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Når venskabet går online
Adjunkt Malene Charlotte Larsen fremhæver nogle af de væsentligste resultater fra sin
netop forsvarede ph.d.-afhandling, hvori hun på baggrund af fem års empirisk forskning har
belyst danske 12-18-årige børn og unges brug af sociale netværkssider

Af Malene Charlotte Larsen, ph.d., ad-
junkt, Institut for Kommunikation, Aalborg
Universitet

Unge i dag ved ikke, hvad det vil sige at

være venner. En sådan holdning møder

man ofte hos voksne, som har svært ved

at forstå, at unge kan have op til 400 ven-

ner på sociale netværkssider.

Internetsider som Facebook og Arto frem-

stilles ofte som popularitetskonkurrencer

eller overfladiske, men min ph.d.-afhand-

ling viser, at unge også har dybe venska-

ber på nettet, og at sociale netværkssider

ikke erstatter de nære relationer.

En del af hverdagen
At opsætte en stærk dikotomi mellem ’on-

line’ og ’offline’ i relation til socialitet på

internettet giver ikke meget mening. Især

ikke for børn og unge, som er vokset op

med internettet og bruger sociale medier

som en ganske naturlig del af deres

venskabspraksis.

Især sociale netværkssider som Facebook

og Arto indgår som en integreret del af de-

res hverdagsliv. I kraft af en ofte indholds-

løs kommunikationsform vedligeholdes

venskaber løbende. De unge kommunike-

rer blot for kommunikationens skyld og

opnår derved en følelse af konstant tilste-

deværelse i hinandens liv.

At skrive om ingenting
Meget af det, de gør for at vedligeholde

venskaber, sker helt per automatik. F.eks.

er det at skrive ”Laver du?” til vennerne

blevet en integreret del af de unges

hverdagspraksis. At skrive ”om ingenting”,

som de unge selv kalder det, er noget, de

gør helt uden at tænke over det.

Dette indikerer, at kommunikations-

processen er vigtigere end selve indhol-

det. Som følge heraf har mange unge op-

levelsen af at ”være sammen”, selvom de

sidder alene hjemme på deres værelser.

De sociale netværkssider har på den måde

udvidet de unges samværsmuligheder; et

samvær, der på grund af de tekniske fea-

tures bliver fastholdt og til enhver tid kan

aktualiseres igen.

Det sker således, at unge går tilbage i de-

res profiler eller gæstebøger og genkalder

sig følelsen af at være sammen med ven-

nerne. Eller de finder søde og bekræftende

beskeder frem i situationer, hvor de er

kede af det eller har brug for opmuntring.

Således har sociale netværkssider som

særlige sociale rum en væsentlig funktion

for vedligeholdelsen af venskaber hos

unge i dag.

Nyt venskabsbegreb
Selve venskabsbegrebet har dog i takt

med de sociale netværkssiders stigende

popularitet ændret karakter for unge men-

nesker. At “være venner” klinger lidt hult,

fordi man på nettet har en liste på over

100, 200 eller 300 personer, som alle går

under betegnelsen ’ven’.

Sidernes brug af venskabsmetaforen som

den gængse betegnelse for en relation har

derfor resulteret i, at unge på deres profi-

ler må gøre eller sige noget andet for at

vise, hvem deres ”egentlige” eller bedste

venner er. Til dette formål tager de en

lang række forskellige funktioner i brug –

og ofte på meget kreative måder, som ad-

skiller sig fra de oprindelige eller tiltænkte

anvendelsesformer.

Nogle benytter deres brugernavne på Arto

til at signalere en sammenhørighed med

én bestemt ven. Andre ”tagger” et udsnit

af deres venner under en række flatte-

rende kategorier på hjemmelavede teg-

ninger eller collager, som uploades på

Facebook. Nogle html-koder selv lister

over dem, der ”betyder noget” – som al-

ternativ til de sociale netværkssiders

vennelister, hvorpå alle dem, de kender,

optræder på en samlet liste uden

differentieringsmuligheder.

Endelig er der nogen, som ”for sjov” ind-

går i virtuelle ægteskaber eller ændrer

civilstatus på deres profil til at være gift

eller i et forhold med en bedste ven eller

veninde. Dette svarer til tidligere tiders

brug af venindebøger, venindehalskæder

eller lignende, hvor en eller få personer

blev fremhævet som noget særligt.

