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Indhold 



Tre dis;nk;oner: 

1.  Computer Mediated Communica;on (CMC) 
arbejder ud fra forskellen: hvad gør folk hvad gør 
folk ikke, når de kommunikerer computermedieret.  

2.  Medium theory arbejder ud fra forskellen: 
transmission i det ene medie transmission i det 
andet medie. 

3.  Luhmanns sociologiske systemteori arbejder 
grundlæggende med forskellen: system omverden.  



Medium theory 

•  Det kommunika;ve rum 

•  9 Parameter: 

•  Pris, Sværhedsgrad, Direk;onalitet, Tid, Lagring, 
Genfinding, Remediering, Form og Rum 

•  Iag?ager ud fra hver deres forskelle 



For eksempel 



Og? 

•  De 9 giver mulighed for at sammenligne mediernes 
poten;alitet for kommunika;on 

•  Den kommunika;onssociologiske analyse udæsker 
på denne baggrund den sociale aktualisering af 
poten;aliteten 

•  Og vi kan sammenligne 1. forskellige mediesamfund, 
2. socialitet i forskellige (digitale) medier 



       Overblik 

         Reproduktionsmedier 

Tekniske kommunikationsmedier 

      Liv Bevidsthed Kommunikation 

Meningssystemer Geografisk rum 

Oralt sprog 

  sætning morfem fonem lyd 



Voksende kompleksitet 

•  Tale + skri\ + Trykken + 
elektroniske medier + 
digitale medier. 

Tekniske medier 

Kommunikation 

  Det sociale er som medie 
blevet mere og mere 
komplekst med større og 
større potentialitet for 
social formdannelse. 



Digitale medier 

•  Usenet Newsgroups,  

•  chat,  

•  weblogs, 

•  mailinglister,  

•  Portaler, 

•  sociale medier (især Facebook) 



Begreber i\. Empiri fra interne?et 

•  Interak;on, organisa;on, samfund 
(funk;onssystemer) 

•  Selvorganiserende interak;onssystemer 

•  Cyberspaceinterak;on 

•  Fællesskabskommunika;on 



Fra analysestrategi ;l metode 

•  Metode kvan;ta;v og eller/vs. kvalita;v 

•  Kommunika;on vs. Interview 

•  Etnografi, hands on, kultur, seman;kker, fx 
akronymer, emo;koner 

•  Arkivering, dokumenta;on (at logge)  interne?et 
er et stort laboratorium  

•  Kohærens, anknytning, accept/negering af 
meningsforslag, kondensering  meningsgrænse  



Hvordan finder man noget blandt en 
milliard meddelelser ? 

•  Et emne man kender ;l eller ikke (søgemaskiner) 

•  Konflikter – aktualiserer meningsgrænsen 

•  Produk;on og reproduk;on (muta;on) 

•  Fundatsen, FAQen, Info,  

•  Tråde, personnavne (iden;tet søg på personnavne) 

•  Dokumenta;on, print, word, logfiler, screenshot  

•  E;k, AIR, Charles Ess 



Eksempel 1. Usenet newsgroups 

•  1979, Usenet Newsgroups, Gotved (1999), Baym 
(2000) og Tække (2002). 

•  Google.com har et arkiv med 800.000.000 
meddelelser fra 1981‐2001. 

•  Stadig ak;vt, således er der fx stadig 50.000 
nyhedsgrupper der får mellem 100 og 1.000 indlæg 
om måneden. 



Form  Medie og kondensering

MEDIE 

                   FORM 

Aktuelle koblinger af Aktualitet og 
poten;alitet 

Accept  negering af meningsforslag  

Kondensering  meningsgrænse 

Poten;elle koblinger af 
Aktualitet og poten;alitet 

Mediet ændres hver gang en 
ny form kopieres ind i det 



dk.fri;d.dyr 
•  Fundats:  

dk.fri;d.dyr 
•    

•  Udveksling af oplevelser og erfaringer med kæledyr. 
•  Eksempler på relevante emner i gruppen: 
•   
•  - spørgsmål ang. pleje af et kæledyr 
•  - diverse råd til folk, som planlægger, at deres hund/kat skal have hvalpe/killinger 
•  - hvilken hunderace er velegnet som familiehund 
•  - hvordan skal jeg fodre min pythonslange 
•   
•  Altså en nyhedsgruppe, hvor alle mulige spørgsmål/fortællinger/råd 
•  vedr. ens kæledyr kan tages op.  

