17 sprog, heriblandt japansk, kinesisk og italiensk (dansk 
kommer ca. en måned senere). 2006 bliver derfor året, hvor Facebooks 
medlemsskare kan begynde at vokse eksplosivt: fra 12 millioner brugere i 
december 2006 til 100 millioner mindre end to år senere (august 2008).
 Endelig medfører Facebooks vokseværk, at kommunikationen med 
brugerne professionaliseres, hvilket afspejles i oprettelsen af dels Face-
book Blog (august 2006), hvor de mange nye tiltag løbende annonceres 
og forklares, dels af et Customer Support Team (oktober 2006). Face-
books øgede internationale tilstedeværelse afspejles desuden i åbningen 
af et internationalt hovedkvarter i Dublin (oktober 2008).

Nye profiltyper og netværksmuligheder

Profilsider knyttet til enkeltpersoner er stadig det bærende element på 
Facebook, men den får tilført nye udtryks- og interaktionselementer, og 
den tætte binding mellem webside og enkeltindivid blødes op.
 Fra august 2006 kunne man med “Notes” have en blog på sin profilsi-
de, enten ved at skrive direkte i “Notes”, eller ved at importere blogrullen 
fra en blog uden for Facebook-universet; i juni 2007 oprettes “Facebook 
video”, der gør det muligt at hente video ind på profilsiden, i april 2008 
oprettes en chatfunktion, så man kan kommunikere med venner i realtid, 
og profilsiderne redesignes (juli 2008).
 Dernæst bliver det muligt at oprette nye typer Facebook-sider, ud over 
privatpersoners profilsider. For det første kan politikere, som opstiller til 
midtvejsvalget i USA i november 2006 som optakt til valget lave en profil-
side på Facebook. Disse sider er synlige for alle brugere, og de kan samle 
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kandidatsider i en til lejligheden lavet Election 2006-kasse på deres egen 
profilside. For det andet oprettes senere en slags portallignende websider, 
“Network Pages” (april 2007), som på én side samler den information, 
der allerede er tilgængelig i et netværk (om fx brugere, begivenheder, sta-
tistik). Disse netværkssider er synlige for alle i netværket, og en begrænset 
udgave er synlig for personer uden for netværket. For det tredje åbnes 
i november 2007 muligheden for, at alle kan lave profilsider, ikke bare 
enkeltpersoner, men også restauranter, virksomheder, organisationer, 
enkeltsagsforkæmpere, musikere, filmselskaber, ja, hvem- og hvad som 
helst. Det nye er, at man ikke bliver venner med ejerne af disse profilsider, 
men derimod kan man blive “Fan” af dem. hermed introduceres en ny 
måde at danne netværk på, som ikke er baseret på gensidige relationer 
mellem to profilejere, men på en ensidig relation, hvor profilejeren bliver 
fan af en side. Disse sider kan være synlige for alle webbrugere, ikke kun 
brugere med en Facebook-profil. På denne måde kan en Facebook-side 
reelt fungere som en hvilken som helst anden webside, men med hele 
Facebook-universets muligheder i ryggen.
 Endelig bliver det i september 2007 muligt at søge blandt alle Face-
book-brugere, selvom man ikke er venner med dem, og i december sam-
me år lanceres vennelister, der gør det muligt at håndtere ens netværk på 
en mere smidig måde ved at opdele vennerne i fx “Familie”, “Arbejde”, 
eller hvad der nu er behov for; dette kan være en nødvendighed, fordi 
Facebook er vokset, og dermed er hver enkelts netværk sandsynligvis 
også vokset. I 2008 (maj) lanceres funktionen “People you may know”, 
der foreslår venners venner som nogen, man måske selv kender og kunne 
tænke sig at blive venner med på Facebook. Disse tre tiltag muliggør, at 
hver enkelts netværk kan vokse meget og hurtigt.

Deling på nye måder

Ikke blot er der kommet flere typer af indhold at dele, selve måden at dele 
på ændres også radikalt i denne fase.
 De væsentligste nybrud er muligheden for statusopdatering (april 
2006) samt funktionerne News Feed og Mini Feed (september 2006). 
Statusopdateringerne gør det muligt at bruge et lille skrivefelt – “My Sta-
tus” – på ens egen side til at fortælle, hvad man laver, så man ikke behø-
ver ændre sine mere faste profiloplysninger, hver gang man foretager sig 
noget nyt, som man gerne vil fortælle vennerne om. News Feed og Mini 
Feed gør det muligt at holde sig opdateret om sine venners gøren og laden 
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på en nemmere og mere smidig måde, uden at de decideret behøver at 
skrive en statusopdatering. hvor man tidligere aktivt skulle opsøge nye 
oplysninger på sine venners profilsider, så kan man nu lade informatio-
nerne strømme automatisk ind på sin egen Facebook-side, enten ved at al 
netværksaktivitet vises (News Feed) eller ved kun at vise én persons akti-
vitet (Mini Feed). Statusopdateringer og feeds om, hvad der sker, og hvad 
man laver og hvornår, bliver en afgørende ny sammenbindingsmulighed i 
Facebooks netværk, og især feeds medfører, at et budskabs spredningsra-
dius og -hastighed vokser eksplosivt. Således beretter en af udviklerne af 
feed-funktionen, at man med feeds egentlig ikke havde i sinde at opfinde 
en funktion, der kunne understøtte global aktivisme, men at man måske 
ikke desto mindre var kommet til det: meddelelsen om fx oprettelsen af 
nye grupper om emner såsom støtte til Darfur eller brystkræft spredte sig 
nemlig med lynets hast, hvilket kunne få grupper til at vokse fra nul til en 
halv million medlemmer på bare et par dage (blog.facebook.com, 6. okt. 
2006).
 En anden væsentlig ny funktionalitet til deling er “My Shares” (okto-
ber 2006), der viser sig som små Facebook-ikoner på alverdens websider, 
og som ved et enkelt klik gør det muligt at dele et link til den pågældende 
webside med sine Facebook-venner. Man har naturligvis tidligere kunnet 
kopiere et link ind på fx sin profilside eller til sin statusopdatering, men 
nu kan det foregå let og hurtigt med et enkelt klik. I forlængelse af “My 
Shares” udvikles i november 2006 en Facebook-værktøjslinje til Firefox-
browseren, som gør det muligt at følge med i ens Facebook-netværks ak-
tivitet i selve browseren, selvom man ikke er på Facebook-webstedet, og 
den gør det også muligt at dele linket til en given webside, hvis ikke siden 
indeholder det lille “share”-ikon. Endelig oprettes i 2008 en importfunk-
tion, så man kan importere indhold fra andre websteder som fx billed-
websteder direkte til sit Mini Feed (april). Med disse funktioner rækker 
Facebook således ud på resten af web, og det trækker samtidig indhold fra 
andre steder ind i Facebook-universet.
 Endelig udvides tagging til også at omfatte en person, der bliver om-
talt i fx “Notes” eller optræder på en video.

