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Abstract
Increased economic inequality globally has brought renewed attention to the study of elites.
Even in egalitarian Denmark, a large volume of resources is accumulated by a small group
at the top of the society. In their dissertations, Christoph Houman Ellersgaard and Anton
Grau Larsen empirically identify a power elite in Denmark consisting of 423 individuals with a
high level of similarity in social traits. This thesis contributes to the study of elites by
examining the presence of the Danish power elite on the three social network sites
Facebook, Twitter and LinkedIn. The results show that the Danish power elite has a
presence on social network sites that differs from the rest of the population. The Danish
power elite has a significantly lower presence on Facebook and a significantly higher
presence on Twitter and LinkedIn than the remainder of the Danish population. Based on
Pierre Bourdieu's practice theory and Joshua Meyrowitz' media theory, three explanations
are given for these results. The first explanation suggests that presence on Facebook
provides less beneficial social capital outcomes than presence on Twitter and LinkedIn.
Facebook restricts bonding social capital outcomes due to mechanisms impeding social
closure. Twitter and LinkedIn on the other hand facilitate professional advancement through
bridging social capital outcomes. The second explanation suggests that presence on
Facebook provides less beneficial cultural capital outcomes than presence on Twitter and
LinkedIn. The Danish power elite yield cultural capital outcomes by exercising different
patterns of cultural consumption than the surrounding society in the physical world, and the
same is the case on social network sites. The third explanation suggests that presence on
Facebook provides less beneficial self-expression outcomes than presence on Twitter and
LinkedIn. Facebook urges its users to express all aspects of their identity, while Twitter and
LinkedIn encourage its users to express only professional aspects of their identity. The
results and the three given explanations provide the basis for a discussion of the elite's role
in society. It is discussed whether the Danish power elite is a social group with members
having similar social traits. The results generally support this claim but also nuances it by
finding that some sectors within the Danish power elite have a presence on social network
sites similar to the rest of the society. It is then discussed whether social network sites have
the potential to make the elite more democratic. The results indicate that social network sites
alone do not make the elite more democratic but rather reflect the elite's role in society. The
composition of the elite also reflects society's structure to some degree and the emergence
of digital media could thus foreshadow a change in the composition of the elite.
Keywords: power elite, social network sites, social capital, cultural capital, self-expression,
elite theory.
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Indledning
En koncentreret magtelite bestående af 423 individer træffer de tungeste beslutninger i
politik, fagforeninger, erhvervsliv og kulturliv. Christoph Houman Ellersgaard (2015) og
Anton Grau Larsen (2015) gjorde ved hjælp af social netværksanalyse dette fund i deres
ph.d.-afhandlinger fra Sociologisk Institut på Københavns Universitet. Fundet strider med
den brede opfattelse af Danmark som en klasseløs og egalitær velfærdsstat, der trives i dele
af befolkningen. En rundspørge fra ISSP1 (2009) viser, at kun 11 % af danskerne mener, at
der findes en 'lille elite' i samfundet. Ellersgaard (2015) og Larsen (2015) sætter med deres
afhandlinger spørgsmålstegn ved den gængse opfattelse af magtfordelingen i Danmark,
hvor magten ikke menes at være stærkt koncentreret, men derimod fordelt blandt en bred
skare af individer og sociale grupper. Deres afhandlinger viser, at magten i Danmark er
koncentreret blandt en eksklusiv gruppe på 423 individer, som danner et tæt og lukket
netværk i toppen af samfundet. Magteliten udgøres ikke af hverken de folkevalgte, de bedst
egnede eller de rigeste, men af grupperne i den danske arbejdsmarkedsmodel og eliten
omkring kongehuset. Den danske magtelite som defineret af Ellersgaard (2015) og Larsen
(2015) synes således at ligge tæt op ad Charles Wright Mills' (1956:18) definition af
magteliten i 1950'ernes USA. Ifølge Mills består magteliten af en gruppe af individer, som
indtager dominerende positioner i de tre mest centrale institutionelle domæner i det
amerikanske samfund: Staten, militæret og erhvervslivet. I dette speciale undersøger jeg
denne magtelites tilstedeværelse på sociale netværkssider (forkortes herefter SNS'er).

Den danske magtelite
Ellersgaard (2015) og Larsens (2015) studier har tiltrukket sig stor opmærksomhed i den
brede offentlighed. Dette skyldes blandt andet, at eliteforskningen i Danmark hidtil har været
mangelfuld. Ingen har hidtil anvendt social netværksanalyse kombineret med
korrespondanceanalyse til at identificere sammensætningen og strukturen af eliten.
Eksisterende forskning har desuden stillet sig skeptisk overfor, hvorvidt magteliten kan
identificeres empirisk, og har i stedet undersøgt forskellige fraktioner af eliten såsom den
politiske elite eller kultureliten. I 1997 søsatte Folketinget forskningsprojektet
Magtudredningen, der skulle kaste lys over magtstrukturers indflydelse i Danmark.
Konklusionen på forskningsprojektet var, at der ikke eksisterer relationer mellem de
forskellige magtnetværk og at der dermed ikke findes én homogen elite over alle andre
elitegrupperinger. Forskningsprojektet konkluderede endvidere, at de danske eliter varetager
befolkningens interesser på et højt niveau, og at deres magtanvendelse bliver tiltagende
demokratisk (Christiansen, Møller og Togeby 2004:239-246).
Den eksisterende forskning problematiserer ikke elitens rolle i Danmark. Ellersgaard (2015)
og Larsen (2015) belyser derimod elitens potentielle samfundsmæssige problematikker ved
at undersøge dens sammensætning og sociale karakteristika. Magteliten er stærkt
koncentreret, udgøres af individer med en bemærkelsesværdig ens socioøkonomisk
baggrund og er ikke repræsentativ for resten af befolkningen. Magtelitens kerne udgøres
1
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hovedsageligt af medlemmer fra det private erhvervsliv, og den kulturelle elite er så godt
som fraværende. Kun 19 procent af magteliten er kvinder og 422 ud af 423 individer i
magteliten har en etnisk dansk baggrund. Næsten halvdelen af magteliten har taget én af
blot otte forskellige universitetsuddannelser og størstedelen er bosat i Nordsjælland. Mere
end 90 % af magteliten kommer fra den 20 % mest privilegerede del af samfundet, og en
tredjedel er født ind i overklassen. Kun 36 % af magteliten kommer fra middel- eller
arbejderklassen, mens dette gør sig gældende for 95 % af den øvrige befolkning (Larsen,
Ellersgaard og Bernsen 2015:9-27). Ellersgaard (2015) og Larsen (2015) tegner således et
billede af en magtelite, som skiller sig ud fra det omgivende samfund og ikke har mange
fællestræk med især de nederste sociale lag. Magteliten udgør et potentielt
samfundsmæssigt problem, fordi magtens koncentration medfører asymmetri i
magtfordelingen, hvilket betyder at grupper i samfundet tilgodeses på bekostning af andre,
der ikke besidder magten til at ændre deres livssituation (Fuchs 2014:72-75).

Global økonomisk ulighed
Ellersgaard (2015) og Larsen (2015) skriver sig ind i et felt af elite- og magtstudier, som de
seneste år har tiltrukket sig øget opmærksomhed på grund af stigende magtkoncentration
og ulighed på globalt plan (Khan 2012:365). Den franske økonom Thomas Piketty har bragt
fornyet opmærksomhed til debatten om ulighed og magtkoncentration. Piketty (2014:1-38)
argumenterer, at den rigeste procent af befolkningen har draget uforholdsmæssig stor nytte
af den neoliberale politik, der er ført siden 1970'erne. Pikettys hovedargument er, at i en
global økonomi, hvor forrentningen af formuer er højere end vækstraten, vokser
formueindkomstandelen altid hurtigere end den tjente kapital. Konsekvensen af dette er øget
ulighed. Udviklingen er global, og uligheden er også steget i Danmark, hvor Ginikoefficienten2 i 2010 var den højeste blandt alle industrialiserede lande (Davies et al. 2010).
Stigningen i økonomisk ulighed har i kølvandet på finanskrisen mødt folkelig såvel som
politisk modstand på både globalt og nationalt plan. Denne modstand ses blandt andet i
bevægelsen 'Occupy Wall Street' og fremkomsten af progressive kapitalismekritiske partier
og politikere såsom Podemos i Spanien, Syriza i Grækenland, Alternativet i Danmark og
Bernie Sanders i USA.
Studiet af eliter er relevant, fordi det er relateret til den stigende økonomiske ulighed, og
viden om eliten kan bidrage til at belyse årsagerne til de senere års stigende økonomiske
ulighed. Eliten består hovedsageligt af individer fra den finansielle sektor (Ellersgaard 2015;
Foster og Holleman 2010; Larsen 2015; Khan 2012:363) og den danske magtelite består
udelukkende af individer fra den rigeste procent af samfundet (Ellersgaard 2015:288; Larsen
2015:249). Økonomisk kapital kan på grund af kapitalformernes konvertible natur veksles til
andre former for ressourcer i form af eksempelvis politisk indflydelse (Bourdieu 1986). At
være i besiddelse af store mængder økonomisk kapital øger derfor sandsynligheden for at
blive en del af eliten. Foster og Holleman (2010) argumenterer, at den finansielle elite i USA
har del i den stigende ulighed, fordi den omsætter økonomiske ressourcer til politisk
indflydelse, som udmønter sig i ulighedsskabende politik. De argumenterer, at ledere af
2
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finansielle konglomerater i høj grad var med til at udvikle USA's seneste finanspolitik og efter
finanskrisen desuden har fortsat med at tildele lønstigninger til administrerende direktører for
store virksomheder. Den øgede koncentration af økonomisk kapital på få hænder har derfor
relevans for studiet af eliter, idet den finansielle elite kan konvertere dens uforholdsmæssige
store akkumulation af økonomiske ressourcer til stor samfundsmæssig indflydelse.

Magteliten og digitale medier
Ellersgaard (2015) og Larsen (2015) yder et stort bidrag til eliteforskningen i Danmark ved
empirisk at identificere magteliten og problematisere dens rolle i samfundet. Manglende
viden om eliten skaber plads for konspirationsteorier og politisk populisme, og studierne
skaber således et sagligt fundament på hvilket kvalificerede diskussioner om magteliten og
dens indflydelse i Danmark kan finde sted. Ellersgaard (2015) og Larsen (2015) undersøger
dog ikke, hvordan magtelitemedlemmer lever deres liv på digitale medier. Vil man besvare
spørgsmål om eliten med større sikkerhed, er det nødvendigt at skabe et mere komplet
billede af magteliten. Dette kan blandt andet skabes ved at undersøge magtelitens digitale
adfærd. Den digitale virkelighed eksisterer ikke uafhængigt af den fysiske virkelighed, og
derfor bør handlinger i den digitale virkelighed ikke forkastes som irrelevante. SNS'er kan
blandt andet anvendes til at styrke sociale relationer (Ellison, Steinfield og Lampe 2007) og
til at fremstille aspekter af individers identitet (van Dijck 2013). SNS'er lader os blandt andet
finde information om individer vi ikke kender personligt, debattere med individer på tværs af
sociale skel og kommunikere med både stærke og svage relationer fra nær og fjern. Med
andre ord lever vi en stor del af vores liv på SNS'er, hvilket også afspejler sig i befolkningens
tilstedeværelse og tidsforbrug på disse. SNS'er som Facebook, Twitter og LinkedIn er blevet
dominerende digitale infrastrukturer, som faciliterer informationsudveksling mellem
forbundne individer. 63 % af alle danskere er på Facebook, som dermed er det mest
populære sociale medie i Danmark (Danmarks Statistik 2015), og 59 % af alle danskere
benytter Facebook hver dag (DR Medieforskning 2014:22). For at forstå magtelitens
fællestræk og karakteristika, må man også forstå den del af deres liv, der foregår online.
Kortlægningen af magtelitens tilstedeværelse på SNS'er kan bidrage til at skabe et mere
komplet billede af eliten og dermed nuancere Ellersgaard (2015) og Larsens (2015) fund.
Magtelitens tilstedeværelse på SNS'er påvirker desuden vores forståelse af elitens rolle i
samfundet, fordi deres tilstedeværelse indeholder potentialet for både at øge og mindske
afstanden mellem dem og øvrige sociale grupper.
De mest positive medieforskere er af den opfattelse, at digitale medier har et
demokratiserende potentiale. Digitale medier menes i denne optik at være emancipatorisk,
magtneutraliserende og lighedsskabende (Lievrouw og Livingstone 2002:57-59; Marichal
2012:17). Med fremkomsten af digitale medier er taletid i medierne ikke forbeholdt eliten,
idet alle borgere med internetadgang som udgangspunkt kan ytre sig til potentielt set store
publikummer. Magtelitens tilstedeværelse på SNS'er kan desuden bygge bro mellem
magteliten og øvrige sociale grupper, fordi afstanden mellem grupperne formindskes
gennem digitale mediers nedbrydelse af tid og sted. Dette hævdes at facilitere udveksling af
synspunkter og socialisering mellem magteliten og befolkningen. Magtelitens socialisering
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med øvrige sociale grupper kan skabe social kapital på et fællesskabsniveau, hvilket er til
gavn for alle inkluderede (Putnam 2000). Magtelitens tilstedeværelse på SNS'er kan også
synliggøre magthaverne, hvilket skaber bevidstgørelse om, og mulighed for at kontrollere,
magthaverne. Et eksempel på digitale mediers demokratiserende potentiale er det, der
senere er blevet betegnet det Arabiske Forår, hvor folkelige protester medvirkede til
regimeskifte i blandt andet Tunesien og Egypten. Under det Arabiske Forår anvendte
aktivister SNS'er til at organisere demonstrationer og formidle nyheder om begivenhederne
både lokalt og internationalt. SNS'er hjalp dermed både med at organisere oprørene og
skabe international medieopmærksomhed (Lotan et al. 2011).
Fremkomsten af SNS'er skaber dog ikke nødvendigvis mere demokratiske og egalitære
samfund, men kan også have negative konsekvenser. De positive afkast af magtelitens
tilstedeværelse på SNS'er afhænger af, at magteliten er til stede, hvilket ikke er naturgivent.
Er magteliten fraværende, vil det eliminere befolkningens mulighed for at socialisere med
dem og kontrollere deres magtudøvelse. Magteliten kan desuden skjule deres elitestatus
ved at være fraværende, og dermed bidrage til myten om, at eliten er ikkeeksisterende. Er
magteliten derimod til stede på SNS'er, kan den differentiere sig fra resten af befolkningen
ved at indgå i lukkede netværk med andre ligesindede. Magteliten kan kontrollere andre
sociale gruppers adgang til eliten, og dermed de fordele i form af social kapital som
medlemskab af eliten giver. SNS'ers mekanismer kan føre til skabelsen af filterbobler, hvor
brugere kun interagerer med dem, der deler deres eget verdenssyn, hvilket kan føre til
skabelsen af ekkokamre, hvor hele befolkningsgrupper diskuterer i adskilte rum (Pariser
2011). Konsekvensen af dette kan være øget polarisering af samfundet og dermed potentielt
negativ social kapital på et samfundsniveau (Putnam 2000). SNS'er lighedsskabende
potentiale udfordres endvidere af, at social kapital i en vis grad går i arv, hvilket er
medvirkende til reproduktion af ulighed (Bourdieu 1986:22-23). De potentielle negative
konsekvenser af SNS'er skyldes dog også, at de ikke eksisterer for almenvellet. De mest
anvendte SNS'er er ikke habermasianske offentlige sfærer, men derimod kommercielle
virksomheder, der tjener penge på, at brugere og virksomheder anvender tjenesterne
(Fuchs 2014). Dette betyder, at ejere af SNS'er forsøger at konstruere dem, så de skaber
mest mulig profit (van Dijck 2013).
Fremkomsten af SNS'er har altså potentielt både positive og negative konsekvenser. Dette
speciale vil undersøge magtelitens tilstedeværelse på SNS'er for bedre at forstå elitens rolle
i samfundet. En kortlægning af magtelitens tilstedeværelse gør det muligt at forklare, hvorfor
eliten er til stede eller ikke til stede, hvilket gør det muligt at nuancere diskussioner om
elitens rolle i samfundet. Forskning om magtelitens tilstedeværelse på SNS'er er stort set
fraværende, men enkelte studier berører emnet perifert. Disse studier omhandler blandt
andet elitens relation til traditionelle medieinstitutioner. Schultz (2007) viser ved hjælp af en
feltanalytisk tilgang, hvordan den danske presse historisk har udviklet sig gennem forskellige
magthaveres påvirkning, og Freedman (2015) viser på lignende vis, at ejere af store
medievirksomheder anvender deres ejerskab til at kontrollere medierne og opnå adgang til
en global elite. Rebecca Adler-Nissen (Københavns Universitet 2015) arbejder på et
forskningsprojekt, som undersøger hvordan diplomatiet forandres, når topledere fra EU
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påvirker de politiske processer gennem brug af SNS'er. I USA er der udført en enkelt
undersøgelse af den finansielle elites tilstedeværelse på SNS'er. CEO.com (2014)
undersøger tilstedeværelsen af administrerende direktører fra alle Fortune 500virksomheder og finder, at de har en meget lav tilstedeværelse. Undersøgelsen er dog
udelukkende deskriptiv og forsøger dermed ikke at forklare, hvorfor tilstedeværelsen er lav.