Uddifferen;ering i sagsdimensionen 



dk.fri;d.dyr 
•  Hejsa alle sammen.
•   
•  Jeg har en ørkenrotte (han) der er 2 1/2 år gammel. Han har fået et sår på
•  maven som der er gået betændelse i. Jeg aner ikke hvad jeg skal gøre... Jeg
•  har ingen anelse om hvad det vil koste at få den behandlet af en dyrlæge, og
•  om der kan gøres noget ved det. - Eller om det er bedst at aflive den, og
•  hvad det vil koste. Folk siger til mig at jeg bare selv kan slå den ihjel,
•  da det ser slemt ud, men det kan jeg ikke.
•  Er der nogen der har nogle ideer om hvad det vil koste at få en dyrlæge til
•  at kigge på ham.
•   

•  Mhv Mette  

Forespørgsel: en første ordens iag?agelse 



dk.fri;d.dyr 

•  Kommer an på hvor du bor osv.
•  Min dyrlæge tager mindre i konsultation for smådyr end hun gør for hunde og
•  katte. Såret skal sikkert bare behandles med antibiotika som ikke er
•  voldsomt dyrt.
•   
•  Du kan IKKE selv slå din ørkenrotte ihjel, det må du ikke medmindre du er
•  uddannet til det, desuden vil det også være meget smertefuldt for det lille
•  kræ at blive "kværket" af sin egen "moar"! (Dernæst går det under
•  dyremishandling, men det er en anden ting.)
•   

•  - Jane  

Svar: en anden ordens iag?agelse 



•  Min dyrlæge tager mindre i konsultation for smådyr (…) ikke er
•  voldsomt dyrt. Økonomi (betaler det sig ? Kode betaling +/-)
•   Du kan IKKE selv slå din ørkenrotte ihjel, Moral (agtelse +/-)
•  det må du ikke medmindre du er uddannet til det, Uddannelse 

(eksamen +/-)
•  desuden vil det også være meget smertefuldt for det lille
•  kræ at blive "kværket" af sin egen "moar"! Intimitet (elsker +/-)
•  (Dernæst går det under dyremishandling, men det er en anden ting.) 

(Ret +/-)

1.  Kohærens, knytter meningsfuldt til første bidrag
2.  Selektioner der allerede er taget, danner basis for dette svar, hun 

kender koden. Fx den med uddannelse, eller den med betaling
3.  Opretholder meningsgrænsen, reaktualisering, reproduktion
4.  En anden ordens iagttagelse af forespørgslen udfra meningsgrænsen



dk.fri;d.dyr 
•  man skal ikke have et dyr hvis man ikke vil betale prisen  
--

•  Hvis dyret er sygt skal det til dyrlæge, og hvad det koster må man 
tage med, ellers skal man ikke have dyr      --  

•  Slitagen på lejligheden er nok ikke meget større, når man har dyr 
end når man har børn (…) jeg kan da se at barnet der boede her 
før også har slidt på dørkarme osv         
--

•   Nå, bor du også et sted, hvor havens fugle er blevet skræmt væk 
af naboens børn??        --

•  Jeg ville med glæde spænde dig godt fast og dumpe dig i 
havnen!!!!  

Uddifferen;eret kommunika;on, intern kondenseret moral 



dk.fri;d.dyr: meningsgrænse 



Den blinde plet 

•  Men disse indlæg provokerede også mig stærk, idet jeg kom til 
at tænke på, at de fleste for det første ikke havde nogen 
relevans for trådens indehaver, og for det andet med tanke for 
mange børns mistrivsel her i landet, at mange hunde bliver 
behandlet bedre end disse. Selvfølgelig har det ikke noget med 
dyr at gøre, men det tricker jo åbenbart mig 

•  Ingen svar, 
•  eller svar der angriber at emnet ligger udenfor gruppens 

område, 
•  eller svar angriber sproget i indlægget.