Gaver, markedsplads og virale reklamer

I Facebooks første leveår var bannerreklamer den eneste form for kom-
merciel aktivitet på webstedet, og individuelle profilejere måtte ikke 
reklamere på deres profil eller handle med hinanden indbyrdes. Dette 
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ændres imidlertid radikalt i anden fase, hvor bannerreklamerne får følge-
skab af forskellige former for handel.
 I februar 2007 åbner “gifts”, der giver mulighed for at købe små 
Facebook-“gaver” til ens venner og dermed støtte et velgørende formål. 
En gave er et lille ikon, og den koster eksempelvis 1 dollar, som går til fx 
kræftforskning. Den opbevares i modtagerens gaveæske, og hvis den gi-
ves offentligt, kommer der også en meddelelse på vedkommendes “væg”.
 Senere i 2007 lanceres “Marketplace” (maj), der gør det muligt for 
Facebook-brugere at annoncere efter noget, man vil købe eller sælge, el-
ler noget, man har brug for, fx et job eller en bolig. “Marketplace” pla-
cerer sig således et sted mellem rubrikannoncer og stillings- og boligan-
noncer.
 Endelig suppleres den simple bannerreklame med en mere sofistikeret 
og integreret reklameplatform, nemlig tjenesten Facebook Ads, der lan-
ceres i november 2007. Facebook Ads gør det muligt for en virksomhed 
at oprette en virksomheds- eller produktside på Facebook og dermed 
komme i direkte kontakt med Facebook-brugerne, der fx kan blive “Fan” 
af den pågældende side, hvorved virksomheden får spredt sit reklame-
budskab viralt gennem netværket, og den får mulighed for målrettet at 
indsamle oplysninger om brugernes Facebook-aktivitet. Samtidig kan 
virksomheden blive integreret med “share”-funktionen på deres eget 
websted, så oplysningerne om det, en Facebook-bruger deler med sine 
venner på virksomhedens websted, ikke blot kommer ind i personens 
feed, men også tilflyder virksomheden (via tjenesten Facebook Beacon).

Facebook uden for web – “Facebook Mobile”

Facebook startede som en ren webtjeneste, og det er stadig der, hovedak-
tiviteten ligger. Men Facebook begynder i denne fase også at strække sine 
aktiviteter ud på en anden platform, nemlig mobiltelefonen, i begyndel-
sen til klassiske mobiltelefoner, senere til smartphones.
 I april 2006 bliver det med Facebook Mobile muligt at kommunikere 
med Facebook via sms, senere kan man desuden uploade fotos samt besø-
ge Facebooks websted fra sin mobiltelefon (januar 2007), og mindre end 
to måneder efter lanceringen af den første iPhone er Facebooks websted 
tilgængeligt på iPhone (august 2007). Kort efter at Apple året efter har 
åbnet sin App Store, er “Facebook for iPhone” da også klar (august).
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Softwareudvikling for alle

Den sidste afgørende nye type aktivitet, som Facebook sætter i gang i 
denne periode, er “Facebook Platform” (maj 2007), der gør det muligt 
for softwareudviklere – store virksomheder såvel som amatører – at lave 
programmer, som er integrerbare med Facebook-universet, enten pro-
grammer inde på Facebooks websted eller programmer, der trækker op-
lysninger fra Facebook ud til andre websteder eller til brugerens skri-
vebord på computeren. ved lanceringen i maj 2007 nævnes en række 
eksempler på sådanne programmer, bl.a. et program til boganmeldelser 
– “Book Reviews” – som er lavet af Facebook og Amazon, og som giver 
Facebook-brugere mulighed for at skrive og vise boganmeldelser på deres 
profilside, hvor der optræder en “Køb hos Amazon”-knap sammen med 
bogomtalen. Den enkelte Facebook-bruger bestemmer selv, hvilke af de 
udviklede programmer man vil bruge, ved at tilføje dem på sin profilside. 
 Der er stor interesse for tiltaget blandt softwareudviklere: betaversio-
nen “Facebook Development Platform” er tilgængelig i august 2006, og 
i marts 2007 har gruppen “Facebook Developers” over 4.000 medlem-
mer, og lidt mere end et år senere har 400.000 udviklere brugt “Plat-
form”. Med “Facebook Platform” bliver det således muligt at levere en 
ny type indhold til Facebook, nemlig softwareprogrammer, der placerer 
sig som et indholdsmæssigt mellemlag mellem profilejernes indhold og 
Facebooks øvrige struktur.