Problemformulering
Med udgangspunkt i ovenstående afgrænsning af mit problemfelt og det eksisterende
videnshul undersøger jeg i dette speciale tilstedeværelsen af de 423 individer i magteliten på
sociale netværkssider. Digitale medier har ændret vores måde at forstå verden på og er en
uundværlig del af mange menneskers liv. For at forstå eliten må vi også forstå, hvordan de
lever deres liv digitalt. I dette speciale besvarer jeg derfor en problemformulering, som
spørger: hvad karakteriserer magtelitens tilstedeværelse på sociale netværkssider? Med
afsæt i denne problemformulering undersøger jeg endvidere, hvilke forklaringer der kan
gives på magtelitens tilstedeværelse på sociale netværkssider, samt hvordan disse
forklaringer påvirker vores forståelse af eliten.

Afgrænsning
Specialets empiriske grundlag er data, der beskriver de 423 magtelitemedlemmers
tilstedeværelse på Facebook, Twitter og LinkedIn. Denne empiri behandles ved hjælp af
inferentiel statistik og præsenteres ved hjælp af deskriptiv statistik. Udgangspunktet for
specialet er dermed den danske magtelite, og ikke andre nationers magteliter eller en global
magtelite. Specialet undersøger desuden ikke andre sociale medier såsom Instagram eller
Snapchat og undersøger endvidere kun tilstedeværelse og ikke eksempelvis adfærd.
Specialet bygger på den magtelite som Ellersgaard (2015) og Larsen (2015) har
identificeret, og dermed ikke andre mulige sammensætninger af eliten.

Specialets opbygning
Specialet bør læses fra top til bund. Ønskes specifik viden om visse af specialets afsnit, kan
disse dog også læses selvstændigt. I metodeafsnittet redegør jeg først for Ellersgaard
(2015) og Larsens (2015) metode til at identificere magteliten og derefter for min egen
fremgangsmåde og mit videnskabsteoretiske ståsted. Jeg indleder derefter teoriafsnittet
med et litteraturreview af studiet af eliter. Derefter præsenterer jeg specialets teoretiske
ramme, som består af Pierre Bourdieus praksisteori med særlig vægt på kapitalbegrebet og
Joshua Meyrowitz' medieteori med særlig vægt på selvfremstillingsbegrebet. Jeg afslutter
teoriafsnittet med en teoretisk rammesætning, hvor jeg definerer de udvalgte begreber og
forklarer, hvordan de anvendes i analysen. Analyseafsnittet er todelt og består af et
resultatafsnit og et analyseafsnit. I første afsnit fremlægger jeg resultaterne af magtelitens
tilstedeværelse på SNS'er. I andet afsnit giver jeg tre forklaringer på magtelitens
tilstedeværelse på SNS'er ved hjælp af begreberne social kapital, kulturel kapital og
selvfremstilling. I det efterfølgende diskussionsafsnit diskuterer jeg specialets fund og
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hvordan disse påvirker vores forståelse af elitens rolle i samfundet. Afslutningsvis diskuterer
jeg specialets teoretiske og metodiske begrænsninger og perspektiverer dets fund.

Metodologi
I dette afsnit beskriver jeg min metodiske fremgangsmåde. Jeg redegør først for Ellersgaard
(2015) og Larsens (2015) fremgangsmåde. Derefter redegør jeg for min egen
fremgangsmåde, og argumenterer for de metodiske valg jeg har taget. Slutteligt præsenterer
jeg mit videnskabsteoretiske udgangspunkt.

Den danske magtelite
Ellersgaard (2015) og Larsen (2015) identificerer gennem social netværksanalyse en
magtelite i Danmark bestående af 423 individer. Denne magtelite er en del af mit speciales
empiriske grundlag, og jeg præsenterer derfor i dette afsnit i korte træk deres metodiske
fremgangsmåde og teoretiske ståsted.
Identifikationen af magteliten
Magteliten identificeres gennem social netværksanalyse af en omfattende database
bestående af 5.079 netværk, som blandt andet inkluderer bestyrelser, fonde, udvalg, VLgrupper og begivenheder. Disse netværk består af i alt 37.750 individer forbundet gennem
56.536 relationer. Databasens netværk identificeres gennem en omfattende
netværkssøgning, der er ledet af et inklusionsprincip, hvor alle potentielt magtfulde netværk
inkluderes under tre relevanskriterier. Disse relevanskriterier er, at individer i netværket skal
være forbundet til andre netværk; at individerne i netværkene skal mødes fysisk mindst én
gang årligt; og at individerne i netværkene skal operere på et regionalt eller nationalt plan.
Tidligere netværk samt uformelle netværk såsom sociale klubber, ægteskaber og venskaber
medtages ikke i datamaterialet. Den omfattende netværkskortlægning er muliggjort af
digitalisering, da de fleste bestyrelseslister i Danmark i dag er tilgængelige online
(Ellersgaard 2015:240-273; Larsen 2015:201-234).
Databasen danner grundlag for en social netværksanalyse af de mange netværks
strukturelle sammensætning. For at opnå det mest præcise billede af netværkets struktur,
gives relationernes styrke lavere vægt, når størrelsen af netværket de indgår i forøges.
Argumentet herfor er, at en relation formentlig er stærkere mellem to individer i et lille
bestyrelseslokale med få medlemmer end ved royale begivenheder med flere hundrede
deltagere. Studiet giver endvidere højere vægt til relationernes styrke, når to individer er
relateret til hinanden i flere netværk. Argumentet er her, at jo oftere to individer mødes, jo
stærkere vil deres relation i gennemsnit være (Ellersgaard 2015:240-273; Larsen 2015:201234). Med udgangspunkt i disse metodiske tilpasninger udføres den sociale
netværksanalyse på hele netværket. Resultatet af denne er, at alle centrality-målinger følger
en power law-fordeling, hvor et fåtal af individerne i netværket er langt bedre forbundet end
de øvrige. En sammenhængende magtelite identificeres herefter ved at nedbryde netværket
gennem k-cores (Ellersgaard 2015:240-273; Larsen 2015:201-234). Denne magtelite består
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af 423 individer med en k-core-værdi på minimum 199 og med en maksimal afstand på 2,1.
Med andre ord har alle 423 individer minimum 199 relationer, hvor afstanden mellem dem er
maksimalt 2,1 relationer, og ved inklusion af flere individer i netværket falder k-core-værdien
betragteligt og nedbringer dermed tætheden i netværket. På baggrund af den sociale
netværksanalyse kobles de empiriske fund i form af netværkets struktur med en kerne med
høj tæthed, der består af de vigtigste repræsentanter fra samfundets sektorer, med Charles
Wright Mills' teori om magteliten.

Figur 1: Magtelitenetværket (Ellersgaard 2015:294; Larsen 2015:255).
Magt- og eliteperspektivet
Ellersgaard (2015) og Larsen (2015) anskuer magten ud fra et hovedsageligt bourdieusk
perspektiv. Magteliten anses som en social gruppe, hvor medlemmerne kæmper om
ressourcer i magtfeltet. De mest magtfulde individer er dem, som har adgang til og
kontrollerer kapital af relativt set højst værdi. De identificerede magtelitemedlemmer har alle
mulighed for direkte indflydelse gennem deres position såsom at tage beslutninger i et
bestyrelseslokale, men Ellersgaard (2015) og Larsen (2015) måler dog ikke hvorvidt
magtelitemedlemmerne gør brug af denne potentielle indflydelse. Magten måles derimod på
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et netværksniveau, hvor magten anses eksisterende blandt de med de mest centrale
positioner i et netværk. De forskellige kapitalformer er konvertible af natur, og den sociale
kapital, som opnås i kraft af en central position i netværket kan dermed veksles til andre
kapitalformer (Bourdieu 1986). Det underliggende magtperspektiv i studiet er desuden, at
magten ikke kun anses som tilhørende individet, men som eksisterende i kraft af
vedkommendes position i netværket. Denne position er i større eller mindre grad knyttet til
individets erhverv, og kan ændre sig, hvis individet skifter stilling. Ud fra et bourdieusk
perspektiv bliver magten fordelt strukturelt, men det er kun ved at undersøge individuelle
karakteristika, at strukturen af magtfordelingen fremkommer. Larsen (2015:14) argumenterer
derfor samtidig for, at det er nødvendigt at undersøge magtelitens sociale karakteristika for
at kunne forstå, hvilken struktur de indgår i og udgør. Deres magtperspektiv indeholder
dermed også en antagelse om, at magt ikke eksisterer fuldstændig i kraft af individet eller
den sociale struktur, men af begge dele.
Når jeg bygger en stor del af mit speciale på Ellersgaard (2015) og Larsen (2015), antager
jeg samtidig et lignende magt- og eliteperspektiv, hvilket inkluderer idéen om, at der findes
én magtelite i samfundet. Dette vil kunne ses i udformningen af mit undersøgelsesdesign,
hvor jeg undersøger sociale karakteristika af magtelitemedlemmerne, i form af deres
tilstedeværelse på SNS'er, for at kunne diskutere vores forståelse af eliten. Jeg bygger dog
også videre på Ellersgaard (2015) og Larsens (2015) fund, fordi de empirisk identificerer
strukturen af den danske magtelite, der indtil nu kun har været teoretisk konstrueret. De
præsenterer dermed et datagrundlag i form af 423 magtelitemedlemmer, der kan bygges
videre på. Havde studiet indtaget et positionelt perspektiv, så havde de ikke kunne
identificere en magtelite empirisk.