Indlæg der krænker meningsgrænsen 

•  Hvis du går op til din læge, er jeg sikker på, at du kan få både 
Fontex og en henvisning til en god psykiater. Guderne skal vide, at 
du har brug for det. - og med en patient som dig, vil psykiateren ikke 
behøve andre - det er vist stof i dig til at han kunne skrive en bog. 
Selv, så  jeg dig hellere i en spændetrøje.        Dorte                                                                                                                  
Cats know what we feel. They don't care, but they know

      ---
•  Jeg tænker også på nye skribenter i gruppen, der risikerer at tro at 

det han siger er sandt - For ellers ville han ligge i mit killfilter nu! 
•  Efter den måde Hans argumenter i tråden om fyrværkeri på 

hundeng'en, er han bare en troll  



Eksempel 2 mailinglister 
AoIR: AIR‐1 

•  I am concerned that the discussion on the AIR list has 
moved from ques;on of the impact on internet 
technology on global poli;cs (…) I am quite certain 
that a variety of poli;cal views exist on this list. I 
think pos;ng for (…) is an inappropriate use of the 
list!!! 

•  I think it is appropriate. Internet + listserv + 
community of researchers + global issues + ... 

•  Isn't this essen;ally a social science list? That just 
happens to pertain to the internets impact etc? 



Moderatoren kommer på banen 
•  Concerning the ques;on of appropriateness, when AoIR 

got its start (not so many years ago) and air‐l ran on my 
li?le server my goal was to let the community fend for 
itself concerning appropriateness of pos;ngs, and I 
believe the AoIR execu;ve commi?ee has taken a similarly 
laissez‐faire approach 

•  it is not compulsory to read or reply to every message on 
this list ‐ only to those that interest you 

•  As to the appropriateness of discussing 'non‐curricular' 
issues on a list like this? Generally, I think not, unless the 
discussion is clearly related to the Internet as a 
phenomenon. However, some ;mes there are excep;ons 
to rules ‐ 



Chat eksempel 

•  1(s) c: Macfisto you are always asking so many 
demanding ques;ons  
2(s) macfisto: who the fuck died and made you king  
3(s) SunSword: macfisto, watch the language.  
4(s) Aries: Nice mouth Macfisto  
5(s) c: voila another ques;on! (just kidding)  
6(s) macfisto: well sorry for my outburst





Eksempel 3. weblogs 

•  Fra massemedier ;l interak;onsmedier 
•  A‐blogs 
•  En avatar, ikke primært medlem af en gruppe, 
men man bevæger sin avatar rundt 

•  Nye muligheder for direk;onalitet: blogroll, 
backtracking, comments 

•  klynger 



Eksempel 4 Facebook 

•  Meget som weblogs, men her som 
microblogging 

•  Mest ‘trafik’ omkring statusopdatering 

•  Ingen tegn på meningsgrænser 

•  Men dog undtagelser, især poli;kere der 
fokuserer deba?en og lader folk diskutere 

•  Sites og grupper (på grupper er der eksempler 
på dannelse af meningsgrænse) 



hmm 

•  Hvor de første digitale medier primært gav 
rum for fællesskab så giver de sociale medier 
rum for netværk og selvpromovering. 

•  Har lige været på SMID‐konference og talt om 
de sociale medier i\. selvet og defineret at 
man kommer i en posi;on af distanceret 
refleksivitet!  



Tak for opmærksomheden 

•  Mine websteder med referencer og links ;l online 
publika;oner, fx ;l mediesociografi: 
h?p://www.jespertaekke.dk/dansk/  og 
h?p://person.au.dk/da/imvjet@hum 

•  Skandinavisk Luhmann Forum: 
h?p://uk.groups.yahoo.com/group/
luhmann_danish/ 

•  Sociocyberne;c:  
h?p://groups.yahoo.com/group/
sociocyberne;cs/  