Facebook, en kraftfuld gennemstrømningsmaskine

Den relativt korte periode fra foråret 2006 til sommeren 2008, som 
udgør den anden fase i Facebooks historie, er frem for alt præget af en 
kraftig og hurtig ekspansion: brugerantallet vokser, mængden af udtryks- 
og interaktionsmuligheder vokser, alt og alle kan oprette en profilside, 
Facebook bredes ud til mobilmedier og andre webtjenester, og nye ty-
per aktører kommer til, nemlig profilejere som handlende, virksomheder, 
softwareudviklere samt ejere af andre digitale tjenester, der interagerer 
med Facebook.
 Ser man enkeltvis på de nye aktivitetsformer, der kommer ind på 
Facebook, så gælder det stadig, at hver af dem i sig selv ikke er nye. In-
stant messaging-programmet ICQ kommer i 1996; webfeeds, der auto-
matisk sender opdateret information, kendes fra RSS (1999) og Atom 
(2003); mikroblogging kendes fra Jaiku (2006-12) og Twitter (2006); 
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videostreaming har med Real-softwaren været muligt siden 1997, video-
deling kom med YouTube (2005); chat kendes fra Bitnet Relay (1985); 
handel er foregået på web siden midt-90’erne, en af de første butikker 
er amazon.com (1995), og i lukkede computernetværk som Prodigy 
(fra 1984), ligesom handel mellem private kendes fra den amerikanske 
Craigslist (1995) og eBay (1995) eller dba.dk i Danmark (1995); det har 
været muligt at målrette webreklamer og følge brugeradfærd siden midt-
90’erne; og brugerinddragelse i softwareudvikling kendes som nævnt fra 
bl.a. open source-bevægelsen.
 Det nye er derimod alle disse aktivitetsformers kombinatorik og deres 
tætte sammenkobling og integrerethed inden for et fælles univers.
 En væsentlig forudsætning for, at det kan lade sig gøre at håndtere 
denne voldsomme ekspansion på alle variabler, er, at Facebook grund-
læggende stadig er en tom struktur. ganske vist tilføjer virksomheden 
Facebook et væld af nye strukturerende elementer, men det er stadig pro-
filejerne, og nu også virksomheder, softwareudviklere, og ejere af andre 
digitale tjenester, der leverer indhold og konkrete relationer til struktu-
ren. Og det ser ud til, at den måde, de strukturerende elementer blandes 
på, hele tiden balanceres, så flere og flere medlemmer af de forskellige 
aktørgrupper kan sameksistere og har lyst til at være med, deres forskel-
lige interesser til trods.
 Konsekvensen af de mange nye tiltag er, at Facebook i denne periode 
overordnet set får en ny funktion. Mens spørgsmålet “hvem er du?” var 
i centrum i første fase, understøtter aktiviteterne i anden fase snarere 
spørgsmålet “hvad laver du, og hvornår?”. Den digitale struktur, som 
dette “hvad laver du, og hvornår?” udspiller sig inden for, er kendetegnet 
ved to samtidige, men modsatrettede bevægelser. På den ene side stræk-
kes Facebook, der i første fase udelukkende var ét enkelt websted, nu ud 
på andre websteder, programmer og platforme ved at levere indhold til 
dem (via fx “Platform”, værktøjslinje, “Mobile” og Apps). Men på den an-
den side trækker Facebook mere og mere indhold fra sin omverden ind på 
webstedet (via “Notes”, “My share”, værktøjslinje, “Import” og “Ads”). 
Facebooks tomme struktur baserer sig altså på en dobbeltbevægelse af 
udstrækning og tiltrækning. Og når disse to bevægelser, der pendulerer 
frem og tilbage over grænsen til Facebook-webstedet, samtidig kombine-
res og integreres med statusopdateringer og feeds, der i udgangspunktet 
er interne mekanismer, så tilføjes udstræknings- og tiltrækningsbevæ-
gelserne feedets store spredningsradius og høje udbredelseshastighed. 
Resultatet bliver, at Facebook overordnet set kommer til at fungere som 
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et kraftfuldt knudepunkt, hvor en stor del af den aktivitet, der foregår 
på web i det hele taget, uden for Facebook, på den ene eller anden måde 
strømmer igennem Facebook-universet i en selvforstærkende proces: 
indhold fra andre websteder, der hentes ind i Facebook, redistribueres 
igen ud af Facebook til andre dele af web, hvorfra det så kan hentes ind i 
Facebook igen og måske kombineres med andet indhold osv. osv. græn-
serne omkring Facebooks websted er blevet porøse, og webstedet er ble-
vet en hastigt ekspanderende gennemstrømningsmaskine.

2008-2013: Hvor er du?

I modsætning til den hastige udbredelse af nye funktionaliteter, der ken-
detegnede den anden fase, er den tredje fase karakteriseret ved om ikke 
ligefrem fravær af nye tiltag, så dog af en klart mindre mængde helt nye 
tiltag. Alligevel fortsætter Facebook med at vinde udbredelse, og det med 
endnu større hast end tidligere: fra 150 millioner brugere i januar 2009 
over 500 millioner i juli 2010 indtil 1 milliard rundes d. 14. september 
2012. Facebook bruges nu af en syvendedel af verdens befolkning og af 
lidt under halvdelen af personer med internetadgang. Desuden er Face-
book fra 2009 tilgængeligt på over 70 forskellige sprog, herunder latin, og 
er til stede på samtlige kontinenter, selv Antarktis. Facebook ændrer også 
på sin virksomhedsstruktur ved at gå på børsen (NASDAQ) d. 18. maj 
2012. Facebook-fænomenet er for alvor slået igennem bredt i kulturen: 
udsagnsordet “to unfriend” vælges som “Årets ord” i New Oxford Ame-
rican Dictionary (november 2009), Mark Zuckerberg kåres af magasinet 
Time som “Person of the Year” i december 2010 – “We have entered the 
Facebook age, and Mark Zuckerberg is the man who brought us here”, 
som det hedder i begrundelsen – og endelig får Facebook sin tilblivelses-
historie fortalt i filmen The Social Network, der har premiere i oktober 
2010 (instrueret af David Fincher).