Metode
Mit speciale bygger videre på Ellersgaard (2015) og Larsens (2015) identificerede magtelite.
Min metodiske tilgang er dog ikke social netværksanalyse, men indsamling af data om
magtelitens tilstedeværelse på SNS'er. I dette afsnit argumenterer jeg først for, hvorfor jeg
undersøger SNS'er samt hvilke. Derefter redegør jeg for min metodiske fremgangsmåde.
Jeg argumenterer dernæst for min udvælgelse af statistik over befolkningens brug af
SNS'er, som bruges i analysen til at sammenligne med tal for magteliten. Slutteligt
præsenterer jeg en sektoropdeling af magteliten, som i analysen bruges til at vise interne
forskelle i magteliten.
Afgrænsning af sociale netværkssider
Mit speciale er afgrænset til at undersøge magtelitens tilstedeværelse på Facebook, Twitter
og LinkedIn, og dermed ikke andre sociale medier. Der kan gives to hovedårsager for valget
af netop disse sociale medier. Den første årsag er, at de udvalgte platforme har en bred
anvendelse i befolkningen, hvilket visse af de øvrige sociale medier ikke har. Ifølge
Danmarks Statistik (2014; 2015) er 65 % af alle danskere til stede på Facebook, 18 % er til
stede på Twitter og 12 % er til stede på LinkedIn. Snapchat bruges i sammenligning
månedligt af 18 %, Instagram af 16 %, Pinterest af 5 %, Reddit af 3 % (DR Medieforskning
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2014:23) og Tumblr af 3,5 % (Socialstats 2015). De tre udvalgte sociale medier har altså en
ganske stor brugerbase i Danmark. Snapchat og Instagram har flere brugere end Twitter og
tæt på lige så mange som LinkedIn, men de har ikke en bred aldersmæssig forankring, idet
de fleste af deres brugere er unge (Socialstats 2015). Der findes ikke tal for Twitter og
LinkedIns brugeres alder, men de må antages at have en bredere aldersmæssig forankring
end Snapchat, da de begge især bruges arbejdsrelateret (van Dijck 2013). Facebook,
Twitter og LinkedIn er altså ifølge den seneste statistik blandt de sociale medier med flest
brugere i Danmark, der samtidig må formodes ikke at have en snæver aldersmæssig
sammensætning af brugere.
Udvælgelsen af Facebook, Twitter og LinkedIn skyldes dog ikke kun deres brede
anvendelse i Danmark, men også deres teknologiske konstruktion. Fælles for de tre
platforme er, at de lader brugeren oprette en offentlig eller semi-offentlig profil, hvor
brugeren kan oprette forbindelse til andre brugere og samtidig, i større eller mindre grad, se
og gennemse andres forbindelser. De tre platforme falder dermed under boyd og Ellisons
(2010:211) definition af SNS'er, som defineres som webbaserede tjenester, der tillader
brugere at:
"(1) construct a public or semi-public profile within a bounded system, (2)
articulate a list of other users with whom they share a connection, and (3) view
and traverse their list of connections and those made by others within the
system."
Den primære egenskab, der definerer SNS'er er, at de lader brugeren fremvise sit netværk
online. Magtelitens tilstedeværelse på SNS'er er dermed relevant at undersøge, da deres
magt netop afgøres af størrelsen af, og positionen i, netværk (Ellersgaard 2015; Larsen
2015). Magtelitemedlemmer kan således potentielt bruge SNS'er til at styrke deres allerede
stærke netværk. De tre udvalgte SNS'er har en række funktioner, affordances og
dynamikker, der understøtter netværksudvidelse såsom lister over foreslåede nye relationer;
søgefunktioner, der lader brugeren søge efter enhver anden bruger; og fremvisning af
brugerens netværksstørrelse- og sammensætning på brugerens profil.
De øvrige sociale medier har ikke i samme grad funktioner, der understøtter
netværksskabelse, og flere af dem kan ikke kategoriseres som SNS'er. Snapchat lader ikke
brugeren oprette en offentlig eller semi-offentlig profil og kan dermed ikke kategoriseres som
en SNS. Derudover er tjenesten hovedsageligt baseret på interpersonel kommunikation, der
ikke er synlig for andre end for afsender og modtager. Reddit kan kategoriseres som et
indholdsfællesskab, hvor den primære aktivitet er deling af indhold (Kaplan og Haenlein
2010:63), og hvor der er en række profilopbyggende funktioner, men ingen
netværksskabende funktioner. Tumblr kan kategoriseres som en blog-platform, hvor den
primære aktivitet er deling af indhold (Kaplan og Haenlein 2010:63), og hvor der ikke er
netværksskabende funktioner. Pinterest og Instagram kan begge kategoriseres som SNS'er,
men faciliterer kun deling af billeder og korte videoer. Facebook, Twitter og LinkedIn er
dermed de SNS'er, der tilbyder langt de fleste funktioner for forskelligartet interaktion. Disse
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SNS'er kan endvidere anskues som 'networked publics', som lader individer samles om
sociale, kulturelle og samfundsmæssige formål såvel som forbinde til en verden, der
strækker sig udover tætte venner og familie (boyd 2011). I dette lys kan SNS'er anskues
som et potentielt bindeled mellem magteliten og den brede befolkning.
Empiriindsamling- og behandling
I dette afsnit beskriver jeg, hvilken empiri jeg anvender i specialet samt hvordan jeg har
indsamlet empirien. Specialets empiriske grundlag er data om tilstedeværelse på Facebook,
Twitter og LinkedIn for de 423 individer i magteliten. Det fulde datasæt kan ses i bilag 1.
Fremgangsmåden for dataindsamlingen er grundigt struktureret og dataindsamlingen er
foretaget med høj præcision for at sikre høj validitet. Dataene er indhentet med
udgangspunkt i listen over de 423 magtelitemedlemmer, som er offentligt tilgængelig online.
Første skridt i dataindsamlingsprocessen var at kopiere navnet på hvert individ i
magtelitelisten og indsætte det i de respektive SNS'ers søgefunktion. Ved søgning på
individet fremkom en liste af søgeresultater. For at vurdere, hvorvidt de fremkomne
søgeresultater indeholdt det individ der søgtes efter, blev der for hvert individ fra
magtelitelisten fundet information om nuværende erhverv samt et portrætbillede. Denne
information blev sammenlignet med informationen på vedkommendes profiler på de tre
SNS'er. Hvis det med sikkerhed kunne fastslås, at individet figurerede i søgeresultaterne,
blev vedkommende kategoriseret som havende en tilstedeværelse på det respektive SNS,
mens vedkommende blev kategoriseret som havende en manglende tilstedeværelse, hvis
det med sikkerhed kunne fastslås, at individet ikke figurerede i søgeresultaterne. Hvis der
var tvivl om individets tilstedeværelse, blev individet kategoriseret som måske til stede.
Første skridt efter dataindsamlingen var at forsøge at skabe mening ud af det omfattende
datamateriale. Jeg foretog således en række beregninger af magtelitens tilstedeværelse på
SNS'er, som skulle vise hvad der karakteriserer magtelitens tilstedeværelse på SNS'er.
Værdien for individers tilstedeværelse på SNS'er kan som udgangspunkt antage tre former –
til stede, ikke til stede eller måske til stede. Jeg ekskluderede individer kategoriseret som
måske til stede fra beregningerne af datamaterialet, da de potentielt set både kan være til
stede eller ikke til stede og dermed skaber usikkerhed i datamaterialet. Jeg foretog ikke kun
beregninger af den samlede magtelites tilstedeværelse på SNS'er, men også af
kombinationer af grupperinger af magteliten baseret på de data magtelitelisten stiller til
rådighed, hvilket inkluderer stilling, virksomhed og netværksrækkevidde. Disse beregninger
kan afdække variationer i tilstedeværelsen på SNS'er mellem forskellige grupperinger i
magteliten. Jeg beregnede således blandt andet tilstedeværelsen af den øverste
sammenlignet med den nederste del af magteliten såvel som forskellige sektorers
tilstedeværelse. Jeg gennemgår senere i metodeafsnittet, hvordan denne opdeling i sektorer
er foretaget.
Databeregningerne skabte grundlag for en åben kodningsproces (Emerson, Fretz og Shaw
1995), hvor nærlæsning af empirien førte til formulering af en række meget uensartede
temaer og idéer. I denne åbne kodningsproces arbejdede jeg induktivt med empirien og
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forsøgte at producere så mange temaer og idéer som muligt. Disse temaer og idéer blev
herefter formuleret som fund. Med udgangspunkt i disse fund blev der skabt grundlag for en
form for fokuseret kodningsproces (Emerson et al. 1995), hvor de mange forskelligartede
fund blev indsnævret og forsøgt forklaret i en proces, hvor jeg skiftevis lod mig informere af
empiri og teori, og samtidig forsøgte at prioritere og reducere mine fund, så jeg til sidst blot
havde nogle få hovedfund. I denne fase blev den induktive tilgang suppleret af en mere
deduktiv tilgang, hvor jeg gennem læsning af teori forsøgte at forklare mine fund. De to faser
skal dog ikke ses som skarpt opdelte, og jeg bevægede mig i en iterativ proces mellem
begge faser for slutteligt at konvergere mine fund til nogle få sammenhængende hovedfund.
Jeg lod løbende empirien informere min forståelse af teorien, og lod omvendt løbende
teorien informere min forståelse af empirien. Dette skete som et forsøg på at ophæve den
skarpe opdeling af empiri og teori, som kan ses som et binært modsætningspar, der kun
opnår deres mening ved at blive relateret til hinanden. Jeg forsøger derfor i en bourdieusk
tradition at kombinere stringente teoretiske overvejelser med grundigt empirisk arbejde, fordi
ingen af delene kan eksistere uafhængigt af hinanden (Wilken 2006:42-43).
Min data er forholdsvis simpel og bruges til at beskrive magtelitens tilstedeværelse på
SNS'er. Jeg anvender derfor den kvantitative metode deskriptiv statistik til fremstilling af
empirien. Deskriptiv statistik er simple beregninger af data med det formål at kunne
præsentere den i form af tabeller og grafer, der i sig selv skaber afsæt for empiriske og
teoretiske diskussioner (Rumsey 2010:13-22). Jeg anvender derfor den deskriptive statistik
til i analyseafsnittet at fremstille en række histogrammer, der fungerer som afsæt for en
analyse og diskussion af magtelitens tilstedeværelse på SNS'er. Disse histogrammer viser
blandt andet forskellen på tilstedeværelsen på SNS'er mellem magteliten og den øvrige
befolkning såvel som de interne forskelle i tilstedeværelsen i magteliten mellem top og bund,
sektorer samt individers stilling.
I behandlingen af min empiri anvender jeg desuden inferentiel statistik til at foretage en
række signifikansberegninger. For at undersøge, hvorvidt magteliten adskiller signifikant fra
den danske befolkning på en række parametre, anvender jeg en t-test. Jeg tester her
nulhypotesen, at der ikke er forskel på magteliten og den danske befolkning. Da den danske
befolknings standardafvigelse ikke kendes, benyttes følgende formel: t = (x¯ - µ) / (s / √n). x¯
er magtelitens gennemsnit, μ er den danske befolknings gennemsnit, s er magtelitens
standardafvigelse, og n er magtelitens størrelse. I mine beregninger anvender jeg et 95 %
sikkerhedsinterval, og arbejder således med et signifikansniveau på p < 0,05. Foruden t-test
anvender jeg variansanalyse (ANOVA) for at sammenligne tilstedeværelsen på SNS'er på
tværs af sektorer. Jeg benytter her ANOVA, fordi jeg sammenligner mere end to grupper.
Variansanalyserne foretages ved hjælp af SPSS Statistics, og her anvender jeg ligeledes et
95 % sikkerhedsinterval. De statistiske beregninger kan ses i bilag 2.
Udvælgelse af statistik til sammenligning
For at kunne vurdere, hvad der karakteriserer magtelitens tilstedeværelse på SNS'er,
anvender jeg statistik over den øvrige befolkning som sammenligningsgrundlag. I analysen
forsøger jeg dog ikke at beskrive befolkningens tilstedeværelse på SNS'er, men tager
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derimod udgangspunkt i magteliten og anvender kun tal over befolkningens tilstedeværelse i
det omfang, at det gør det nemmere at forstå magtelitens tilstedeværelse. Dette gælder
eksempelvis, når jeg skal vurdere, om magtelitens tilstedeværelse på SNS'er kan
karakteriseres som høj eller lav.
De fleste større analyseinstitutter laver i dag jævnligt statistik over den danske befolknings
digitale adfærd, men kun enkelte af disse undersøger deres tilstedeværelse på SNS'er. De
forskellige analyseinstitutter måler desuden ikke alle sammen på de samme SNS'er og
demografiske variable, og jeg har derfor medtaget tre forskellige rapporter for at få et
dækkende billede af den danske befolknings tilstedeværelse på SNS'er. De tre rapporter er:
●
●
●

Danmarks Statistik. 2014. It-anvendelse i befolkningen.
Danmarks Statistik. 2015. Danskernes brug af sociale medier.
TNS Gallup. 2014. Index Danmark/Gallup.

Disse tre rapporter er alle fra 2014 eller 2015 og benytter i store træk de samme
dataindsamlingsmetoder, hvilket gør dem sammenligningsegnede. Analyseinstitutters
rapporter er dog, ligesom min indsamlede empiri, behæftet med en vis usikkerhed, der
relaterer sig til tidspunktet for dataindsamling og til deres dataindsamlingsmetoder.
Tidsmæssigt kan brugertallene variere, hvis de ikke er indsamlet på samme tidspunkt. De
tre udvalgte rapporter ligger dog inden for et tidsmæssigt tæt interval og tæt på i dag, og er
derfor sammenligningsegnede. Metodisk afhænger de fundne brugertal både af, hvilket
aldersmæssigt interval de medtager, samt af om de baserer deres skøn over brugertal på
eksempelvis spørgeskemaer eller brugertal angivet af de enkelte SNS'er, eller en
kombination af begge. Brugertal angivet af de enkelte SNS'er kan være behæftet med en vis
usikkerhed, da en del af disse brugere kan være spam-profiler eller dubletter oprettet af
individer til andre formål. Derudover kan de enkelte SNS'er have en kommerciel interesse i
at puste tallene op, så de fremstår som større end de egentlig er. Et godt eksempel på dette
er Google+, da alle med en Google-konto, som er nødvendig for eksempelvis at oprette en
mailadresse hos Google, automatisk får oprettet en Google+-profil. Et andet eksempel er
LinkedIn, der skønner, at 1.800.000 danskere er på LinkedIn, mens Danmarks Statistik
(2015) skønner, at kun 840.000 danskere er på LinkedIn. Jeg anvender derfor brugertal fra
de tre udvalgte rapporter, da de alle beregner deres skøn over brugertal ud fra
telefoninterviews og spørgeskemaer af et repræsentativt udsnit af befolkningen, og samtidig
har en alderspopulation, der ligger tæt på hinanden. De tre rapporter anvender dog ikke
præcis samme metoder og angiver dermed også forskellige vurderinger af, hvor stor en
andel af befolkningen der er til stede på de respektive SNS'er. Jeg vil derfor, i det omfang
det er muligt, angive alle rapporternes tal for tilstedeværelse i min beregning og
præsentation af dataene.
I tillæg til de tre rapporter anvender jeg følgende fire rapporter og artikler, som belyser
befolkningens brug af, og ikke tilstedeværelse på, SNS'er:
●

CEO.com. 2014. 2014 Social CEO Report.
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●
●
●

DR Medieforskning. 2014. Medieudviklingen 2014.
Socialstats. 2015. Statistik om danskernes brug af sociale medier.
Statista. 2015a. Number of 1st level connections of LinkedIn users as of May 2015.

Disse fire rapporters tal anvendes ikke til på et statistisk grundlag at sammenligne
magtelitens tilstedeværelse på SNS'er med befolkningens, men de bruges til at
kontekstualisere og uddybe specifikke aspekter af magtelitens tilstedeværelse på SNS'er.
Sektoropdeling af magteliten
Specialets problemformulering undersøger, hvad der karakteriserer magtelitens
tilstedeværelse på SNS'er. Dette indebærer ikke blot at undersøge magteliten som en
helhed, men også at bryde den op og undersøge, hvad der karakteriserer dele af den. I det
følgende redegør jeg derfor for, hvorfor og hvordan jeg har opdelt magteliten i sektorer.
Jeg grupperer magteliten i seks sektorer på baggrund af, hvilken organisation hvert
magtelitemedlem primært er tilknyttet. Denne sektoropdeling er en tilpasning af den opdeling
Ellersgaard (2015:274-321) og Larsen (2015:235-282) foretager, som ligeledes er baseret
på, hvilken organisation hvert magtelitemedlem primært er tilknyttet. Flere af de seks
sektorer udgør klynger inden for magtelitenetværket. En klynge er et begreb inden for social
netværksanalyse, som beskriver en region af noder inden for et netværk, som er mere
sammenhængende eller tæt forbundet end de øvrige i netværket (Hansen, Shneiderman og
Smith 2010:41). En klynge er ikke nødvendigvis en social gruppe med præcise grænser, og
noder inden for en klynge kan være en del af andre klynger. Flere af sektorerne udgør dog
klynger, og individer som primært er beskæftiget inden for erhvervslivet er således generelt
tættere forbundet til andre individer som primært er beskæftiget inden for erhvervslivet end
til individer, som fx primært er beskæftiget inden for stat og politik.

Figur 2: Sektorer i magteliten (Ellersgaard 2015:295; Larsen 2015:256).
16

Ellersgaard (2015:274-321) og Larsen (2015:235-282) identificerer seks sektorer (figur 2).
Disse seks sektorer er:
●
●
●
●
●
●

Erhvervsliv
Kultur og retsvæsen
Arbejdsgiver- og erhvervsorganisationer
Fagforeninger
Videnskab og uddannelse
Stat og politik

Jeg har valgt at tilpasse denne opdeling, så den er mere anvendelig i en analyse af
magtelitens tilstedeværelse på SNS'er. Jeg har således adskilt royale og adelige fra stat og
politik og tilføjet royale og adelige som en ny sektor. Dette skyldes til dels, at de royale og
adelige udgør en selvstændig klynge, der dog ligger tæt på klyngen, der udgør stat og
politik. Det skyldes dog også, at de royale og adelige ikke har meget til fælles i deres daglige
arbejdsgange med politikere og embedsmænd. Derudover har denne sektor en central rolle i
magteliten og må forventes at have en anden adfærd på SNS'er end eksempelvis politikere,
som forventes at være til stede og i kontakt med deres vælgere. Jeg har desuden valgt at
sammenlægge arbejdsgiver- og erhvervsorganisationer med fagforeninger, fordi de begge
repræsenterer arbejdsmarkedets parter, og derfor kan forventes at have enslignende
arbejdsgange og adfærd på SNS'er. Samtidig er de to sektorer forholdsvist tæt forbundet i
magtelitenetværket. Jeg kalder denne sektor for organisationer. Jeg opererer derfor med
følgende seks sektorer med dertilhørende organisationer:
●
●
●
●
●
●

Erhvervsliv: Private virksomheder, private fonde, private pensionsselskaber,
privatejede medier og investeringsselskaber.
Organisation: Arbejdsgiverorganisationer, erhvervsorganisationer, fagforeninger og
tænketanke.
Stat og politik: Stat, regioner og kommuner.
Videnskab og uddannelse: Universiteter og andre læreanstalter.
Kultur og retsvæsen: Muséer og retsinstanser.
Royale og adelige: Royale instanser.

Jeg har placeret hver af magtelitemedlemmerne i én sektor med udgangspunkt i deres
primære stilling som den er vurderet af Ellersgaard (2015) og Larsen (2015).
Magtelitemedlemmer kan, som tidligere argumenteret, ubesværet skifte til magtfulde
stillinger i andre sektorer, hvilket betyder, at hvert individ ikke nødvendigvis kun har
tilknytning til én sektor. Flemming Besenbacker er eksempelvis både professor i fysik på
Aarhus Universitet og bestyrelsesformand i Carlsberg, og han er således både en del af
erhvervsliv og videnskab og uddannelse. I dette tilfælde vil han dog blive placeret under
videnskab og uddannelse, da han har gjort karriere i det akademiske felt og næppe havde
opnået sit bestyrelsesformandskab i Carlsberg uden denne karriere. En anden metodisk
udfordring har været at placere individer, der ikke har en magtfuld stilling i dag, men stadig
befinder sig i netværket. I dette tilfælde er de blevet placeret ud fra den primære stilling de
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havde, da de forlod arbejdsmarkedet. Et eksempel er Peter Gæmelke, der i dag er gårdejer,
men som formentlig er i netværket qua hans tidligere stilling som formand for Landbrug &
Fødevarer.
Årsagen til at jeg opdeler magteliten i sektorer er ikke kun, at min problemformulering
lægger op til at undersøge magteliten, og at dele af magteliten dermed også må
undersøges, men også, at variationer i sektorers tilstedeværelse kan hjælpe med at give
forklaringer på, hvorfor magtelitens tilstedeværelse på SNS'er er, som den er. Sektorerne
skal ikke ses som autonome enheder, der agerer selvstændigt uden relation til den øvrige
magtelite, men de har dog særegne karakteristika. Er den royale og adelige sektor
eksempelvis fraværende, kan en oplagt forklaring på dette være, at kongehusets
kommunikationsstrategi primært fokuserer på at markedsføre kongehuset som helhed
gennem traditionelle medier frem for gennem individers tilstedeværelse på SNS'er. Denne
viden om den royale og adelige sektor kan således lede op til en diskussion af, i hvilken grad
en kommunikationsstrategi kan forklare, hvorvidt de øvrige magtelitemedlemmer har en
tilstedeværelse på SNS'er eller ej.

