
Sociale, digitale fortællinger 
- og de unge brugere
Lisbeth Klastrup
Forskningsgruppen Digital Kultur og Mobil Kommunikation
IT Universitetet i København



Agenda

• Sociale medier, identitet og 
(selv)fortælling

• Case 1: Moblogs 2006
• Case 2: Mobile storytelling 2007
• Facebook og fremtiden



Mine interesser

• forandring af fortælling som 
form i kraft af de digitale 
medier

• samspil mlm indhold og 
modtagelse
(fortællinger i et socialt 
medieperspektiv)

• multidisciplinært: æstetik, 
sociologi og 
interaktionsdesign

?



den extroverte dagbog...>

Personlig storytelling på webbet:

refleksiv identitetsdannelse...



HISTORISK TRADITION



”Others don’t just percive our identity, they actively 
constitute it. And they do so not only in terms of 
naming or categorising, but in terms of they respond 
to or treat us. In the dialectical identification that 
external moment can be enormously consequential”
(Richard Jenkins, Social Identity, p. 96)

”mig selv” i de andres øjne:



det “sociale” jeg 

personlig branding
(hjemmesiden ver 2.0)

socialt 
netværkspleje

hierarkisk 
diskussionsfora

(newsgroup ver 2.0)
(online community ver 1.5)

blog/sns-
profile etc



At forstå digitale sociale (selv)fortællinger

ikke kun struktur og indhold, 
men også design, ”serialitet” og 
social respons

→ fortællingen OG dens sociale 
”efterliv”

→ samspillet med den teknologiske 
platform, software og den enkelte 
fortælling

→ ”social arkitektur”:  
interaktionsdesign, ”indskrivning af 
læseren” og gruppenormer



Design og normativitet



Gruppekultur

pigegruppen

drengemobberne



“FACEBOOK FØR FACEBOOK”: 
ALBINO GORILLA  OG TV2 
MOBLOGS 2006



Mobilen som produktionsplatform

– ”always at hand”
– hverdagsliv, det almindelige
– dele oplevelser
– nye praksisser



TV2’s moblogs 2006 

Temaer:
• Mig, mig, mig
• Skole og studieliv
• ”At være fuld”, feste
• (Medie)forbrug
• Politisk bevidsthed
• At flytte hjemmefra (ny livsfase)
• Voksenliv
• De globale unge

(blogs m mobilbilleder af unge mellem 15-24)

K”: TV2 (



hverdag og forbrug



at være fuld/feste...



Hvem er jeg?: Jeg er lækker



Nicklas 15 år, modeblogger



“FACEBOOK FØR FACEBOOK”: ALBINORILLA 2006Hvem er jeg?: Jeg er trist og ensom



MOBILE, “SOCIALE”  FORTÆLLINGER: 
GET MOVING 2007



60 om dagen



DAC 2007

189 bidrag
1200 ”producere”
20.000 unikke besøgende

60 om dagen



fund

• ud af 56 analyserede ”film” var 31 redigerede 
(postproduktion)

• fortrolighed med ”filmsprog” og narrative 
konventioner

• temaer: 
bl.a.  det hippe børne- og ungeliv
(trampolin, parcour & urban tricking)
”goofy” og underholdende

• alle film blev set og fik en vurdering



genrer

cool & hip sjov & fjollet



HISTORIEFORTÆLLING PÅ FACEBOOK
2009

Hvilke formater findes? 
Hvad fænger?



Mobitysurvey: unge og sociale netværk 2009

1) Facebook
2) Youtube
3) MySpace
4) MSN Livespaces

(Arto)
(DKBN)



13-24 år, 690 svar  [6% (nye venner), 6 % (dele oplevelser)]





fortælletyper på Facebook (work-in-progress)

1) mig-historier, ”her og nu” stories (opfordrer til ”likes”) 
2) episodisk,  lukket format historier (opfordrer til 

sympatisk svar)
3) dramatisk, åbne stories (fanger brugere, svar: fortæl 

mere)
4) forhandlingsvenlige historier, læsere/brugere som 

medfortællere, svar som del af historie
5) historier om historier (metakommentarer)

(artikel i Designværkstedet på vej)



episodisk (lukket)

05:24
”John: er glad, gift, træt og fuld”



dramatisk (åben)

august 11, 21:41 
“3…2….”

C3: Er der noget du ikke har fortalt os? 

august 15, 01:41 
”I do!”

John is married.



forhandlingsvenlig...



Storytelling i ”sociale medier”



At analysere sociale digitale fortællinger

• rammedesign (”software”, lokal kultur, kontekst)
• (serialitet vs ”opgave”)
• tidspunkt for fortælling
• mediering af fortælling (bearbejdning, struktur, 

integrering af læserrespons)
• kategorier & emner
• historiens efterliv (reaktioner, relationer)



www.klastrup.dk

Litteratur
”Telling and Sharing? Understanding mobile stories and the future of narrative (om bl.a. 
Getmoving.dk) http://www.leonardo.info/LEA/PerthDAC/LKlastrup_LEA160203.pdf

"Digital formidling til børn i det sociale nets tidsalder" in Digital kulturformidling – børn og 
forskere har ordet. Kulturarvsstyrelsen, March 2007. ISBN 987-87-91298-29-5. Entire 
publication available at: 
http://www.kulturarv.dk/tjenester/publikationer/emneopdelt/boernekultur/digitalkulturfor
mid/index.jsp

Mobity-survey
kan downloades fra www.mobity.dk

Designværkstedet: http://design.emu.dk/
(marts-april 2010: artikler om statusupdates på Facebook)

TAK! 
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