Profil og netværk af venner

I tredje fase foretages et utal af layoutændringer, udvidelser, tilpasninger 
og omlægninger af profilsiderne samt af de mange udtryks- og interakti-
onselementer og sidetyper, der kendes fra de foregående faser. Men der 
kommer også nye elementer til.
 For det første udvides video som udtryksform nu med live streaming i 



30 FACEBOOK · SAMFUNDSLITTERATUR

forskellige former. I januar 2009 følger næsten 19 millioner seere den før-
ste live videostreaming på Facebook, nemlig indsættelsen af den nyvalgte 
amerikanske præsident Barack Obama (i samarbejde med CNN), med 
løbende vennekommentarer ved siden af livebilledet; og i august 2010 
åbnes Facebook Live, der er Facebooks egen live streaming “tv”-tjeneste, 
der inviterer gæster ind i et studie og broadcaster på fastsatte tidspunkter. 
Derudover åbnes der for interpersonel videochat med tjenesten “Face-
book video Calling”, der er et samarbejde med Skype (juli 2011).
 For det andet får Facebooks profilejere mulighed for på en let og over-
skuelig måde at kaste et helt nyt historisk blik på deres Facebook-fortid. 
“Timeline”, der lanceres i USA i slutningen af 2011 og til resten af verden 
i januar 2012, gør det muligt at gå helt tilbage til en profils oprettelse og 
herfra springe frem til en hvilken som helst af de aktiviteter, der er fore-
taget gennem tiden. hermed suppleres profilsidens overvejende rumlige 
organisering af elementer i en  “lokal” tidslighed (knyttet til fx feed, fo-
toupload osv.) af muligheden for en kronologisk ordning, der er global for 
hele den enkelte profilejers Facebook-aktivitet.
 For det tredje lanceres i april 2010 en ny type sider, såkaldte “Commu-
nity Pages”, dvs. sider, der tager udgangspunkt i et emne, en interesse 
eller aktivitet, fx “Madlavning”. Denne type sider er kollektive i den for-
stand, at det ikke er en enkeltperson, en virksomhed, en organisation 
eller en anden klart defineret gruppe, som ejer dem – det gør derimod 
dem, der bruger siden. Modellen er Wikipedia, og der begyndes derfor 
med information, som hentes herfra.

“Synes godt om” og Facebook Connect

De former for deling, der har kendetegnet Facebook hidtil, fortsætter, og 
de udbygges på forskellig vis. Således bliver trafikken ud og ind af Face-
book-universet til stadighed forfinet, og nye tiltag tilføjes; fx bliver det 
muligt at importere venner fra en e-mail- eller Instant Messaging-konto 
til Facebook, man kan skrive på Twitter via Facebook (dog ikke fra per-
sonlige profiler, august 2009), der tilføjes en lille tæller på de Facebook 
“Share”-knapper, som findes på alverdens websider, så man kan se, hvor 
mange der har delt den pågældende side (oktober 2009), ligesom Spotify 
knyttes til Facebook (juli 2011). Og ikke mindst så føjes en ny lille knap 
til Facebooks portefølje af delingsmekanismer – “Like”, på dansk “Synes 
godt om” – der kommer til i februar 2009, og som gør det muligt for 
brugerne hurtigt og nemt at fortælle deres netværk, hvad de kan lide. I 
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begyndelsen findes den kun på Facebooks egne sider, men fra april 2010 
bredes den ud til websteder uden for Facebook, og den bliver hurtigt po-
pulær. Således tilføjer mere end 10.000 websteder om dagen “Synes godt 
om”-knappen et år efter, at den er lanceret. “Synes godt om” ligger i klar 
forlængelse af den funktion, som “Share” allerede havde.
 Det mest grundlæggende nye tiltag er dog “Facebook Connect”, der 
lanceres i december 2008, og som har været tilgængelig for udviklere si-
den august samme år. Det ganske særlige ved “Facebook Connect” er, at 
det giver Facebook-brugeren mulighed for at tage sin profil og alle dens 
oplysninger om aktiviteter, interesser, foretrukne film, bøger osv. med 
under armen og logge ind med sit Facebook-brugernavn og -password 
på et hvilket som helst af de websteder uden for Facebook, som deltager 
i tjenesten; disse websteder får så på deres side mulighed for at persona-
lisere indholdet til den profil, der logger på. Og trafikken går også den 
anden vej: når man er logget ind på en anden tjeneste med “Facebook 
Connect”, kan oplysninger fra ens aktivitet på denne tjeneste sendes til-
bage til Facebook-universet. “Facebook Connect” fungerer således på to 
måder. For det første som et generelt login på et utal af webtjenester, hvor 
man som bruger derfor ikke behøver oprette en konto med brugernavn 
og password. For det andet som endnu et element, der strækker Facebook 
ud over selve webstedet, men nu på en sådan måde, at det er brugeren 
selv, der tager hele sin Facebook-identitet med et andet sted hen, og med 
konstant feedback til Facebook. “Facebook Connect”s popularitet un-
derstreges af, at det er tilgængeligt på mere end 80.000 websteder et år 
efter lanceringen.
 I forlængelse af “Facebook Connect” udbygges viften af de steder, 
hvorfra man kan tilgå Facebook. For eksempel bliver det i april 2009 
muligt at se og skrive i Facebook på et andet websted eller direkte i et 
program på computerens skrivebord, uden brug af en browser, enten kun 
med Facebook i vinduet eller i applikationer, der samler flere informati-
onsstrømme, fx fra Twitter. Og fra august kan man via “Facebook Con-
nect” dele fotos fra Nintendo-spilkonsoler, mens det fra november er mu-
ligt at spille Xbox-spil med sine Facebook-venner og i øvrigt bruge Xbox 
og fjernsynsskærmen som adgang til Facebook. På denne måde ophører 
Facebook med udelukkende at være en webtjeneste med et websted.