Videnskabsteoretisk ståsted
I dette afsnit beskriver jeg kort specialets videnskabsteoretiske ståsted, og herunder måden
jeg erkender virkeligheden videnskabeligt. Jeg præsenterer ikke en lang redegørelse for mit
epistemologiske og ontologiske udgangspunkt, idet jeg er af den opfattelse, at disse snarere
skal komme til udtryk gennem mine metodiske og teoretiske valg, og tydeliggøres og
argumenteres for løbende. Jeg redegør dog kort for, hvilken videnskabsteoretisk tradition jeg
indskriver mig i, og formulerer sideløbende min egen erkendelsesstrategi.
Mit primære grundlag for erkendelsen af virkeligheden bygger på et bourdieusk perspektiv.
Centralt i Bourdieus videnskabsteori er brobygning mellem objektive og subjektive tilgange.
Hos Bourdieu eksisterer der en objektiv virkelighed, men den objektive virkelighed kan ikke
alene forklare individers handlinger. Sociale praksisser er derfor betinget både af objektive
strukturer og af subjektive forståelser af den sociale virkelighed. Den sociale virkelighed ser
forskellig ud alt efter hvorvidt den anskues ude- eller indefra, hvorfor den må anskues fra
begge vinkler (Wilken 2006:115-132). Dette betyder blandt andet, at jeg undersøger,
hvordan magtelitens tilstedeværelse på SNS'er udgør en objektiv virkelighed, men også
forsøger at forklare, hvordan denne objektive virkelighed konstrueres af subjektive
handlende agenter.
Bourdieu bekender sig ikke til en ren videnskabsteoretisk retning, men betegner sig selv
som relationel konstruktivist. Ifølge Bourdieu er objektive enheder relationelt bestemt, og
intet har værdi i sig selv. Bourdieus begreber fokuserer derfor på relationer mellem blandt
andet positioner i felter. Begreberne opnår desuden deres betydning i relation til blandt
andet hinanden og forskningsobjektet. Samtidig er Bourdieus tilgang konstruktivistisk, da
objekter altid er konstruktioner, der skabes af forskere og sociale agenter. Dette afspejler sig
blandt andet i Bourdieus syn på forskerens rolle. Forskeren er en værdiladet, og ikke
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neutral, agent, fordi forskeren kæmper om at begrebsliggøre den sociale virkelighed og
definere, hvad der er gyldig viden. Bourdieu argumenterer, at dette kommer til syne ved, at
1) forskerens sociale baggrund påvirker forskerens forståelse af virkeligheden, 2) forskeren
altid har en relation til de individer, som forskeren undersøger, og 3) forskeren deltager i
kampe om anerkendelse og indflydelse i det akademiske felt. Bourdieus løsning på dette er
objektivering og refleksiv sociologi, som dækker over en kontrolleret og reflekteret
anvendelse af forskerens sociale erfaringer i forskningsarbejdet. Forskeren skal gennem
objektivering gøre sin forforståelse og sit forhold til undersøgelsesobjektet klart, så det bliver
tydeligt, hvordan forskeren projicerer det 'akademisk ubevidste' over i undersøgelsen. Dette
sker ved at udøve en refleksiv sociologi, hvor forskerens placering i det akademiske felt
synliggøres. Brugen af teorier og metoder udtrykker altid implicitte antagelser om den
sociale virkelighed, som kan være skjulte for forskeren, fordi de anses som sande og
naturgivne inden for den fagtradition, som forskeren befinder sig. Ved at synliggøre og
vedkende sig sine opfattelser, interesser og ideologi kan forskeren opnå gyldig
videnskabelig viden (Wilken 2006:115-132).
Den refleksive sociologi betyder for dette speciale, at jeg forsøger at tydeliggøre, hvordan
min forskning er styret af både bevidste og ubevidste valg. Mit valg af emne,
undersøgelsesobjekt, metode og teori er ikke neutralt, men skal ses som udtryk for min
position i feltet og min forforståelse. Jeg vedkender mig fx en samfundsvidenskabelig
erkendelsesinteresse, fordi jeg ønsker at skabe bevidstgørelse om dominansforhold og
ulighed i samfundet. Mit undersøgelsesdesign kan ikke undgå at være præget af, at jeg har
modtaget en bestemt form for skoling. Udfordringen bliver at sætte sig udover alment
gyldige teoretiske forklaringer af virkeligheden, så jeg ikke reproducerer denne og dermed
overser skjulte sociale mekanismer. Jeg forsøger at gøre dette ved at gøre op med doxaen i
de fagtraditioner, jeg anvender teorier og metoder fra. Dette gør jeg blandt andet ved at
præsentere teori fra andre fagtraditioner samt at give min holdning til den præsenterede
litteratur til kende. Derudover accepterer jeg ikke blot de udvalgte begrebers udlægning af
virkeligheden, men stiller mig kritisk over for denne udlægning, og forsøger at skabe min
egen definition af begreberne. Den refleksive sociologi betyder desuden, at jeg tydeliggør
min egen rolle i undersøgelsen af magteliten, og gør det klart, hvornår jeg selv
argumenterer, og hvornår jeg trækker på viden fra teorier.
Idet Bourdieu hverken antager et objektivt eller subjektivt virkelighedssyn, men bygger bro
imellem de to, må forskerens metoder afspejle denne brobygning. Min kvantitative statistiske
metode undersøger den objektive virkelighed i form af magtelitens tilstedeværelse på
SNS'er. Ideelt set var min statistiske metode, som undersøger magteliten udefra, dog
suppleret med kvalitative metoder såsom interviews og etnografiske observationer, som
undersøger magteliten indefra.
I dette afsnit har jeg præsenteret og argumenteret for specialets metodiske fremgangsmåde.
I det næste afsnit præsenterer jeg specialets teoretiske tilgang.
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Teori
Der foreligger i dag ingen udtømmende definition af eliten som begreb. I dette afsnit giver
jeg derfor først et overordnet billede af de teoretiske strømninger, som udgør studiet af eliter.
Med udgangspunkt i den tilgængelige litteratur konstruerer jeg dernæst min egen teoretiske
ramme, der skal hjælpe med at forklare og forstå magtelitens tilstedeværelse på SNS'er.
Denne teoretiske ramme består af Pierre Bourdieus praksisteori med særligt fokus på
kapitalbegrebet og Joshua Meyrowitz' medieteori med særligt fokus på
selvfremstillingsbegrebet. Jeg afslutter afsnittet med en rammesætning af, hvordan teorien
bruges i analysen.

Studiet af eliter
Ordet elite udfylder ofte en retorisk funktion i sproget som beskrivelse af et mindretal af
individer, der menes at være højerestående i samfundet. Der gives dog sjældent en
begrebslig afklaring af elitebegrebet. I det følgende forsøger jeg derfor at give et overblik
over elitelitteraturen, som har formet studiet af eliter indtil i dag. Tilstedeværelsen af eliter er
ikke et nyt fænomen, og eliter har været en del af samfund så længe det skrevne sprog har
eksisteret (Khan 2012:363). Før moderniteten blev det anset som naturligt, at en lille gruppe
herskede over majoriteten. Moderniteten bragte et opbrud med denne opfattelse af eliten i
form af en tosidet proces. På den ene side angav idéen om den sociale kontrakt, at individer
er moralsk lige, og at de som herskes over dermed som minimum er ligeværdige med de,
der hersker, og på den anden side mentes arbejdsdelingen at forhindre magtkoncentration i
én herskende elite. Disse to processer har ledt eliteforskere til at forfølge to basale
spørgsmål, som vedrører 1) hvordan det kan være, at en lille elite har fortsat med at herske
på trods af, at majoriteten har fået flere rettigheder, og 2) hvordan eliten er struktureret med
hensyn til relationer, koncentration og evne til at samarbejde. Underliggende i disse to
processer er en antagelse om, at længerevarende magtkoncentration og vedvarende
ulighed er umoralsk og dårligt for et samfund (Khan 2012:363-364). Modernitetens
processer har ledt an til skabelsen af et felt af elitestudier, der overordnet kan inddeles i to
perioder. Sociologien inddeler således ofte teorier om eliten i de klassiske eliteteorier og
deres efterfølgere, som kan kaldes moderne eliteteorier (Christiansen et al. 2004:24-26). De
klassiske eliteteorier repræsenteres blandt andre af Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto, Robert
Michels og Charles Wright Mills, og efterfølgerne er blandt andre Michael Hartmann og
Pierre Bourdieu.
De klassiske eliteteorier
I slutningen af det 19. århundrede var de fleste forskere særligt opsatte på at besvare det
første spørgsmål. Mosca argumenterede i 'The Ruling Class' fra 1896, at en lille gruppe af
individer bedre formår at organisere sig end en stor gruppe, fordi den kan koordinere
interesser og handlinger. Mosca opererer med to klasser: den herskende klasse og en
klasse, der herskes over. I et samfund vil det altid være sådan, fordi minoriteter formår at
organisere sig, mens majoriteten altid vil være uorganiseret. Elitens interne kampe ses
endvidere som en drivkraft for samfundsudvikling, og Mosca tilsluttede sig idéen om
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elitecirkulation, der blev fremført af Pareto (Bottomore 1993:1-14). Medlemmerne af eliten er
dem, som har de bedste organisatoriske evner, og eliterekrutteringen anses således som
demokratisk (Bottomore 1993:1-14). Michels tilsluttede sig i værket 'Political Parties: A
Sociological Study of the Oligarchical Tendencies in Modern Democracy' fra 1911 Moscas
argument om, at elitens organisatoriske evner er bestemmende for, at den kan herske.
Michels adskiller sig dog fra Mosca ved at anlægge et overvejende negativt syn på eliten, da
organisationer ifølge Michels altid vil være udemokratiske og udvikle sig til bureaukratiske
oligarkier. Dette skyldes, at organisationers behov, som blandt andet inkluderer at vokse, vil
føre til, at dets ledere vil handle udemokratisk. Michels præsenterede endvidere idéen om,
at eliten består af tre overlappende sociale cirkler: den politiske, den økonomiske og den
intellektuelle (Khan 2012:364-365). Pareto placerede i 'The Mind and Society' fra 1916 et
endnu større fokus end Mosca og Michels på de egenskaber som individer i eliten besidder.
Ifølge Pareto består eliten af de dygtigste individer i samfundet, og med afsæt i dette
individuelle fokus udviklede han teorien om elitecirkulation, som siger, at elitestatus ikke
bliver nedarvet i sunde samfund, men i stedet tildelt til dem med det største talent.
Rekruttering til eliten er i denne optik demokratisk, idet eliten i tilbagevendende cyklusser
bliver udskiftet, fordi den eksisterende elite gradvist demoraliseres (Bottomore 1993:35-51).
På trods af individuelle forskelle imellem de klassiske eliteteorier, er der mere der samler
end skiller dem. Det centrale argument er, at en minoritet tager de vigtigste beslutninger for
majoriteten i et samfund, samt at eliten i større eller mindre grad er sammenhængende og
har en fælles identitet og bevidsthed, som lader den handle med henblik på elitens fælles
bedste (Christiansen et al. 2004:24-26). I efterkrigstiden tog studiet af eliter en kritisk
drejning, hvor elitens rolle i samfundet blev anset som et socialt problem (Khan 2012:362365). Blandt de mere kritiske eliteforskere var Mills (1956), som med afsæt i de klassiske
eliteteoretikere i 'The Power Elite' fremførte, at de vigtigste beslutninger i samfundet tages af
én lille gruppe, der ofte ikke består af folkevalgte, men derimod af indehavere af de centrale
positioner i samfundets dominerende institutioner. Denne magtelites beslutninger har
dermed enorme konsekvenser både nationalt og internationalt. Hos Mills (1956:269-297) er
magtstrukturen fordelt i tre niveauer bestående af 1) magteliten, 2) et mellemlag og 3) de
uorganiserede masser. Magteliten udgøres af tre overlappende sociale cirkler med individer
fra staten, erhvervslivet og militæret, og her kan en position i én cirkel byttes med en
position i en anden. De sociale cirklers overlap skaber med tid integration mellem de sociale
cirkler, som skaber grobund for udviklingen af fælles værdier. Magteliten kan således ses
som en forholdsvis homogen social gruppe, som består af individer med ensartede sociale
karakteristika, der deler en overklassebaggrund og handler ud fra fælles interesser. Mills
(1956:290) forestillede sig, at kernen af magteliten er tættest integreret, og at den største
cirkulation dermed sker i yderkanten af magteliten.
De fleste både klassiske og mere moderne eliteteoretikere tilslutter sig tesen om, at
samfundet styres af en mere eller mindre sammenhængende og relativt tæt forbundet elite.
En undtagelse fra denne antagelse er dog Robert Dahl (1963), som med et pluralistisk
udgangspunkt argumenterer, at magten ikke er koncentreret i én lukket magtelite, men
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derimod er spredt mellem forskellige interessegrupper. Disse interessegrupper kæmper om
magten i den politiske sfære, hvor regeringen medierer mellem grupperne.

Figur 3: Magtstrukturen ifølge Mills (1956), bestående af magteliten, et mellemlag (her
underopdelt i et lavere niveau af magt og et mellemniveau af magt) og de uorganiserede
masser. Illustration fra Ellersgaard (2015:54).
Studiet af eliter i dag
Elitens sammensætning i dag er ikke den samme som da Mosca præsenterede sin teori,
hvilket afspejler en samfundsmæssig udvikling i Europa fra status-aristokrati til kapitalismedemokrati (Khan 2012:366). Nutidens medlemmer af eliten har med mindre sandsynlighed
arvet deres rigdom, arbejder med større sandsynlighed med finans, skaber med større
sandsynlighed deres rigdom gennem indkomst end ejerskab af formuer, er mere globale og
er mere forskelligartede geografisk og racemæssigt (Khan 2012:373). På trods af dette er
eliteforskere stadig optaget af de spørgsmål, som jeg indledte dette afsnit med.
Eliteteoretikere spørger således stadig, hvordan det kan være, at én lille gruppe fortsat
træffer de vigtigste beslutninger i samfundet, og hvordan eliten er sammensat. De
præsenterede teoretikere har dog bidraget med en række begreber, der belyser emnet
fagligt ud fra en række gennemgående temaer, der stiller nye og mere specifikke spørgsmål
om elitens rolle i samfundet.
Et væsentligt spørgsmål inden for eliteforskningen i dag er, hvorvidt eller i hvilken grad eliten
reproducerer sig selv eller fornyer sig selv ved at optage nye medlemmer fra andre sociale
lag, og hvordan rekrutteringen til eliten i så fald finder sted. Dette spørgsmål kan blandt
andet belyses ved hjælp af Paretos begreb om elitecirkulation, som argumenterer, at
rekrutteringen til eliten er demokratisk, fordi eliten både løbende vil optage de bedst egnede
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individer fra masserne og i skiftende cyklusser vil blive udskiftet. Mills' begreb om magteliten
argumenterer modsat, at rekrutteringen til eliten ikke er demokratisk, fordi den hovedsageligt
sker fra mellemlaget, som i forvejen udgøres af overklassen. Magteliten udgør endvidere en
sammenhængende social gruppe, som i store træk har de samme sociale karakteristika,
hvilket derfor nødvendigvis må føre til reproduktion. Hvor rekrutteringen hos Pareto sker
gennem eminente individuelle evner, sker den hos Mills i højere grad gennem medlemskab
af de rigtige sociale cirkler (Bottomore 1993:15-34). Tæt knyttet til spørgsmålene om
elitecirkulation og -reproduktion er spørgsmålene om, hvor åben eller lukket eliten er, og i
hvilken grad eliten er sammenhængende og har en fælles identitet. Spørgsmålet om hvor
integreret eliten er, er dermed også et spørgsmål om hvorvidt eliten kan anses som en
homogen social gruppe. Her står Paretos opfattelse af eliten som en 'governing elite' på den
ene side for det synspunkt, at eliten blot udgøres af dem, der er bedst egnede, og dermed
ikke nødvendigvis udgør en social gruppe med fællestræk, hvorimod Mills' magtelite på den
anden side netop er kendetegnet ved at have fællestræk og en fælles identitet. Svaret på de
nævnte spørgsmål relaterer sig også til, om eliten anskues ud fra en weberiansk eller
marxistisk klassetankegang. Førstnævnte anskuer eliten som værende dem med individuel
ejerskab og kontrol over magt og ressourcer, mens sidstnævnte anskuer eliten som
værende dem, der indtager dominerende positioner i sociale relationer (Khan 2012:362).
Pareto, og til dels Mosca, har udtrykt modstand mod den marxistiske tilgang, mens Mills er
tættest på et marxistisk udgangspunkt.
De klassiske eliteteorier forsøger at adressere de ovenfor nævnte spørgsmål, men giver
næppe fyldestgørende og udtømmende svar. Dette skyldes til dels, at teorierne er bygger på
teoretiske konstruktioner frem for empirisk data. Teknologiske fremskridt har i mellemtiden
gjort det muligt gennem social netværksanalyse at undersøge strukturen af elitenetværk
langt mere omfattende og præcist. Dernæst skyldes det, at teorierne ikke i tilstrækkelig grad
har veludviklede begreber, som kan anvendes operationelt i empiriske analyser. Paretos
begreb om elitecirkulation betoner vigtigheden af at undersøge eliterekruttering, men tilbyder
ikke mange analytiske værktøjer til empirisk at undersøge, hvordan reproduktionen af eliten
finder sted. Selvom de klassiske eliteteorier efterlader mange uudforskede spørgsmål, har
der i de første årtier af efterkrigstiden været forholdsvis få bidrag til eliteforskningen
(Ellersgaard 2015:191). De seneste årtier har eliteforskningen dog opnået fornyet relevans,
hvilket især skyldes Pierre Bourdieus omfattende studier af magt og ulighed, som formentlig
er det mest omfattende teoretiske bidrag til feltet (Khan 2012:365). Bourdieus praksisteori
giver et originalt svar på de ovenstående spørgsmål ved at forene det weberianske og
marxistiske perspektiv. Denne forening gør, at spørgsmålet om hvem eliten er både bliver et
spørgsmål om, hvem der har uforholdsmæssig stor kontrol over eller adgang til en
ressource, og et spørgsmål om hvilken position en social agent indtager.
I et eliteperspektiv og i dette speciale er det relevant at anvende Bourdieu, fordi han formår
at forbinde dikotomien mellem struktur og agens. Elitens rolle er i dette perspektiv hverken
determineret af elitemedlemmers sociale klasse eller af deres evne til at akkumulere kapital.
I dette perspektiv former agentens handlinger den sociale virkelighed, men agenten bliver
også formet af den sociale virkeligheds objektive strukturer, og udvikler derigennem
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dispositioner for at handle. Koblingen af aktør- og strukturperspektivet betyder, at det
analytiske fokus fleksibelt kan tilpasses til både at analysere agenters handlinger og den
struktur de indgår i. Magteliten kan anvende SNS'er til opnå magt, men SNS'er er samtidig
strukturer, som i større eller mindre grad påvirker magteliten. En analyse af magtelitens
tilstedeværelse på SNS'er vil kræve, at fokus hverken udelukkende er på
magtelitemedlemmers handlinger og deraf følgende muligheder og begrænsninger ved
tilstedeværelse på SNS'er eller på SNS'er som en struktur, som kan organisere og
distribuere disse muligheder og begrænsninger. Ifølge Bourdieu bør spørgsmål om
dominans i et samfund besvares ved at undersøge strukturerne i et felt, hvilket dog kun kan
ske ved at undersøge det specifikke (Larsen 2015:14). Det er således nødvendigt at
analysere magtelitens sociale karakteristika inden for en struktur for at kunne blotlægge
magtelitens struktur og positioner.
I dette speciale er hensigten ikke at spekulere over eller identificere sammensætningen af
eliten, men derimod at beskrive bestemte karakteristika ved en allerede identificeret elite,
forklare hvorfor individer i denne elite anvender eller ikke anvender en social struktur, og
diskutere hvordan det påvirker vores forståelse af eliten. Dette kan Bourdieus praksisteori
med et særligt fokus på kapitalbegrebet hjælpe med at besvare, og i næste afsnit vil jeg
derfor redegøre for dette.