Stadig nære relationer
De sociale netværkssiders brug af

venskabsmetaforen synes således at have

smittet af på de unges sprogbrug. Når
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unge i daglig tale omtaler deres bekendte,

bruger de ofte ordet ’ven’, fordi det for

dem efterhånden er blevet en normal be-

tegnelse for alle dem, de kender. Det sker

således ofte, at unge i dag giver udtryk

for, at de har mere end 100 eller 200 ven-

ner i deres omgangskreds. Det betyder

dog ikke, at de ikke har de nære relatio-

ner, som er dem, der ud fra en klassisk

venskabsdefinition opfattes som venner.

I den forbindelse skelner unge ikke nød-

vendigvis mellem ’online’ og ’offline’.

Nogle har nære – og endda bedste – ven-

ner, som de aldrig har mødt, men som de

har lært at kende via sociale netværks-

sider. Ofte sidestilles sådanne internet-ba-

serede relationer med de nære relationer,

de har opbygget i kraft af deres fysiske

nærmiljø (det være sig skolen, fritidsinte-

resser eller lokalområdet). Nogle fremhæ-

ver det ligefrem som en fordel, at net-ven-

skabet kun vedligeholdes online. På den

måde har de nemlig mulighed for at have

en særlig ven helt for sig selv. At denne

ven er udenforstående i forhold til den

normale omgangskreds, betyder, at de har

en person, som de kan betro sig til, have

fortrolige samtaler eller diskutere proble-

mer fra deres offline-liv med.

Som følge heraf kan man argumentere for,

at nogle af de unges relationer på sociale

netværkssider er ’socio-mentale’; de eksi-

sterer i princippet kun ”i bevidstheden” og

vedligeholdes udelukkende online, men

giver en følelse eller oplevelse af samhø-

righed med en anden person. For unge kan

sådanne relationer være lige så meget

værd som nære venskaber, der dyrkes off-

line. Derfor er venskaber på sociale

netværkssider ikke fattigere eller mindre

virkelige for unge mennesker i dag.

Følelseskommunikation
Når det handler om kommunikation med

de nære relationer, hvad enten der er tale

om online eller offline-relationer, eksiste-

rer der en meget emotionel omgangstone

imellem de unge. Der forefindes en deci-

deret kærlighedsdiskurs i de unges kom-

munikation. Dette skal også ses i lyset af

venskabsbegrebets ændrede karakter.

Hvor ’bekendte’ er blevet til ’venner’, er

’venner’ blevet til nogen, som de unge ”el-

sker overalt på jorden” – i hvert fald på

den måde, de omtaler hinanden på de so-

ciale netværkssider.

Ofte er denne form for ’følelses-

kommunikation’ suppleret af særlige ung-

dommelige koder eller udtryk som eksem-

pelvis hjerte-smileyen (<3) eller udtrykket

”Elsk på dig”, der er blevet til ”kulturelle

værktøjer”, hvorved de unge på en nem og

uformel måde kan udtrykke følelser og

samtidig skrive sig ind i et bestemt værdi-

system, der adskiller sig væsentligt fra

voksnes. Også her er de unge kreative og

benytter mange forskellige funktioner så-

som at skrive blogindlæg eller oprette

Facebook-fangrupper for hinanden under

overskriften ”Alle dem, der elsker…”.

”Jeg elsker dig”
Selve udtrykket ”jeg elsker dig” optræder

jævnligt i de unges kommunikation med

hinanden. Såvel piger som drenge skriver

”jeg elsker dig” til hinanden (både piger

imellem, drenge imellem og på tværs af

kønnene), omend drengene oftere gør det

med en vis ironisk distance eller med brug

af slang eller referencer til rapmusik for at

gøre budskabet mere ”sejt”.

Både drenge og piger giver dog udtryk for,

at det betyder meget for dem at modtage

sådanne beskeder fra deres bedste venner

eller veninder. Det er med til at give dem

bekræftelse, og de oplever en følelse af

intimitet og autenticitet i det virtuelle

rum. Dette er interessant, fordi

kærlighedserklæringerne sjældent foregår

i det, man normalt ville opfatte som intime

Fortsættes næste side...
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rum, f.eks. ansigt til ansigt eller i form af mere synkrone kommu-

nikationsmidler beregnet til privat tovejskommunikation.