“Gifts” lukker og åbner, “Facebook Credits” og “Deals”

Som nævnt tidligere blev det med tjenesten “gifts” fra februar 2007 mu-
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ligt at støtte et velgørende formål ved at købe små Facebook-“gaver” til 
sine venner. I den tredje fase bliver “gifts” både udvidet, lukket og åbnet 
igen i en ny form. Først udvides sortimentet i “gifts”, så det ikke kun om-
fatter velgørenhedsgaver, men også egentlige gaver som fx e-kort, musik 
som mp3-fil, et gaveikon med merchandise fra favoritsportshold og også 
gaver i den fysiske verden (oktober 2009). Dernæst lukkes “gifts” min-
dre end et år efter udvidelsen, hvilket er en af de få gange, en aktivitet på 
Facebook lukker (august 2010). Og endelig så genopstår “gifts” to år se-
nere (oktober 2012), men nu med rigtige gaver, hvor man bestiller en gave 
fra et af de firmaer, som er tilsluttet tjenesten, hvorefter modtageren får 
en besked med et billede af gaven, der derefter bringes ud til modtageren, 
eller vedkommende får adgang til den på nettet, fx tv-serier eller musik. 
Desuden er det stadig muligt at støtte velgørende formål.
 Som en udløber af aktiviteterne i “gifts” får Facebook sin egen “vir-
tuelle valuta”, i begyndelsen “gift Credits”, senere “Facebook Credits”. 
Det fungerer på den måde, at man ved hjælp af et kreditkort (eller PayPal, 
fra februar 2010) køber “Facebook Credits”, der herefter kan bruges til 
at købe fx varer eller spilelementer i Facebook-universet. Fra september 
2010 bliver det også muligt at købe gave-/kreditkort udstedt på faste be-
løb til at indløse i Facebook-universet.
 Det seneste kommercielle tiltag er “Deals”, der gør det muligt for bu-
tikker i nærheden af, hvor man befinder sig, at tilbyde billige varer, gratis 
merchandise eller lignende, når man logger ind på deres Facebook-profil 
(november 2010, i begyndelsen kun i USA, fra januar 2011 også inter-
nationalt). Denne tjeneste baserer sig på mobilmediers mulighed for at 
stedsbestemme, hvor man befinder sig.

Mobilt vokseværk og “Places”

Facebooks tilstedeværelse på mobiltelefoner, som begyndte i anden fase, 
fortsætter med at blive udviklet med fuld styrke efter 2008. Ud over lø-
bende opdateringer og mindre tilpasninger er Facebooks tilstedeværelse 
på mobile medier kendetegnet ved, at de nye muligheder, som den lø-
bende udvikling af mobiltelefoner giver, bliver udnyttet i tæt samspil med 
det, Facebooks websted i forvejen kan. Fra juni 2009 kan man få status-
opdateringer på sms, fra februar 2010 er chat muligt fra mobilmedier, 
man kan se Facebooks videoer på sin iPhone fra juni 2010, og “Facebook 
Camera” gør det muligt at tage fotos, som med det samme kommer ind i 
Facebook-universet (maj 2012). Endelig følger Facebook med over på den 
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nyeste mobile platform, iPad (oktober 2011). De mobile tjenester bliver 
hurtigt meget populære. Således vokser antallet af brugere, der anvender 
Facebook på deres mobiltelefon, fra 20 til 100 millioner fra januar 2009 
til februar 2010; i samme periode er der henholdsvis 150 og ca. 350 mil-
lioner brugere på Facebook, så der er tale om en relativt kraftig stigning.
 Det væsentligste nybrud i forhold til mobilmedier er imidlertid ikke 
kun, at Facebook i stigende grad bliver mobilt, men derimod det forhold 
at mobile enheders mulighed for geolokalisering kobles med det, Facebook 
i øvrigt kan. Fra september 2009 kan man se, hvilke af ens venner der 
er i nærheden, og i august 2010 lanceres “Facebook Places”, der knyt-
ter Facebook-brugeren til det sted, vedkommende befinder sig. ved at 
“checke ind” på det pågældende sted er det således muligt dels at dele 
oplysninger om, hvor man er, og hvem man er sammen med, og samti-
dig finde ud af, hvem af ens venner, der er i nærheden, dels kan man gå 
bagud i tid for at se, om ens venner eller man selv har været samme sted 
tidligere. “Places” minder grundlæggende om den mulighed for at lokali-
tetsbestemme brugeren, som allerede fandtes i 2004, men naturligvis på 
en meget mere fleksibel måde, idet placeringen bestemmes via mobiltele-
fonen og ikke som tidligere via en database over den fysiske placering af 
de computere, der blev logget på fra.

Softwareudvikling øges

Siden Facebook i maj 2007 gav softwareudviklere mulighed for at lave 
programmer, som var integrerbare med Facebook-universet, er der blevet 
udviklet tusindvis af små programmer (fx er der 52.000 programmer på 
“Facebook Platform” i maj 2009). I kølvandet på den store udbredelse 
opstår der meget naturligt et behov for overblik, hvorfor der i maj 2009 
lanceres et “Application Directory”, hvor man kan finde en oversigt over 
alle de programmer, der er udviklet både til Facebooks websted og til 
andre websteder og programmer uden for web samt til mobile medier.