Pierre Bourdieus kapitalbegreb
I dette afsnit redegør jeg for Bourdieus mest centrale begreber med særlig vægt på
kapitalbegrebet, herunder især kulturel og social kapital. Jeg argumenterer endvidere for,
hvorfor Bourdieus praksisteori, og især kulturel og social kapital, er anvendelig i analysen af
magtelitens tilstedeværelse på SNS'er. For at kunne forstå kapitalbegrebet, må jeg dog først
redegøre for Bourdieus praksisteori, da begrebet får mening fra dets sammenhæng i teorien
og i relation til de øvrige begreber. Jeg redegør derfor for Bourdieus centrale begreber:
habitus, felt og kapital.
Praksisteorien
Bourdieus værker bygger på den antagelse, at agenters handlinger både skaber og skabes
af sociale strukturer. Bourdieu forsøger på den måde at bygge bro mellem struktur og
agens. Hos Bourdieu er det hverken agenters handlinger alene, som producerer de
systemer de indgår i, eller sociale systemer alene, som producerer agenters handlinger.
Agenters handlinger er derimod både begrænset af systemers objektive strukturer og med til
at producere dem. Bourdieus begreber er derfor redskaber, som i empiriske analyser kan
bruges til både at forklare, hvorfor agenter handler som de gør samt at blotlægge strukturer i
den sociale verden (Wilken 2006:39-44).
Habitus
Habitus er det begreb i praksisteorien, der særligt bygger bro mellem subjektivisme og
objektivisme. Habitus beskriver, hvordan agenters handlinger genereres af internaliserede
dispositioner for at handle på bestemte måder. Habitus kan bruges til at undersøge, hvordan
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objektive sociale strukturer former agenters virkelighedsopfattelse gennem internalisering.
Da habitus formes af sociale strukturer, er det ligeledes et produkt af socialisering, og de
internaliserede dispositioner skabes især i barndommen, hvor de objektive strukturer tilgås
forholdsvis ubevidst og ureflekteret. Dette betyder også, at habitus som hovedregel vil
reproduceres. Forandring er mulig, men vil som regel ske i et langsom tempo. Habitus
eksisterer samtidigt på både et individuelt, kollektivt og samfundsmæssigt niveau, og ved at
analysere hvilke kapitalformer, der kæmpes om blandt magteliten, kan vi derfor forstå hvilke
dispositioner, der skabes af og skaber de sociale strukturer, der udgør magtfeltet (Wilken
2006:44-51).
Felt
I tillæg til habitusbegrebet opererer Bourdieu med begrebet felt, der dækker over et system
af positioner inden for en social arena. I feltet kæmper agenter om eller for noget, og deres
position i feltet, og dermed deres mulighed for at udøve magt i feltet, er bestemt af deres
relative mængde af kapital. I samfundet findes ikke kun ét felt, men mange, hvor kampene
internt er drevet af forskellige logikker og mål. Kampen inden for det akademiske felt vil
blandt andet gå på at få forskning publiceret i anerkendte tidsskrifter, mens det i det
økonomiske felt blandt andet vil gå på at have den største og nyeste bil. Alle felter er dog
underlagt magtfeltet, som er det felt, hvori agenterne har den højeste mængde af kapital.
Magtfeltet består af flere underfelter, der dog må acceptere magtfeltets grundlæggende
spilleregler. Magteliten må nødvendigvis være en del af magtfeltet, fordi de ifølge
Ellersgaard (2015) og Larsen (2015) har den største mængde kapital i samfundet. Dette
betyder dog ikke, at magtfeltet ikke består af andre individer end magteliten. Felter, herunder
også magtfeltet, er relativt autonome med egne værdier, normer og spilleregler, men ikke
isolerede, og en del af kampen i et felt er altid, hvor grænserne for feltet skal gå. En agent
kan kun deltage i et felt, hvis agenten anerkender feltets eksistensberettigelse, og der vil
således altid være en overensstemmelse mellem agentens habitus og feltets
grundlæggende regler (Wilken 2006:51-57).

Figur 4: Model af magtfeltet (Ellersgaard 2015:124).
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Kapital
Den sidste grundsten i praksisteorien, og det begreb, der hovedsageligt vil blive anvendt i
min analyse, er kapitalbegrebet, der dækker over de ressourcer, som agenter i felter
kæmper om at få adgang til og kontrollere. Ifølge Bourdieu (1986:241) kan kapital defineres
som:
"(..) accumulated labor (in its materialized form or its 'incorporated,' embodied
form) which, when appropriated on a private, i.e., exclusive, basis by agents or
groups of agents, enables them to appropriate social energy in the form of reified
or living labor."
Kapital er således optjent arbejdskraft, men kapital skal ikke udelukkende forstås som
økonomisk kapital og findes således i fire overordnede former: økonomisk, kulturel, social og
symbolsk. Disse fire forskellige former kan i større eller mindre grad veksles til andre former
for kapital. De forskellige kapitalformers værdi bestemmes af feltet. De fire kapitalformer er
desuden ikke udviklet i lige høj grad, og især kulturel kapital er centralt i praksisteorien
(Wilken 2006:57-64).
Kapitalformer
I det følgende gennemgår jeg de fire kapitalformer med særlig vægt på kulturel og social
kapital. Jeg sætter desuden begreberne i relation til habitus og felt, og forklarer hvordan jeg
vil anvende dem i min analyse af magtelitens tilstedeværelse på SNS'er.
Økonomisk kapital
Økonomisk kapital står centralt i praksisteorien, fordi det er den mest konvertible form for
kapital i kapitalistiske samfund. Økonomisk kapital er økonomiske ressourcer såsom penge
og materiel rigdom, der kan bruges til at forbedre en agents position. Økonomisk kapital står
i modsætning til kulturel kapital, og i samfundet pågår der konstant en magtkamp om,
hvilken af de to kapitalformer der er mest værdifuld.
Kulturel kapital
Kulturel kapital kan defineres som de ikke-økonomiske ressourcer, der kan bruges til at
forbedre en agents position. Kulturel kapital findes i tre former: kropslig, objektiveret og
institutionaliseret. Den kropslige form er en del af en agents habitus, og erhverves som
dispositioner gennem socialisering. Den kropslige kulturelle kapital er værdsættelsen af
bestemte værdier, som kan komme til udtryk igennem habituelle dispositioner i form af
blandt andet manerer, sprogbrug, fysisk fremtoning, påklædning og smag. Den kropslige
kulturelle kapital nedarves ofte gennem primær socialisering i familien. Den anden form for
kulturel kapital, objektiveret, er den materielle udformning af kulturel kapital i form af fx
malerier eller skulpturer. Dette betyder, at økonomisk kapital kan veksles til objektiveret
kulturel kapital. Den objektiverede kulturelle kapitals kulturelle koder kan dog kun afkodes,
hvis agenten har de rette dispositioner. Hvis agenten køber sig til objektiveret kulturel kapital
i form af eksempelvis et maleri, har agenten altså ikke nødvendigvis dispositionerne til at
kunne værdsætte finkultur over lavkultur, men agenten veksler dog stadig økonomisk til
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kulturel kapital. Den tredje form for kulturel kapital, institutionaliseret, er fysiske beviser for
en agents besiddelse af kulturel kapital såsom eksamensbeviser. Objektiveret kulturel
kapital giver udøvelsen af magt ved hjælp af kulturel kapital legitimitet, fordi den udtrykker
besiddelse af kulturel kapital (Bourdieu 1986:17-21).
Kulturel kapital er tæt relateret til begrebet om distinktion, som kan bruges til at tydeliggøre,
hvordan besiddelse af kulturel kapital kan forbedre en agents position. Distinktion bygger på
idéen om, at smag er socialt struktureret. Agenters smag reflekterer deres position i
hierarkiet og er derfor udtryk for, hvilken klasse de tilhører. Smag refererer til en lang række
mentale, sociale og kropslige dispositioner for, hvordan agenten bør handle rigtigt. Agenter
kan vanskeligt ændre deres smag, fordi den kommer til udtryk habituelt gennem
dispositioner, der i høj grad er internaliseret gennem den primære socialisering. Da smag er
knyttet til agenters habitus og udtrykker deres sociale klasse, tenderer den således også til
at blive reproduceret og begrænser dermed i en vis grad social mobilitet (Daloz 2010:35-36).
Smag kan ifølge Jean-Pascal Daloz (2010) inddeles i tre manifestationer. Den første
manifestation er eksterne tegn på overlegenhed såsom at have bopæl i et eksklusivt kvarter
eller at anvende eksklusive transportmidler. Den anden manifestation er kropsligt indlejrede
tegn på overlegenhed såsom selvsikkerhed, fornemme manerer og overlegen fysisk
fremtræden. Den tredje manifestation er fremvisning af relationer såsom glamourøst
kvindeligt selskab eller tjenestefolk (Daloz 2010:61-114). Bourdieu argumenterer, at den
dominerende klasse påfører underordnede klasser sin egen opfattelse af god smag.
Underordnede klasser vil acceptere denne definition af god smag, hvilket ifølge Bourdieu er
en form for symbolsk vold. Distinktion dækker altså over, at den dominerende klasse
definerer rigtig og god smag, som påduttes underordnede klasser og dermed bliver en
hegemonisk norm. Samtidig udtrykker den dominerende klasse afsky over for underordnede
klassers smag, hvilket forstærker deres rolle som underordnede. Distinktion dækker dermed
over, hvordan smag kan bruges til at tegne grænser mellem klasser (Daloz 2010:35-36).
Distinktion kan altså bruges i tillæg til begrebet om kulturel kapital til at undersøge, hvordan
magtelitens tilstedeværelse på SNS'er kan bruges til at trække grænser mellem dem og
laverestående klasser.
Social kapital
Den tredje kapitalform, som også er omdrejningspunkt for min analyse, er social kapital. Den
sociale kapital udlægges af Bourdieu (1986:247) som:
"(..) the aggregate of the actual or potential resources which are linked to
possession of a durable network of more or less institutionalized relationships of
mutual acquaintance and recognition."
Social kapital udlægges af Bourdieu som en værdi, som agenten har i kraft af sit sociale
netværk eller medlemskab af en gruppe (Bourdieu 1986). Bourdieu anser social kapital
instrumentelt som en værdi, der kan tilegnes gennem en investeringsstrategi. Agentens
tilegnelse af en høj grad af social kapital er ensbetydende med besiddelse af et vidtforgrenet
og betydningsfuldt socialt netværk, hvor agenten er forbundet med betydningsfulde og
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indflydelsesrige aktører. Agenten er dog underlagt den sociale klasses begrænsninger og
muligheder. Fødes agenten ind i en overklassefamilie, vil agenten allerede fra barnsben
have adgang til et værdifuldt netværk og i øvrigt en stor mængde af øvrige kapitalformer, der
kan veksles til social kapital. Overklassen nedarver social kapital tidligt gennem familiære
relationer og udnytter disse kontakter til at udbygge og styrke deres netværk gennem hele
deres liv. Medlemskab af overklassen fører dermed til, at agenten opnår en højere social
kapital (Bourdieu 1986:247-250).
Social kapital er et centralt begreb i Bourdieus praksisteori, men begrebet er ikke behandlet i
relation til nye medier og er samtidig bredt og ikke klart operationaliseret. Jeg genfortolker
og udvider derfor begrebet til også at omfatte Robert D. Putnams udlægning af begrebet,
som egner sig til at analysere tilstedeværelse på SNS'er. Mens Bourdieus udlægning af
social kapital hovedsageligt fokuserer på netværk, fokuserer Putnams videreudvikling af
begrebet på både en strukturel og kulturel komponent af social kapital. Putnam betragter
social kapital både som relationer mellem individer og som de normer for gensidighed og
tillid relationerne skaber. Den sociale kapital opfattes ikke som iboende i individet, men som
ressourcer, der opstår i og gennem personlige relationer. Putnam skelner desuden mellem
social kapital på individ- og fællesskabsniveau. For individet kan indgåelsen i sociale
netværk give adgang til eksempelvis social støtte, mens et fællesskab præget af klare
normer, tillid og gensidighed eksempelvis kan facilitere stærkere handlekraft.
Særligt brugbart i relation til min analytiske tilgang er Putnams skelnen mellem horisontale
og vertikale netværk, hvilket han betegner afgrænsende og brobyggende social kapital.
Afgrænsende social kapital betegner indadvendte homogene sociale netværk med stærke
relationer mellem individerne, som har en fælles identitet og en følelse af loyalitet over for
hinanden. Netværket fungerer som en social gruppe, der afgrænser sig fra omverdenen. Det
positive afkast af netværket er, at individerne yder social støtte til hinanden, mens det
negative afkast er, at individerne i netværket udfører social kontrol over for hinanden, så
afvigende adfærd overvåges og begrænser individers handlefrihed. Den brobyggende
sociale kapital står i modsætning til den afgrænsende sociale kapital, der betegner mere
inkluderende heterogene sociale netværk med svagere relationer mellem individerne. I dette
netværk indgår individer fra forskellige sociale sammenhænge, og netværket har ikke en
fælles identitet eller en høj grad af gensidighed. Det positive afkast for individet ved
indgåelsen i brobyggende netværk er adgang til information og muligheder.
Putnam anvender henholdsvis 'getting by' og 'getting ahead' som udtryk for, hvilket afkast
medlemskab af de to netværk giver. Afgrænsende netværk hjælper individet med social
støtte i dagligdagen, mens brobyggende netværk hjælper individet med at avancere
professionelt (Rosenmeier 2007:25-33). I denne henseende er Putnams begreb tæt relateret
til Mark Granovetters (1973) idé om 'the strength of weak ties', som angiver, at svage
relationer lader individer tilgå information, som ikke er tilgængelig gennem stærke relationer.
Dette skyldes, at stærke relationers sociale sammenhæng gør, at individer med stærke
relationer vil have adgang til meget af den samme information, mens individer med svage
relationer vil have adgang til information fra forskellige sociale cirkler. Afgrænsende og
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brobyggende social kapital skal ikke forveksles med styrken af en relation, som ifølge
Granovetter (1973) afgøres af andelen af tid, følelsesmæssig intensitet, intimitet og
gensidighed involvering i relationen. Begge begreber kan dog anvendes i analysen til at
gøre det klart, hvilke netværk og relationer forskellige SNS'er faciliterer. Putnams
operationalisering af social kapital gør det således relevant at supplere Bourdieus udlægning
af begrebet.
Symbolsk kapital
Den sidste kapitalform, symbolsk kapital, opnås ved at veksle de tre øvrige former for kapital
til immaterielle værdier. Den symbolske kapital kan ses som udtryk for kvaliteter såsom
prestige, ry og moral (Wilken 2006:57-64). Når Mærsk Mc-Kinney Møller eksempelvis
donerer et operahus til staten, som placeres over for kongehuset, så veksler han økonomisk
og social kapital til en fysisk manifestation, der kan sikre hans ry. Samtidig kan han opnå
velvillighed fra befolkningen over for virksomheden, fordi donationen kan ses som en gave.