På de sociale netværkssider har følelseskommunikationsformen

karakter af at være asynkron og offentlig massekommunikation,

og den synes netop at være tilladt, fordi den er synlig og tilgæn-

gelig for andre end blot afsender og modtager.

Netværksidentitet
Dette peger på endnu et centralt aspekt i forhold til unges brug af

sociale netværkssider; nemlig, at de bruger hinanden som medier-

ende midler for at opbygge en ’open source’ netværksidentitet.

For det første skriver mange unge i meget kærlige vendinger om

deres bedste venner på forsiden af deres egne profiler, hvilket

tjener til gensidig profilering, fordi vennerne så vil gøre det

samme på deres profiler. For det andet lader nogle brugere ven-

nerne få adgang til at skrive deres profiltekster eller inviterer

dem til at skrive en omtale, de kan sætte ind i deres profiler. De

overlader med andre ord ”kildekoden” til vennerne. Hvad enten

der er tale om det ene eller andet, lader brugerne meget bevidst

de kærlige beskeder være offentligt synlige.

Dette bakkes op af det faktum, at nogle brugere sletter de lidt ke-

delige ”Laver du”-beskeder fra deres gæstebøger, men bevidst ef-

terlader alle ”Jeg elsker dig”-beskederne til frit udsyn for det

større netværk (og dermed iscenesætter andres iscenesættelser

af dem selv).

Opbygger identitet
Dette peger på, at brugen af følelseskommunikation er en bevidst

og refleksivt funderet handling. Følelseskommunikationen har et

andet eller større formål end bare at ”være sammen” og bekræfte

hinanden. Den er med til at opbygge en stærk netværksidentitet

og et flatterende billede udadtil.

Betegnelsen ’open source’ netværksidentitet indikerer således, at

fortællingen eller konstruktionen af identitet er åben tilgængelig

inden for netværket af nære venner. Man er således ikke alene

om at tegne det billede, der skal repræsentere en udadtil. Offent-

lige rosende beskeder fra venner eller veninder smitter af herpå.

Dette kan forklare, hvorfor venskaber er så vigtige i ungdoms-

årene, og man kan argumentere for, at unge bliver mere og mere

forbundne til og gensidigt afhængige af hinanden i netværks-

samfundet i dag.

Læs mere i ph.d.-afhandlingen, som kan downloades fra

http://malenel.wordpress.com.
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Sundhed og sygdom
Temaet for det nye nummer af ”Ungdomsforskning” er sund-

hed og sygdom. Her kan man bl.a. læse om unge, der bliver

kronisk eller alvorligt syge og om ungdomsmedicin. Endvidere

rummer bladet en artikel om social mobilitet blandt unge med

etnisk minoritetsbaggrund.

Tidsskriftet udgives af Center for Ungdomsforskning. Læs

mere på www.cefu.dk

Erindringer fra Europa
For at øge den europæiske kulturelle bevidsthed har en lang

række EU-borgere indsendt personlige fortællinger til et stort

fortælleprojekt. Foreløbig er seks EU-lande involveret i pro-

jektet – foruden Danmark gælder det Bulgarien, Tyskland, Ita-

lien, Spanien og Portugal. Herfra har borgere indsendt mere

end 400 personlige fortællinger, hvoraf en del omhandler det

at være europæer. F.eks. fortæller en dansker om sine ople-

velser som campist i Europa.

Historierne kan læses på projektets hjemmeside

www.europeanmemories.eu

40 år i klubben
De fleste opholder sig vel kun nogle enkelte år i ungdoms-

skoleklubben. Men for andre bliver det nærmest en livsstil.

Det sidste må siges at gælde for Susanne Oehlers, som star-

tede som medarbejder i Ulkebøl Ungdomsklub som 18-årig i

1970. I år kunne hun derfor fejre 40 års jubilæum i klubben,

som dog siden har skiftet navn til Klub Metro og i dag hører

under Sønderborg Ungdomsskole.

Rock on the Rocks
Når Bornholm Ungdomsskole

rocker hedder det selvfølgelig

rock on the rocks. Sådan lyder

nemlig overskriften på et arrange-

ment, som finder sted den 18.-20.

marts 2011 i Nexø. Tre dages

marathonkoncert med 8-10 bands

fra Bornholm og tilsvarende fra

andre ungdomsskoler i landet. Læs

mere på www.ungbornholm.dk