Facebook, en decentraliseret gennemstrømningsmaskine

I den foregående fase fra 2006 til 2008 synes Facebook at have fundet en 
form, hvor der ikke skal så meget nyt til. Derfor er den tredje fase i Face-
books historie overordnet set kendetegnet ved konsolidering og ekspan-
sion inden for de rammer, der allerede er, og dertil kommer så enkelte nye 
tiltag. Konsolideringen viser sig ved, at en meget stor del af aktiviteterne 
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fra Facebooks side består i løbende at tilpasse, videreudvikle, justere, slå 
sammen og flytte rundt på eksisterende funktionaliteter. Ekspansionen 
er tydelig, dels hvad angår antal brugere – brugerskaren mere end seks-
dobles – dels hvad angår udbredelse til internettjenester og platforme 
uden for Facebook-webstedet såsom andre websteder, programmer på 
computerens skrivebord, mobile platforme og spillekonsoler. I den for-
bindelse spiller de to væsentligste nye tiltag – “Facebook Connect” samt 
de tjenester, der er knyttet til de mobile mediers mulighed for geolokali-
sering – en afgørende rolle, idet de på forskellig vis gør det muligt at tage 
Facebook med sig.
 Som det var tilfældet i de to foregående faser, kendes hver af de nye ak-
tivitetsformer, som Facebook igangsætter i denne fase, allerede før Face-
book vælger at bruge dem. Single sign-on kendes fra Microsoft Passport 
(1999), lokationsbaserede servicer kendes siden 1999, og koblingen mel-
lem det lokationsbaserede, netværkstjenester, mobilmedier og check-in 
kendes fra Foursquare (2009).
 Men som det også var tilfældet tidligere, er det afgørende, at det lyk-
kes Facebook at integrere og kombinere dem i Facebook-universet på 
en måde, der er relevant og anvendelig for alle de aktørtyper, der bruger 
Facebook. Dette foregår stadig på basis af Facebook som en tom struk-
tur, hvor virksomheden Facebook ganske vist ændrer samt øger mæng-
den af strukturerende elementer, men hvor det stadig er brugerne, der 
leverer indhold og sociale relationer.
 Konsekvensen af Facebooks måde at tilrettelægge de strukturerende 
elementer på i denne periode er, at de tidligere overordnede hovedfunk-
tioner – bundet til spørgsmålene “hvem er du?”, og “hvad laver du, og 
hvornår?” – stadig understøttes, men de udbygges med endnu en ho-
vedfunktion, knyttet til spørgsmålet: “hvor er du?”. Eller mere præcist 
udtrykt: “hvor er du i det digitale univers med din Facebook-profil?”, 
og “hvor er du i den fysiske verden med din mobile enhed?” – båret af 
henholdsvis “Facebook Connect” og “Places”.
 Den digitale struktur, hvorindenfor Facebook-brugerne nu færdes, er 
kendetegnet ved, at den mulighed for at krydse Facebook-webstedets po-
røse grænser, der sås i den anden fase, lettes og radikaliseres. hvor det 
i anden fase i vid udstrækning var Facebook-webstedet, der til trods for 
strømmen af indhold gennem dets grænser trods alt udgjorde den cen-
trale enhed, så har Facebook som et hele i tredje fase udviklet sig i retning 
af at være en decentraliseret gennemstrømningsmaskine, som befinder 
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sig, hvor som helst der er en digital enhed med internetadgang, og hvis 
væsentligste sammenhængsskabende enhed er selve Facebook-navnet og 
logoet.

Facebooks udvikling 2004-2013

Facebooks historie fra 2004 til begyndelsen af 2013 er kendetegnet ved 
både kontinuitet og varians.
 Overordnet gør to typer kontinuitet sig gældende i hele perioden. For 
det første stiller virksomheden Facebook et digitalt rum til rådighed, der 
strukturerer brugernes mulige interaktion, men derudover er tomt, og 
hvor indhold fyldes i af andre i form af skrift, billede, lyd, software og 
sociale relationer i form af netværk. For det andet akkumulerer og eks-
panderer Facebook uophørligt, der kommer hele tiden mere og mere af 
alting inden for de områder, som udgør Facebooks univers, og nye områ-
der kommer til, mens stort set intet forsvinder.
 Det, der varierer oven på disse to typer kontinuitet, er de skiftende 
konkrete former, som henholdsvis den tomme struktur, akkumulationen 
og ekspansionen antager. Facebooks strukturer understøtter svar på fle-
re og flere overordnede spørgsmål: “hvem er du?” suppleres først med 
“hvad laver du, og hvornår?” og senere med “hvor er du?” (opdelingen i 
disse spørgsmål er hentet fra titlen på en blogpost på blog.facebook.com, 
18. aug. 2010). Facebook spreder sig geografisk mere og mere. Mængden 
af mulige aktører og mulige sociale relationer imellem dem vokser, fra 
studerende med en harvard-e-mailadresse til en vifte af meget forskel-
lige aktørtyper, hvilket vidner om, at Facebook er meget andet og mere 
end enkeltindivider med profilsider. Mængden af mulige funktionaliteter, 
interaktionsmuligheder og digitale tilstedeværelser vokser. Kompleksite-
ten af information på den enkelte profilside, i relationer og i indholds-
strømme i Facebooks netværk vokser. Den sømløse integrerethed og flek-
sibilitet mellem alle de mange elementer i og uden for Facebook-universet 
vokser. Og alle disse forskellige former for struktureringer og ekspansion 
understøttes og samles først af et lukket websted, siden hen af en cen-
traliseret gennemstrømningsmaskine, for endelig at blive en decentra-
liseret gennemstrømningsmekanisme, hvor Facebooks evigt pulserende 
udstræknings- og tiltrækningsbevægelser strækker sig ud på hele web, ud 
på alle digitale enheder, hvor som helst og når som helst.
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Facebook i et webhistorisk perspektiv