Figur 5: Model af det sociale rum (Hjelholt 2014). Illustrerer modsætningsforholdet mellem
kulturel og økonomisk kapital. Felter og agenter placeres vertikalt efter deres samlede
mængde af kapital og horisontalt efter deres mængde af kulturel og økonomisk kapital.
Vekslen af kapitalformer
De forskellige kapitalformer kan i større eller mindre grad veksles til andre kapitalformer og
ressourcer. Økonomisk kapital kan veksles direkte til penge og ejerskab af materielle goder.
Økonomisk kapital kan dog også veksles til de øvrige kapitalformer, men det vil ske med en
grad af spild. Kulturel kapital kan under visse omstændigheder veksles til økonomisk kapital,
og kan institutionaliseres i form af uddannelsesmæssige kvalifikationer. Social kapital kan
under visse omstændigheder også veksles til økonomisk kapital og institutionaliseres i form
af en adelig titel. Muligheden for at veksle én form for kapital til en anden afhænger dog af
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feltets regler og den relative værdi af de enkelte kapitalformer i feltet (Bourdieu 1986:250252).
Anvendelse i analyse
I analysen anvender jeg alle fire kapitalformer såvel som Bourdieus øvrige begreber, fordi de
opnår deres mening i relation til hinanden. Jeg anvender dog særligt kulturel og social
kapital, og altså kun i mindre grad økonomisk og symbolsk kapital. Økonomisk kapital spiller
en stor rolle i kapitalistiske samfund, og derfor også for magteliten. Bourdieu (1986)
argumenterer, at der er en konstant kamp i samfundet mellem værdien af økonomisk og
kulturel kapital, som står i et polært forhold til hinanden. I øjeblikket synes økonomisk kapital
at vægte højere i samfundet end kulturel kapital. De seneste årtiers neoliberale politik har
medført stigende ulighed (Piketty 2014), mens Danmarks statslige institutioner styres af
neoliberale principper. Institutioner som kæmper for at øge værdien af kulturel kapital i
samfundet såsom universiteter og museer skal i dag være profitable og have
bestyrelsesmedlemmer fra erhvervslivet. Med andre ord synes økonomiske logikker at have
invaderet det kulturelle felt.
Når jeg alligevel vælger ikke udelukkende at anvende økonomisk kapital skyldes det flere
forhold. For det første giver SNS'er ikke agenter mulighed for direkte at akkumulere
økonomisk kapital. SNS'er giver derimod mulighed for tilegnelse af kulturel kapital ved at
fremvise klassemarkører samt social kapital ved at bygge sociale relationer. For det andet
viser Ellersgaard (2015:120-156) og Larsen (2015:101-137), at kampen i magtfeltet ikke
udelukkende drives af jagten på økonomisk kapital. Kampen drives også af at have den
rigtige uddannelse; at deltage i eksklusive netværk såsom VL-grupper og bestyrelser; samt
at opnå prestige i form af dekorationer, priser og invitationer til kongehusets begivenheder.
Med andre ord drives kampen også af jagten på kulturel, social og symbolsk kapital. Kontrol
over store mængder økonomisk kapital er desuden ikke tilstrækkeligt til i sig selv at blive
medlem af magteliten. Et eksempel på dette er Lars Larsen, en af Danmarks rigeste
individer, som ikke er i nærheden af at være medlem af magteliten. Dette er dog ikke
ensbetydende med, at økonomisk kapital ikke spiller en central rolle. En høj grad af
økonomisk kapital kontrolleres af alle magtelitens medlemmer, som alle er en del af den
rigeste procent (Ellersgaard 2015:288; Larsen 2015:249). Jeg vil dog kun i den grad det er
nødvendigt inddrage dette begreb, da jeg som nævnt ikke anser det som værende lige så
brugbart som de øvrige kapitalbegreber.

Joshua Meyrowitz' selvfremstillingsbegreb
Foruden begreberne om kulturel og social kapital anvender jeg i min analyse også Joshua
Meyrowitz' medieteori og selvfremstillingsbegreber. Her kan det indvendes, at Bourdieus
praksisteori i sig selv er tilstrækkelig i relation til min analyse. Jeg inddrager dog alligevel en
medieteori, fordi den kan forklare nogle af de digitale mediers mekanismer, som Bourdieus
begreber ikke kan. Disse mekanismer kan være en del af forklaringen på, hvorfor eller
hvorfor ikke magtelitemedlemmerne er til stede på SNS'er. Meyrowitz' begreber kan
desuden ses som en naturlig forlængelse af Bourdieus begreb om distinktion, der omhandler
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hvordan individer fremstiller sig selv på baggrund af habituelle dispositioner. Meyrowitz' teori
skal dog i dette speciale stadig forstås som underordnet Bourdieus forståelsesramme.
Sociale situationer og roller
Meyrowitz' centrale argument i 'No Sense of Place: The Impact of Electronic Media on
Social Behavior' fra 1986 er, at ændringer i medielandskabet har medført ændringer i sociale
situationer og roller. Nye medier har ændret hvad og hvor meget individer ved om hinanden,
hvilket har ændret deres adfærd. Sociale situationer er tidligere blevet set som bundne til
den fysiske tilstedeværelse af individer, hvilket har betydet, at inklusion og eksklusion af
individer er sket på baggrund af fysisk adgang til den sociale situation. Meyrowitz
argumenterer, at individers adfærd i en social situation ikke formes af den fysiske
virkelighed, men i stedet af informationsflowets mønster. Sociale situationer skal dermed
defineres af, hvem der har adgang til information om situationen, frem for af hvem, der er
fysisk til stede i situationen. Med afsæt i dette argumenterer Meyrowitz for, at skellet mellem
studiet af fysisk og medieret kommunikation nedbrydes, så de to anses som yderpunkter på
et kontinuum frem for dikotomiske. Hvor adfærd i fysiske situationer tilpasses en vurdering af
de fysiske omgivelser med spørgsmål såsom hvem et individ kan se og høre, samt ses og
høres af, så må adfærd i medierede situationer tilpasses en vurdering af mediemiljøet
(Meyrowitz 1986:35-38).
Meyrowitz fremfører, at individer separerer situationer for at separere adfærd. Et eksempel
på dette er, når en folkeskolelærer spiser sin frokost på lærerværelset fremfor i
klasseværelset, så vedkommende for en stund kan træde ud af rollen som lærer. Meyrowitz'
argument er, at nye medier adskiller situationer, der før var sammenflettede, og
sammenfletter situationer, der før var adskilte. De nye situationer, der opstår, er ikke blot
summen af de sammenflettede situationer, men i stedet nye situationer med nye regler og
roller. Meyrowitz eksemplificerer dette med Stokely Carmichael, der var fortaler for sortes
rettigheder i USA i 1960'erne. Carmichael havde givet to forskellige taler til henholdsvis sorte
og hvide publikummer. Talerne gav ham medieopmærksomhed og en af hans taler blev
derfor TV-transmitteret. Da publikummet var sammenflettet og derfor både bestod af hvide
og sorte, stod han her med dilemmaet om, hvilken af de to taler han skulle bruge. Han valgte
talen, han havde holdt til det sorte publikum, hvilket skabte stor modstand blandt det hvide
publikum. Carmichaels eksempel viser, hvordan nye medier tegner grænserne for nye
situationer, som kræver at roller og adfærd tilpasses disse (Meyrowitz 1986:38-44).
Regions
Meyrowitz udvikler med udgangspunkt i nye mediers adskillelse og sammenfletning af
situationer begreberne 'middle region', 'deep back region' og 'forefront region'. Begreberne
er en videreudvikling af Erving Goffmans begreber om selvfremstilling i onstage og
backstage. Goffman anvender teaterscenen som en analogi for sociale situationers
handlinger. Onstage dækker dermed over de rollestyrede handlinger, der foregår på scenen
og som publikum har adgang til, mens backstage dækker over de handlinger, der foregår
bag kulisserne og som publikum ikke har adgang til, og som er uforenelige med de
handlinger, der foregår onstage. Handlinger onstage og backstage er dog afhængige af
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hinanden, fordi handlinger backstage, såsom at skifte tøj og øve replikker, er
forudsætningen for at kunne udføre handlinger onstage. Hvis publikum får et indblik i
backstage, mister skuespillerne visse muligheder for at opretholde deres roller onstage.
Goffmans analogi beskriver således, hvordan adfærd i sociale situationer er enten onstage,
hvor individet er i offentligheden og indtager en rolle, eller backstage, hvor individet er i det
private og har sit fristed.
Meyrowitz' videreudvikling af begreberne vedrører især det dikotomiske forhold mellem
tilstedeværelse i onstage eller backstage. Meyrowitz' argumenterer, at synliggjorte dele af
backstage skaber en ny situation af offentlig karakter, mens de resterende dele af backstage
skaber en endnu mere privat backstage-situation. Meyrowitz anvender begrebet middle
region til at beskrive den nye situation, der opstår, når dele af backstage blottes. Middle
region-situationer er offentlige, men er samtidig præget af blandede roller af både privat og
offentlig karakter. Et eksempel på en middle region i nye medier er en Facebook-profil, hvor
individet fremstiller sig selv i varierende grader af offentlighed, men samtidig deler en række
private informationer. En Facebook-profil er derfor hverken onstage eller backstage, men
derimod en middle region. Denne middle region er en ny situation med andre regler, adfærd
og roller end onstage og backstage. Når middle region placerer sig mellem det, der før var
onstage og backstage, bliver afstanden mellem de to regioner længere, og de bliver derfor
mere isolerede. Meyrowitz anvender derfor begreberne forefront region og deep back region
om Goffmans onstage og backstage. Disse to regioner betegner, ligesom hos Goffman,
offentlig og privat adfærd, men aktiviteten i disse er mere yderligtgående, da en del af
adfærden fra begge regioner er blevet til en middle region. Den tilbageværende adfærd er
derfor forefront region og deep back region i en mere rendyrket form (Meyrowitz 1986:4449).
Anvendelse i analyse
I analysen anvender jeg Meyrowitz' selvfremstillingsbegreb til at undersøge, hvilke sociale
situationer der kan udspille sig på de tre SNS'er, og dermed hvilke sociale roller
magtelitemedlemmerne kan indtage. Jeg bruger endvidere begreber til at analysere, hvilken
interesse magtelitemedlemmerne har i at deltage i disse sociale situationer. Begreberne kan
dermed anvendes til at forklare, hvorfor eller hvorfor ikke magteliten har en tilstedeværelse
på SNS'er.

Teoretisk rammesætning
I dette afsnit beskriver jeg, hvordan jeg vil anvende de præsenterede begreber i samspil
med empirien og hinanden i analysen. Jeg vil anvende begreberne om social kapital, kulturel
kapital og selvfremstilling til at give mulige forklaringer på magtelitens tilstedeværelse på
SNS'er. Jeg anvender netop disse tre begreber, da de fra forskellige vinkler kan bruges til at
fremanalysere de muligheder og begrænsninger, som tilstedeværelse på SNS'er skaber for
magtelitemedlemmer i deres forsøg på at forbedre deres position i magtfeltet.
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I det følgende beskriver jeg kort, hvordan jeg definerer de tre begreber, og hvordan de
bidrager med forskellige relevante vinkler til analysen. Jeg anser social kapital som et afkast
i form af øgede muligheder eller begrænsninger, som sociale relationer skaber. Denne
brede definition gør det muligt at anlægge et fleksibelt analysefokus og samtidig blotlægge,
hvordan sociale relationer på SNS'er både kan skabe muligheder og begrænsninger for
magteliten. Social kapital er relevant at anvende i analysen, fordi sociale relationer er
forudsætningen for eksistensen af både SNS'er og magteliten. I forlængelse heraf anser jeg
kulturel kapital som de ikke-økonomiske ressourcer, der kan muliggøre eller begrænse
individers forsøg på at forbedre deres position i feltet. Denne brede definition gør det
ligeledes muligt at anlægge et fleksibelt analysefokus og samtidig blotlægge, hvordan
tilegnelse og fremvisning af kulturel kapital på SNS'er både kan skabe muligheder og
begrænsninger for magteliten. Kulturel kapital er relevant at anvende i analysen, fordi
SNS'er giver deres brugere mange muligheder for at udtrykke kulturel kapital, mens
magteliten kæmper om kulturel kapital i magtfeltet. Slutteligt definerer jeg selvfremstilling
som individets udøvelse af en social rolle i en udvalgt social situation med henblik på at
forbedre positionen i feltet. Denne definition gør det muligt både at analysere, hvordan
sociale situationer er konstrueret på SNS'er, hvilke regioner SNS'er muliggør og hvilke
sociale roller individer indtager. Dette gør det muligt at blotlægge, hvilke muligheder og
begrænsninger selvfremstilling på SNS'er giver for magteliten.
Fælles for min anskuelse af de tre begreber er, at deres konfiguration, som bestemmes af
både sociale og mentale strukturer, medfører muligheder og begrænsninger for
magtelitemedlemmerne ved tilstedeværelse på SNS'er. Denne anskuelse betyder også, at
tilstedeværelse på SNS'er anses som en investeringsstrategi, der udføres med det formål at
forbedre sin position i feltet. De tre begreber kan i denne optik bruges til at synliggøre de
muligheder og begrænsninger tilstedeværelse på SNS'er skaber for magtelitemedlemmerne.

Figur 6: Model over anvendelse af begreber
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For at tydeliggøre begrebernes rolle i min analyse, har jeg udarbejdet en analysemodel
(figur 6). Modellen viser de tre begreber og deres relation til henholdsvis de sociale
strukturer i form af SNS'er og de mentale strukturer i form af magtelitemedlemmer.
Begreberne placerer sig mellem disse to planer, fordi deres konfiguration bestemmes af
begge dele. På den ene side sætter den teknologiske konstruktion af SNS'er rammerne for,
hvilke handlinger brugeren kan udføre på SNS'er. Eksempelvis medfører den teknologiske
konstruktion, at Facebooks og LinkedIns relationer kun kan eksistere som gensidige
relationer, mens Twitters relationer kun kan eksistere som envejsrelationer. Dette har
betydning for, hvilke former for sociale relationer de enkelte SNS'er tillader brugeren at indgå
i, hvilket har betydning for, hvorvidt og i hvilken grad brugeren kan tilegne sig social kapital
gennem tilstedeværelse på SNS'er. På den anden side bestemmer magtelitemedlemmer og
magtfeltet den relative værdi af social kapital. Konfigurationen af de enkelte begreber
bestemmes altså både af de muligheder og begrænsninger SNS'ers teknologiske
konstruktion giver, og af hvordan magteliten opfatter disse muligheder og begrænsninger.
For begreberne om kapital bestemmer magtfeltet den relative værdi af de enkelte
kapitalformer, mens magtfeltet for begrebet om selvfremstilling angiver reglerne for, hvilke
sociale situationer der er passende at indgå i.
SNS'er er sociale strukturer, som udgør en arena, hvori sociale praksisser finder sted. For at
forklare denne praksis, er det derfor nødvendigt ikke kun at analysere individers praksis,
men også de sociale strukturer de indgår i. SNS'ers teknologiske konstruktion kan
organisere og distribuere kapital og sætte rammerne for selvfremstilling. Jeg vil i min
analyse derfor forsøge at undersøge de tre begrebers konfiguration ved at klarlægge de
muligheder og begrænsninger som de skaber for magteliten. Min analyse er struktureret af
de tre begreber, som i hver deres afsnit bruges til at fremanalysere mulige forklaringer på,
hvorfor magteliten er til stede eller ej på hver af de tre SNS'er. For hvert begreb bevæger jeg
mig fra først at undersøge sociale strukturer i form af SNS'ers teknologiske konstruktion, og
de muligheder og begrænsninger de skaber for individer, til dernæst at undersøge de
mentale strukturer i form af magtelitemedlemmers ønsker om at gøre brug af SNS'er med
deres muligheder og begrænsninger. Jeg begynder min analyse med begrebet om social
kapital og bevæger mig til dernæst til henholdsvis begreberne om kulturel kapital og
selvfremstilling.