I dette afsnit rejses spørgsmålet, om den tomme struktur, akkumulation 
og ekspansion, som kendetegner Facebooks historie i perioden 2004-
2013, er udtryk for en mere generel udviklingsmekanisme på internettet 
og web. Det er altså spørgsmålet, om der ligger et generelt udviklings-
mønster bag Facebooks udvikling, og om det i givet fald kan være med 
til at forklare, hvorfor det lykkes Facebook både at forblive væsentligt 
og vokse, i modsætning til tidligere lignende webtjenester. For at kunne 
nærme sig et muligt svar må Facebooks overordnede modus operandi 
anskues i et længere internethistorisk perspektiv.
 Som hver af de tre faser har vist, er Facebook – med baggrund i sin 
tomme struktur – løbende i stand til at indoptage og kombinere allerede 
eksisterende softwaretyper eller brugsformer på web. Det kunne altså 
tyde på, at jo mere tilpasningsduelig og fleksibel en struktur er, jo større 
mulighed har den for at overleve i længden.
 Det interessante er, at man kan genfinde netop denne mekanisme på 
et helt afgørende tidspunkt i internettets korte historie, nemlig da det 
særlige softwaresystem, der i dag i vid udstrækning opfattes som “inter-
nettet” – World Wide Web (WWW), eller bare “web” – blev opfundet. I 
august 1991 sendte den engelske softwareudvikler og ansatte på CERN i 
Svejts Tim Berners-Lee resultatet af flere års programmeringsarbejde ud 
i nyhedsgruppen alt.hypertext med titlen “WorldWideWeb – Executive 
Summary”, hvorefter kildekoden var frit tilgængelig for alle, der havde 
lyst til at bruge eller udvikle den. Det nye ved WWW var, at to tidligere 
adskilte fænomener blev kombineret: på den ene side de hypertekstpro-
grammer, der siden 80’erne havde været i brug på enkeltstående com-
putere, og som gjorde det muligt at springe fra et hvilket som helst sted 
i en tekst til et hvilket som helst andet sted i samme tekst; og på den 
anden side muligheden for at hente filer på andre computere via et com-
puternetværk. Berners-Lees kombination af disse to betød, at man med 
WWW kunne springe fra et hvilket som helst sted i en tekst på én com-
puter til et hvilket som helst sted i en tekst på en hvilken som helst anden 
computer i computernetværket. Den bærende funktionalitet, der gjorde 
denne springen fra computertekst til computertekst mulig, var hyperlin-
ket. For os i dag virker det indlysende, men i begyndelsen af 90’erne var 
det en revolution, især når man sammenligner med det internet, der var 
før WWW.
 Internettet før web bestod groft sagt af et utal af forskellige typer 
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softwaresystemer, der hver især var lavet til sit formål: Bitnet Relay eller 
Internet Relay Chat til chat, e-mailprogrammer til elektronisk post, ny-
hedsgrupper og e-maillister til vidensudveksling og diskussion om hvad 
som helst, særlige programmer til adgang til informationsdatabaser, File 
Transfer Protocol (FTP) til filoverførsel, og ikke mindst gopher, det i be-
gyndelsen af 90’erne helt nye fænomen, der via en hierarkisk menustruk-
tur gjorde det muligt at hente filer på andre computere samt tilgå og søge 
i andre servicer, og som generelt var den største konkurrent til WWW. Og 
disse programmer kørte ofte i forskellige typer af delvist lukkede netværk, 
der ikke kunne (eller skulle) snakke sammen. Eksempelvis måtte man på 
“fattigmandsinternettet” – de fra slut-80’erne meget udbredte Bulletin 
Board Systems (BBS) – ringe op via modem til hvert BBS, hvor man 
kunne have en e-mailkonto eller deltage i diskussioner. Men ville man 
besøge et andet BBS, måtte man lukke ned til det første og ringe op igen, 
hvilket ville svare til, at man i dag skulle åbne en ny internetforbindelse, 
hver gang man ville springe fra ét websted til et andet. Set fra brugerens 
synspunkt var der således tale om en myriade af forskellige softwaretyper 
og netværkstilgange til hver sin brugs- og kommunikationssituation.
 Det er i dette computernetværksmiljø, at WWW i 1991 sendes ud, og 
det vinder meget hurtigt stor udbredelse – fra 130 websites i juni 1993 til 
23.500 to år senere (gray 1996). Samtidig begynder det langsomt at ind-
optage de funktioner, som hvert af de andre softwaresystemer hver for sig 
varetog: gratis webmail bliver vidt udbredt fra midt-90’erne, diskussions-
grupper flyder til dels over i weblogs, de gamle nyhedsgrupper findes nu 
på www (groups.google.com), og webbrowsere begynder at understøtte 
fx chat samt adgang til FTP-servere. Mange andre faktorer spiller na-
turligvis også ind i WWW’s store udbredelse, fx åbningen af internettet 
for kommerciel aktivitet (1992), hvilket passer godt til WWW’s form, 
fremkomsten af den grafiske browser Mosaic (1993), websøgemaskiner 
(fra 1995) og det forhold, at web over tid bliver i stand til også at håndtere 
både lyd og billede.
 Samlet set er styrken ved WWW, at det tilbyder en meget fleksibel 
ramme, der muliggør, at de kommunikative og sociale funktioner, der 
hidtil havde været henlagt til hver sin type software eller netværk, nu fin-
des i én og samme “kasse”, og at de sømløst kan kommunikere med hin-
anden via hyperlinket. Dette er en stor fordel set fra et brugersynspunkt, 
og derfor bliver tendensen selvforstærkende: jo mere aktivitet WWW til-
lader, og jo mere der kan spille sammen, desto flere brugere kommer der 
til, og desto mere grundlag er der for øget aktivitet osv.
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 Det er et tilsvarende udviklingsmønster, der synes at kunne genfindes 
som en væsentlig drivkraft i Facebooks udvikling. Ligesom WWW tiltrak 
og indoptog tidligere adskilte softwaretyper i andre formater, indoptager 
eller integreres Facebook med softwaretyper, som i forvejen findes på 
web, men som adskilte tjenester. Det, som web var for tidligere tiders 
forskellige softwaretyper uden for web, bliver Facebook for sin samtids 
softwaretyper på web. I den forstand er Facebook næsten lige så mange-
facetteret som selve web – både med hensyn til softwaretyper, brugsfor-
mer og aktørtyper – og det udgør derfor en slags web i miniformat, som 
man ikke behøver bevæge sig uden for, en slags web2 og ikke et web 2.0.
 Når Facebook placeres i et længere internethistorisk perspektiv, bliver 
det synligt, at jo bedre et softwaresystem er til at ramme balancepunktet 
mellem på den ene side det åbne og fleksible og på den anden side det 
bestemmende og strukturerende, desto større mulighed har det for at 
kunne udkonkurrere eller indoptage, samle og integrere andre software-
systemer, og dermed vokse og blive de facto-standard. Det skal dog be-
mærkes, at der også er forskelle mellem WWW’s og Facebooks udvikling. 
For det første er Facebook født web, dvs. at det sømløst kan integreres 
med de websteder, der ligger udenfor, i modsætning til WWW, der skulle 
indoptage softwaretyper, det var forskelligt fra. For det andet forsvinder 
de webtjenester, som Facebook indoptager eller integreres med, ikke nød-
vendigvis, som det var tilfældet med de tidligere softwaresystemer ved 
WWW, i mange tilfælde er Facebook snarere med til at tiltrække brugere. 
Og for det tredje er en afgørende forskel, at Berners-Lee ikke kommercia-
liserede sin opfindelse, men derimod forærede kildekoden til internetfæl-
lesskabet, hvor Facebook modsat er en kommerciel virksomhed.