Analyse
I dette afsnit præsenterer jeg først, hvad der karakteriserer magtelitens tilstedeværelse på
SNS'er, hvorefter jeg forsøger at forklare tilstedeværelsen gennem en analyse med brug af
de tre udvalgte begreber. Jeg analyserer tilstedeværelse på alle tre SNS'er, men hovedvægt
er på Facebook og LinkedIn, idet kun seks magtelitemedlemmer har en tilstedeværelse
udelukkende på Twitter. Twitter synes derfor at være et supplement til de øvrige SNS'er.
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Resultater
I dette afsnit præsenterer jeg mine empiriske hovedfund i form af syv diagrammer, som
illustrerer magtelitens tilstedeværelse på SNS'er. Hvert diagram suppleres med en kort
beskrivelse af fundet. Øvrige beregninger kan ses i bilag 3.

Figur 7: Magtelitens tilstedeværelse på FB, TW og LI
Figur 7 viser magtelitens tilstedeværelse på Facebook, Twitter og LinkedIn sammenlignet
med gennemsnittet af de udvalgte målinger af den danske befolkning. Alle gennemsnit af
den danske befolknings tilstedeværelse på SNS'er er beregnet på basis af to målinger, hvis
variationer ligger inden for et lille interval.
Magteliten er signifikant mindre til stede på Facebook end den danske befolkning (p<0,05)
med 46 % for magteliten mod 67 % for den danske befolkning. Der er altså 21 % flere til
stede på Facebook i befolkningen end i magteliten, og hver gang tre individer fra
befolkningen er på Facebook, er der kun godt to individer fra magteliten. Gennemsnittet af
befolkningens tilstedeværelse er baseret på to målinger fra henholdsvis Danmarks Statistik
(2014), som med en population på 5.457 respondenter mellem 16-89 år viser, at 65 % af
befolkningen er til stede på Facebook, og TNS Gallup (2014), som med en population på
24.000 respondenter på 12 år og derover viser, at 69 % er til stede. Begge disse to målinger
er ligeledes signifikant anderledes fra magteliten (p<0,05).
Figur 7 viser endvidere, at magteliten er signifikant mere til stede på Twitter end den danske
befolkning (p<0,05) med 28 % for magteliten mod 13,7 % for den danske befolkning, hvilket
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svarer til, at magteliten har cirka dobbelt så stor en tilstedeværelse på Twitter som den
danske befolkning. Gennemsnittet af befolkningens tilstedeværelse er baseret på to
målinger fra henholdsvis Danmarks Statistik (2014), som viser, at 12 % af befolkningen er til
stede på Twitter, og Gallup (2014), som viser, at 15,4 % er til stede. Begge disse to målinger
er ligeledes signifikant anderledes fra magteliten (p<0,05).
Slutteligt viser figur 7, at magteliten er signifikant mere til stede på LinkedIn end den danske
befolkning (p<0,05) med 60 % for magteliten mod 24,4 % for den danske befolkning.
Forskellen mellem magteliten og befolkningens tilstedeværelse på SNS'er er størst på
LinkedIn, hvor magteliten er næsten 250 % mere til stede. Gennemsnittet af befolkningens
tilstedeværelse er baseret på to målinger fra henholdsvis Danmarks Statistik (2015), som
viser, at 20 % af befolkningen er til stede på LinkedIn, og TNS Gallup (2014), som viser, at
28,7 % er til stede. Begge disse to målinger er ligeledes signifikant anderledes fra magteliten
(p<0,05).

Figur 8: Øverste vs. nederste halvdels tilstedeværelse på FB, TW og LI
Figur 8 viser forskelle på tilstedeværelse på Facebook, Twitter og LinkedIn mellem den
øverste (1-211) og nederste (212-423) halvdel af magtelitenetværket. Figur 8 viser, at den
øverste halvdel af magteliten på tværs af alle SNS'er har en lavere tilstedeværelse end den
nederste halvdel af magteliten. Forskellen er dog kun signifikant forskellige på Twitter og
LinkedIn (p<0,05), og ikke på Facebook (p=0,16). Opdelingen mellem de forskellige dele af
magteliten er foretaget, fordi en højere placering i magtelitenetværket betyder større
rækkevidde af individets netværk. Tendensen med lavere tilstedeværelse i toppen af
netværket gælder dog ikke nødvendigvis for eksempelvis de 50 øverste i netværket.
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Figur 9: Sektorers tilstedeværelse på FB
Figur 9 viser de seks sektorers tilstedeværelse på Facebook samt gennemsnit af den
danske befolknings tilstedeværelse. Der er signifikant forskel mellem samtlige sektorers
tilstedeværelse på Facebook (p<0,05). Organisationer samt stat og politik er de to sektorer
med højst tilstedeværelse på Facebook med 61 % og 59 %, hvilket er tæt på befolkningens
gennemsnit på 67 %. Videnskab og uddannelse er med 48 % tæt på magtelitens
gennemsnitlige tilstedeværelse på Facebook på 46 %. Erhvervslivet er den største sektor i
magteliten, men har en ganske lav tilstedeværelse med 39 %. Royale og adelige samt kultur
og retsvæsen er næsten fraværende på Facebook med henholdsvis 15 % og 9 %
tilstedeværelse.

Figur 10: Sektorers tilstedeværelse på TW
37

Figur 10 viser de seks sektorers tilstedeværelse på Twitter samt gennemsnit af den danske
befolknings tilstedeværelse. Der er signifikant forskel mellem samtlige sektorers
tilstedeværelse på Twitter (p<0,05). Figuren viser næsten samme tendens som
tilstedeværelsen på Facebook, hvor organisationer samt stat og politik er mest til stede med
47 % og 42 %, mens videnskab og uddannelse følger efter med 31 %. Royale og adelige
har en lidt højere tilstedeværelse på Twitter end på Facebook med 23 %, mens erhvervslivet
har en ganske lav tilstedeværelse med 16 %. Ingen fra kultur og retsvæsen er på Twitter.

Figur 11: Sektorers tilstedeværelse på LI
Figur 11 viser de seks sektorers tilstedeværelse på LinkedIn samt gennemsnit af den
danske befolknings tilstedeværelse. Der er signifikant forskel mellem samtlige sektorers
tilstedeværelse på LinkedIn (p<0,05). Figuren viser igen nogenlunde samme fordeling som
på de øvrige SNS'er, men videnskab og uddannelse er særligt stærkt repræsenteret på
LinkedIn med 73 %.
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Figur 12: Titlers tilstedeværelse på FB, TW og LI
Figur 12 viser tilstedeværelse på Facebook, Twitter og LinkedIn for alle titler, som er besat
af minimum 10 magtelitemedlemmer. Især fagforeningsledere, fagforeningsrepræsentanter
og politikere er stærkt repræsenteret, mens bestyrelsesformænd og ejere er næsten
fraværende.

Figur 13: Magtelitens antal forbindelser på LI
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Figur 13 viser antal forbindelser på LinkedIn for henholdsvis de magtelitemedlemmer, som
er til stede på LinkedIn, og alle LinkedIns brugere. Figuren viser, at kun 4 % af magtelitens
LinkedIn-brugere har mellem 0-99 forbindelser, mens dette gælder for 13 % af alle LinkedInbrugere. I de fire intervaller fra 100-499 forbindelser er der kun en lille forskel på de to
grupper og der er desuden ikke signifikant forskel på de to grupper for de fem intervaller
mellem 0-499 (p>0,05). Figuren viser endvidere, at 63 % af magtelitens LinkedIn-brugere
har over 500 forbindelser, mens dette kun gælder for 46 % af de alle LinkedIn-brugere. I
dette interval er der signifikant forskel mellem de to grupper (p<0,05).
Delkonklusion
I dette afsnit har jeg fremlagt mine væsentligste empiriske fund, som omfatter statistisk data
for den danske magtelites tilstedeværelse på SNS'er. Hovedfundet er, at magteliten er
signifikant mindre til stede på Facebook, og signifikant mere til stede på både Twitter og
LinkedIn, end den danske befolkning. De øvrige fund nuancerer mit hovedfund ved at vise
interne variationer i magtelitens tilstedeværelse, og bliver brugt til at skabe forståelse for,
hvorfor magtelitens tilstedeværelse er som den er.