Sociale medier og historiens nødvendighed

Facebook omtales ofte som et socialt medie, eller som et socialt netværks-
site (fx boyd & Ellison 2007), ofte med den implikation, at der skulle være 
tale om et ganske nyt fænomen. Behovet for socialitet og netværksdannel-
se er imidlertid hverken opstået med internettet, web eller Facebook – det 
er nok snarere en uadskillelig del af de menneskelige vilkår. Men gennem 
historien udspiller det sig i og med forskellige medieteknologier, fra det 
talte og skrevne sprog, over tryk, film, radio og tv til internettet og andre 
digitale medier, der hver på sin måde skaber forskellige kommunikative 
rum med forskellige begrænsninger og muligheder.
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 historien er således nødvendig for at kunne indfange, at behovet for 
socialitet og netværksdannelse i sig selv ikke er nyt, men at den måde, det 
kan håndteres på, undergår en række transformationer eller brud – knyt-
tet til de teknologier, der bærer det – hvor nogle træk glider videre fra 
medietype til medietype, mens andre ikke gør. De første profiler er kon-
taktannoncerne i aviser, som kendes tilbage i det 19. århundrede, pen-
nevenner og radioamatører har skabt vennenetværk over store afstande 
fra for omtrent 100 år siden, og læserbrevkasser i familieugeblade har 
i årtier skabt fællesskaber mellem læserne. hver især leverer de forstå-
elsesformer til internettets, webs og Facebooks former for socialitet og 
netværksdannelse, der således ikke starter på bar bund, men derimod 
kombinerer, omformer og videreudvikler historiens former på nye måder. 
Web og Facebook gør dette inden for et mediemiljø, som i modsætning 
til internettet før web fremmer den fleksible og sømløse integreren af 
disse behovs opfyldelse inden for samme softwaresystem qua én meget 
væsentlig feature, nemlig den fysiske manifestation af en relation i form 
af et hyperlink.
 Ud over at give viden om fortidens hændelser så er historien også 
nødvendig som en stemme i det kor, der forsøger at sige noget om sam-
tiden og eventuelt også om fremtiden. historieskrivningens evne til at 
identificere fortidens genkommende mønstre og udviklingsmekanismer 
kan vise sig at have stor udsagnskraft, når der i samtiden skal tages stil-
ling til, hvad det er mest hensigtsmæssigt at gøre eller ikke gøre, det være 
sig som samfund, som organisation eller i forbindelse med virksomheders 
teknologiske udvikling og innovation. Fortidens hændelser gentager sig 
sjældent, men de mekanismer, der ligger bag dem, gør måske. På den 
måde er studier af fortiden et vigtigt indspil i studier af samtiden.
 Endelig er historien også nødvendig i et lidt kortere tidsperspektiv, når 
man studerer Facebook. I og med at Facebook udvikler sig så meget og 
så hurtigt på relativt kort tid, bliver det nødvendigt at have et indgående 
kendskab til, hvordan det så ud på et givet tidspunkt, når man vil anvende 
de analyser af Facebook, der findes, eksempelvis i den videnskabelige 
litteratur. For at kunne bruge analyser fra fx 2006 om emner såsom bru-
gernes håndtering af adgang til deres profilsider, Facebook-profiler som 
selvfremstilling, eller brugen af Facebook i det amerikanske midtvejsvalg 
(Acquisti1 & gross 2006; gosling et al. 2007; Williams & gulati 2007), 
må der nødvendigvis tages udgangspunkt i analysernes historiske sam-
menhæng, så de ikke læses med udgangspunkt i, hvordan Facebook ser 
ud i dag. De er lavet på et tidspunkt i Facebooks historie, hvor mulighe-
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derne på profilerne og i netværksdannelsen er begrænsede, og hvor der 
hverken er statusopdateringer, News Feeds, Facebook-connect eller apps 
på mobilmedier. Det betyder også, at historisk viden om Facebook er 
nødvendig, hvis man vil sammenligne analyser fra forskellige perioder. 
Man må med andre ord kende til det skiftende medie- og tekstmiljø, 
som Facebook har undergået, og hvorindenfor hver af dets funktioner 
og interaktionsformer må forstås. Af samme grund bør enhver analyse af 
Facebook følges af en kort redegørelse for, hvad man på det pågældende 
tidspunkt kan på Facebook. Facebook er ikke bare Facebook – Facebook 
er altid Facebook, som det så ud på et specifikt tidspunkt i fx 2004, 2008 
og 2012. I den forstand er det (også) nødvendigt at kende Facebooks hi-
storie.
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Figur 1.1. Udviklingen i antal Facebook-brugere i millioner. De stiplede linjer marke-
rer de faseovergange, der nævnes i dette bogkapitel. Kilde: Tal fra blog.facebook.
com, newsroom.fb.com/News samt www.facebook.com/facebook (januar 2013.