Social kapital: Professionelle frem for personlige relationer
I dette afsnit vil jeg vise, hvordan den teknologiske konstruktion af de tre SNS'er skaber
muligheder og begrænsninger for magtelitens forsøg på at tilegne sig social kapital.
Magteliten har en lav tilstedeværelse på Facebook og en høj tilstedeværelse på Twitter og
LinkedIn (figur 7). Magteliten anvender desuden i høj grad LinkedIn til at socialisere, idet 63
% af magteliten har mere end 500 relationer (figur 13), hvilket er signifikant mere end alle
øvrige LinkedIn-brugere. I dette afsnit vil jeg forsøge at forklare magtelitens selektive valg af
tilstedeværelse på SNS'er og samtidige behov for at tilegne sig social kapital. Jeg vil
argumentere, at magtelitens selektive valg af tilstedeværelse skyldes, at LinkedIn og Twitter
især lader magteliten skabe brobyggende netværk, som lader dem avancere professionelt,
mens Facebook især lader magteliten skabe afgrænsende netværk, som ikke lader dem
avancere professionelt. Dette vil jeg gøre ved først at analysere den teknologiske
konstruktion.
Typer af relationer og netværk på sociale netværkssider
De tre SNS'er lader brugeren skabe relationer af forskellig styrke, hvilket påvirker mængden
og typen af social kapital, som brugeren kan opnå gennem relationerne. Styrken af
relationer afgøres ifølge Granovetter (1973:1361) af andelen af tid, følelsesmæssig
intensitet, intimitet og gensidighed involvering i relationen. Jeg vil argumentere, at relationer
på Facebook som udgangspunkt er stærkere end på Twitter og LinkedIn. Den danske
befolkning har et højt tidsforbrug på Facebook, hvilket skaber grobund for skabelsen af
stærke relationer. 59 % bruger Facebook dagligt mod blot 4 % for Twitter (DR
Medieforskning 2014), mens der ikke findes tal for LinkedIn. Ifølge Facebooks (2015) egne
tal, er hver bruger i gennemsnit 46 minutter på Facebook dagligt. Styrken af relationer på
Facebook understøttes endvidere af funktioner, som opfordrer brugeren til at dele personlig
information, hvilket skaber mulighed for øget intimitet i brugerens relationer. Facebooks
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nyhedsstrøm lader i varierende grad af offentlighed brugeren følge med i, hvad brugerens
relationer og andre brugere foretager sig, hvilket blandt andet omfatter, hvilke sider de synes
godt om og hvilke nye relationer de skaber. Twitter og LinkedIn har også nyhedsstrømme,
men disse afslører ikke i lige så høj grad brugerens adfærd. Facebooks beskedfunktion
muliggør desuden privat og interpersonel kommunikation, hvor publikummet er mere klart
defineret end i en offentlig kontekst. Brugeren kan dermed dele information af mere privat
karakter gennem beskedfunktionen, hvilket skaber grobund for relationer med højere
intimitet. Twitter og LinkedIn har ligesom Facebook en beskedfunktion, men disse er langt
fra lige så udviklede som Facebooks og er næsten gemt væk i interfacet. I tillæg til de
præsenterede funktioner, adskiller SNS'erne sig også ved deres definition af en relation. På
Facebook og LinkedIn kan der kun oprettes gensidige relationer, mens der på Twitter kun
kan oprettes envejsrelationer. Dette betyder, at relationer som udgangspunkt er stærkere på
Facebook og LinkedIn, fordi begge parter anerkender relationen, hvis den eksisterer,
hvorimod alle kan forbinde med alle på Twitter.
Forskellen på de tre SNS'ers teknologiske konstruktion afspejles ikke kun i deres funktioner,
men også i deres eksterne kommunikation. Facebook kommunikerer til nye brugere, at de
hjælper med at 'dele og holde kontakten med personerne i deres liv' og kalder manifeste
relationer mellem to brugere for 'venner'. De kommunikerer dermed, at de er sociale, nære
og personlige. Denne kommunikation adskiller sig fra LinkedIn, som kommunikerer til nye
brugere, at de er 'verdens største faglige netværk' og at de skal tilmelde sig for at 'styrke
deres karriere'. De kalder manifeste relationer mellem to brugere for 'forbindelser', fordi to
forbundne brugere på LinkedIn ikke nødvendigvis er venner. LinkedIn kommunikerer
dermed, at de er professionelle og seriøse. Twitter placerer sig midt imellem disse poler og
kommunikerer til nye brugere, at de skal tilmelde sig for at 'forbinde med venner – og andre
fascinerende personer, få øjeblikkelige opdateringer om de ting, der interesserer dig, og se
begivenheder folde sig ud i realtid, fra alle vinkler'. De kalder manifeste relationer mellem to
brugere for 'følgere', fordi relationer ikke er gensidige. Twitter kommunikerer dermed, at de
er interessebaserede og informationsspredende.
Opsummeret kan Facebook kategoriseres som en personlig SNS, Twitter som en
interessebaseret SNS og LinkedIn som en professionel SNS. Twitter og LinkedIn er ikke en
SNS, hvor brugeren deler feriebilleder, hvilket Facebook derimod er. Omvendt er Facebook
ikke en SNS, hvor brugeren skriver anbefalinger af sine kolleger. I det følgende vil jeg
argumentere, at de stærke relationer på Facebook i overvejende grad skaber afgrænsende
netværk, mens de svage relationer på Twitter og LinkedIn i overvejende grad skaber
brobyggende netværk. Jeg vil endvidere argumentere, at denne forskel er afgørende for,
hvorfor magteliten har en lav tilstedeværelse på Facebook og en høj tilstedeværelse på
Twitter og LinkedIn, idet de to typer netværk skaber henholdsvis begrænsninger og
muligheder for magtelitens mulighed for at forbedre positionen i magtfeltet.
Magtelitens fravær på Facebook: Afgrænsende social kapital
Den afgrænsende sociale kapital er karakteriseret af stærke relationer mellem individer i et
netværk, men derudover også af, at netværket har en fælles identitet og fungerer som en
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social gruppe, der afgrænser sig fra omverdenen (Rosenmeier 2007:25-33). Brugen af
Facebook er forbundet med både afgrænsende og brobyggende social kapital (Ellison et al.
2007), men jeg vil argumentere, at brugen af Facebook overvejende, og i højere grad end
de øvrige SNS'er, skaber afgrænsende netværk. Dette skyldes, at relationerne på Facebook
som udgangspunkt er stærkere, men også at Facebooks dynamikker fordrer social
afgrænsning. Facebooks algoritme udregner personligt tilpassede nyhedsstrømme, som er
baseret på brugerens interaktion. Brugeren bliver således præsenteret for mere af det
indhold, som brugeren interagerer med. Dette medvirker til skabelsen af en filterboble, hvor
brugeren i stigende grad vil blive udsat for historier, som er udtryk for brugerens verdenssyn,
hvilket yderligere vil bekræfte brugeren i sit syn på verden (Pariser 2011). Filterboblens
mekanismer stemmer på mange måder overens med den afgrænsende sociale kapitals
mekanismer, hvor netværket er indadskuende og afgrænser sig fra omverdenen ved at
udøve intern kontrol med afvigende adfærd.
Magtelitens lave tilstedeværelse på Facebook kan skyldes, at den afgrænsende sociale
kapital begrænser deres mulighed for at forbedre positionen i magtfeltet. Udbyttet af
afgrænsende social kapital er social støtte, hvilket næppe lader magteliten avancere
professionelt. Social støtte er vigtig for at kunne fungere socialt, men ingen
magtelitemedlemmer er avanceret til magteliten alene på grund af deres afgrænsende
sociale kapital. Det er derimod deres brobyggende sociale kapital, som er tilegnet gennem
vidtforgrenede netværk, der har ladet dem avancere til magteliten. Den afgrænsende sociale
kapital er formentlig en forudsætning for at kunne opbygge brobyggende social kapital, men
Facebook er ikke nødvendigvis det bedste sted at opnå denne. Indgåelse i afgrænsende
netværk er tidskrævende, fordi de består af gensidige relationerne, som kræver at individet
investerer tid i at yde social støtte. Vedligeholdelsen af sociale relationer via Facebook kan
være tidskrævende, da brugerens profil konstant er tilgængelig og dermed åben for
kommunikation fra et potentielt langt højere antal individer end i den fysiske virkelighed.
Magtelitemedlemmer må antages ikke at have meget tid til overs i hverdagen, når de skal
bestride flere stillinger samtidigt, og derfor er Facebook ikke nødvendigvis den bedste måde
at opnå afgrænsende social kapital.
Den lave tilstedeværelse på Facebook kan dog ikke kun forklares med tidsaspektet.
Magteliten har ikke nødvendigvis samme behov for afgrænsende social kapital som
befolkningen. Yearwood et al. (2015) finder evidens for en 'restricting social class'-hypotese,
som angiver, at individer fra højere sociale klasser har flere ressourcer og derfor er mindre
afhængige af andre, hvilket resulterer i, at de engagerer sig mindre socialt. Magteliten består
udelukkende af individer fra overklassen, og har derfor muligvis ikke et stort behov for
afgrænsende social kapital. Dette kan skyldes, at disse individer kan veksle nogle af deres
mange ressourcers til social kapital, og dermed købe sig til denne støtte.
Afgrænsende social kapital opnået gennem Facebook er altså en tidskrævende investering,
der ikke lader magtelitemedlemmet avancere professionelt, og som magteliten måske ikke
har lige så meget brug for som lavere sociale grupper. Afgrænsende social kapital er dog
netop den faktor, som skaber integration og en fælles identitet i magteliten, hvilket lader
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magteliten koordinere fælles handlinger. Ellersgaard (2015:274-321) og Larsen (2015:235282) viser, at royale begivenheder spiller en central rolle i at organisere magteliten og lade
den afgrænse sig fra omverdenen. Magteliten indgår altså i afgrænsende netværk i den
fysiske virkelighed. En forklaring på, at magtelitens ikke anvender Facebook til at indgå i
afgrænsende netværk kan være, at magteliten ikke kan afgrænse sig som en gruppe på
Facebook. På Facebook bestemmes grænserne for netværket af algoritmen og den
teknologiske konstruktion, og ikke af eksempelvis kongehuset, hvilket besværliggør
oprettelsen af eksklusive netværk, hvor adgangen til netværket kan kontrolleres. Social
kapital eksisterer både på et individ- og fællesskabsplan. Indgår magtelitemedlemmer
relationer med individer fra lavere sociale klasser, vil grænserne for elitens netværk på
Facebook udvides og udviskes, og afkastet af gruppens sociale kapital vil være mindre. Til
kongelige begivenheder udvælges de inviterede af kongehuset, men på Facebook kan alle
være venner med alle. Konsekvensen af elitens tilstedeværelse på Facebook kan dermed
være, at den folkeliggøres. Magteliten har ikke nødvendigvis interesse i at indgå relationer
med individer med lav social kapital, idet mængden af social kapital ikke afgøres af antallet
af relationer, men derimod af kvaliteten af dem (Ellersgaard 2015:48). Magteliten opnår
netop sin indflydelse ved at være et integreret netværk af individer med høj social kapital.
Vælger magtelitens mest centrale individ (Thorkild Engell Jensen, fagforeningsleder for
Dansk Metal) at komme på Facebook for at blive venner med fx sine medlemmer, vil den
sociale kapital som hans netværk er udtryk for formindskes, da netværkets tæthed og
individers gennemsnitlige sociale kapital nedbringes. Det er derfor mindre attraktivt for andre
magtelitemedlemmer at blive venner på Facebook med Thorkild Engell Jensen, fordi han har
inviteret individer fra lavere sociale klasser ind i netværket, og dermed besværliggør
tilstedeværelse af et elitenetværk på Facebook.
Facebook muliggør altså skabelsen af afgrænsende netværk, men grænserne for dem er
svære at kontrollere, fordi de ikke fastsættes af eksempelvis kongehuset, men i høj grad
påvirkes af Facebooks teknologiske konstruktion. Facebooks manglende understøttelse af
indgåelse i eksklusive netværk får muligvis eliten til at søge andre SNS'er, som lader dem
opnå et afkast af den afgrænsende sociale kapital. Smallman (2015) beskriver seks
eksklusive elite-SNS'er, hvor medlemskab opnås enten gennem invitationer eller ved
betaling af medlemskab af op til 3.000 pund årligt. Disse SNS'er inkluderer blandt andet The
Marque, A Small World og Eleqt. Dette speciale har ikke undersøgt magtelitens
tilstedeværelse på disse SNS'er, men det er muligt, at den har en tilstedeværelse på disse
SNS'er, hvor den bedre kan afgrænse sig som en elite.
Et sidste argument for magtelitens lave tilstedeværelse på Facebook er, at det ikke giver
mening at være til stede, når de individer brugeren vil forbinde med ikke er til stede. boyd og
Ellison (2007:211) argumenterer, at individer ikke anvender SNS'er til at skabe relationer til
fremmede, men til at manifestere og forbedre relationer, som allerede eksisterer offline.
Dette betyder, at magteliten har et lavere incitament for at være til stede, fordi en stor del af
den øvrige magtelite ikke er til stede.
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Magtelitens tilstedeværelse på Twitter og LinkedIn: Professionelt avancement
Brobyggende netværk består af svage relationer mellem individer fra forskellige sociale
sammenhænge og giver individet et afkast i form af information og muligheder (Rosenmeier
2007:25-33). Som tidligere argumenteret er relationer på Twitter og LinkedIn som
udgangspunkt svagere end på Facebook, og dette gør dem velegnede til at opnå
brobyggende social kapital, fordi svage relationer er bedre end stærke til at sprede
information, som kan føre til muligheder (Granovetter 1973). Twitter og LinkedIns
teknologiske konstruktion fordrer indgåelse af relationer mellem brugere fra et højt antal
latente offline-relationer, da begrænset forhåndskendskab, såsom kendskab gennem en
fælles arbejdsplads, er tilstrækkeligt til at en relation kan manifesteres på disse SNS'er. Med
andre ord kan Twitter og LinkedIn bedre end Facebook bruges til at netværke, fordi der
forventes mindre af relationerne og flere relationer dermed kan indgås. Magtelitens høje
tilstedeværelse på Twitter og LinkedIn faciliterer dermed skabelsen af store online netværk.
Disse netværk kan række ud over magtelitens tætte omgangskreds, hvilket lader dem opnå
information og muligheder, de ikke ellers ville have adgang til. Det er ikke overraskende, at
magteliten er aktive på især LinkedIn, fordi LinkedIn kan facilitere den adfærd de udøver
offline. Magteliten har deres magt gennem sociale netværk, som er forgrenet i de forskellige
netværk, som udgøres af arbejdsmarkedets parter. Relationer på LinkedIn har lighedstræk
med de relationer, som magteliten indgår offline i eksempelvis bestyrelseslokaler, fordi der
begge steder kan indgås professionelle relationer mellem individer fra potentielt forskellige
sektorer.
Den afgrænsende sociale kapital kan gøre magteliten mere integreret, hvilket kan øge den
sociale kapital på et fællesskabsniveau, men den kan ikke skabe væsentlige forbedringer på
et individuelt niveau for de, som allerede er en del af magteliten. Den brobyggende sociale
kapital kan derimod forbedre positionen i magtfeltet for de individer, som formår at
akkumulere social kapital ved at forbinde til individer, som har en stor andel social kapital.
Figur 13 viser som nævnt, at 63 % af de tilstedeværende af magteliten på LinkedIn har over
500 relationer, hvilket er en signifikant højere andel end alle øvrige brugere på LinkedIn.
Magteliten anvender dermed rent faktisk LinkedIn til at skabe store netværk – præcis som
de gør offline. Magteliten kan dermed anvende både Twitter og LinkedIn til at avancere
professionelt og derigennem forbedre deres position i magtfeltet.
Delkonklusion
I dette afsnit har jeg vist, hvordan den teknologiske konstruktion af Facebook særligt lader
dets brugere indgå stærke relationer i afgrænsende netværk, mens Twitter og LinkedIn
særligt lader deres brugere indgå svage relationer i brobyggende netværk. Jeg har
endvidere vist, at magteliten har en lav tilstedeværelse på Facebook, fordi den afgrænsende
sociale kapital, som kan opnås via Facebook 1) er tidskrævende og ikke hjælper magteliten
med at avancere professionelt og 2) ikke lader magteliten afgrænse sig fra andre sociale
lag. Jeg har slutteligt vist, at magteliten har en høj tilstedeværelse på Twitter og LinkedIn,
fordi den brobyggende sociale kapital, som kan opnås via disse SNS'er, lader magteliten
avancere professionelt ved at styrke deres netværk og derigennem forbedre deres position i
magtfeltet.
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Kulturel kapital: Adfærd offline spejles online
I forlængelse af ovenstående analyse af social kapital, analyserer jeg i dette afsnit
magtelitens tilstedeværelse på SNS'er ved hjælp af begrebet om kulturel kapital. Der er et
overlap mellem mine argumenter i dette og det foregående afsnit, idet social og kulturel
kapital afhænger af hinanden. Social kapital er nødvendig for tilegnelsen af kulturel kapital
og omvendt. I det foregående afsnit viste jeg, hvordan magtelitens tilstedeværelse på
SNS'er påvirkes af muligheden for at indgå i bestemte typer netværk. I dette afsnit
analyserer jeg, hvordan magtelitens tilstedeværelse på SNS'er er udtryk for kulturelle
forbrugsmønstre og socialt tilhørsforhold. De to afsnit skal ikke ses som skarpt adskilte, men
som gensidigt forstærkende, og analysen i det foregående afsnit bidrager dermed til
forståelsen af analysen i dette afsnit.
Et centralt aspekt i Bourdieus udlægning af kulturel kapital er, at kulturel adfærd er et
produkt af individets opvækst. Bourdieu og Wacquant (1992:160) skriver om kulturel kapital:
"to account for the fact that, after controlling for economic position and social
origin, students from more cultured families (..) exhibit different modes and
patterns of cultural consumption and expression in a wide gamut of domains."
Med andre ord har individer fra mere kultiverede familier andre måder at forbruge og
udtrykke sig på end individer fra mindre kultiverede familier. Dette kan forklare, hvorfor
magteliten har en tilstedeværelse på SNS'er, som adskiller sig fra befolkningen, idet
magteliten kommer fra højere sociale lag end den øvrige befolkning. Denne antagelse vil
forme min analyse, men først vil jeg analysere, hvordan de tre SNS'er organiserer og
distribuerer kulturel kapital. SNS'er kan overordnet anvendes til at akkumulere kulturel
kapital ved 1) at fremvise besiddelse af kulturel kapital og 2) at tillære sig kulturel kapital.
Førstnævnte dækker eksempelvis over at synes godt om en bestemt side, hvilket er udtryk
for besiddelse af kulturel kapital, men kulturel kapital kan dog også opnås gennem selve
fremvisningen af kulturel kapital. Sidstnævnte dækker eksempelvis over at tillære sig digitale
færdigheder gennem vedvarende brug af SNS'er. I dette afsnit analyserer jeg hovedsageligt,
hvordan SNS'er kan bruges til at fremvise kulturel kapital, idet tilegnelsen af kulturel kapital
gennem SNS'er hovedsageligt sker gennem fremvisning. Den tilegnede kapital i form af
læring af eksempelvis digitale færdigheder er i mindre grad relevant, fordi magteliten ikke
har opnået sin magt gennem beherskelse af SNS'er, men derimod gennem deres netværk
og anden kulturel adfærd end den som sker på SNS'er.
Fremvisning af kulturelt tilhørsforhold gennem at 'synes godt om'
De tre SNS'ers teknologiske konstruktion faciliterer i varierende grad fremvisning af
besiddelse af kulturel kapital. Alle tre SNS'er giver mulighed for at tilkendegive et kulturelt
tilhørsforhold gennem at synes godt om digitale artefakter såsom opslag og sider. At kunne
kende forskel på en Stradivarius og en billig violin er udtryk for besiddelse af objektiveret
kulturel kapital (Wilken 2006:60). På samme måde er det udtryk for objektiveret kulturel
kapital, når en bruger på Facebook synes godt om Zetland, som er et nyt hipt nyhedsmedie,
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frem for Metroxpress. Liu, Maes og Davenport (2006) kalder SNS'er for 'taste fabrics', fordi
de giver brugeren en lang række muligheder for at afgive personlig information, som afslører
et kulturelt tilhørsforhold. Dette er eksempelvis, hvilke musikere, film eller sportshold
brugeren kan lide og tager afstand fra. Muligheden for at udtrykke kulturelt tilhørsforhold
eksisterer både på Facebook, Twitter og LinkedIn, hvor brugeren kan synes godt om digitale
artefakter og tilpasse sin profil med en lang række personlige informationer såsom
profilbeskrivelse og -billede. Fremvisningen af et kulturelt tilhørsforhold kommer til udtryk
gennem alle brugerens handlinger, og Niemann et al. (2013) viser, hvordan selv brugerens
profilbillede på Facebook kan udtrykke besiddelse af kulturel kapital.
Facebook tilbyder de mest omfattende muligheder for at angive et detaljeret kulturelt
tilhørsforhold, men de tre SNS'er tilbyder i hovedtræk de samme typer af funktioner til at vise
dette tilhørsforhold. Det kan derfor undre, at magteliten har en lav tilstedeværelse på
Facebook, da Facebook i særlig grad faciliterer fremvisning af kulturelt tilhørsforhold og
dermed akkumulering af kulturel kapital. Forklaringen på dette kan være, at selve
tilstedeværelsen på én SNS frem for en anden er en manifestation af et kulturelt
tilhørsforhold. Som tidligere argumenteret kommunikerer Facebook at være en personlig
SNS og i tillæg hertil vil jeg argumentere, at Facebook er folkelig, idet størstedelen af den
danske befolkning er til stede (Danmarks Statistik 2015) og anvender platformen ofte (DR
Medieforskning 2014). Twitter er som argumenteret en interessebaseret SNS og LinkedIn er
en professionel SNS. Når de tre SNS'er kommunikerer så forskelligt, må de også udtrykke
forskellige værdier. SNS'erne udtrykker altså forskellige værdier, hvilket kan forklare
magtelitens tilstedeværelse på Twitter og LinkedIn frem for Facebook. Denne forskel i
tilstedeværelse kan endvidere forklares med to analogier fra den fysiske virkelighed. Hvis et
magtelitemedlem vil sælge et Rolex, så tropper vedkommende formentlig ikke op i sit nyeste
jakkesæt fra Armani på et loppemarked på Lolland. Loppemarkedet er ganske vist en
mulighed for at fremvise et kulturelt tilhørsforhold, men tilstedeværelsen af et Rolex og et
jakkesæt på et loppemarked på Lolland er malplaceret, idet de to er udtryk for forskellige
kulturelle koder, som er knyttet til sociale grupper, der formentlig er placeret diametralt
modsat i det sociale rum. Langt mere oplagt er det for vedkommende at sælge sit Rolex
gennem eksempelvis en auktion på Lauritz.com. På samme måde er der stor forskel på at
vise interesse for jagt ved at synes godt om Facebook-siden 'Jagt i Danmark' og at tage på
kongelig jagt med Kronprins Frederik. Og på samme måde er tilstedeværelse på Facebook
ikke udtryk for det samme kulturelle tilhørsforhold som tilstedeværelse på LinkedIn.
Magtelitens høje tilstedeværelse på Twitter og LinkedIn kan derfor skyldes, at de udtrykker
værdier, som deles af magteliten. Magteliten er et professionelt netværk, som hovedsageligt
består af repræsentanter fra erhvervslivet og derfor må antages at have arbejdsrelaterede
værdier. Magteliten har sin magt gennem blandt andet magtelitenetværket, som er opnået
adgang til gennem blandt andet stillinger. Hvis ikke Lars Goldschmidt var direktør for Dansk
Industri, så var han næppe en del af magteliten. Twitter og LinkedIn udtrykker begge
hovedsageligt professionelle værdier, hvilket harmonerer med magtelitens, mens Facebook
overvejende udtrykker personlige værdier, som ikke deles af magteliten. Dette viser sig også
i den teknologiske konstruktion, hvor Twitters tegnbegrænsede opslag faciliterer hurtig
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informationsspredning og LinkedIns CV-lignende profilside lader medlemmer af magteliten
fremvise deres professionelle identitet i form af meritter såsom stillinger, uddannelser og
udmærkelser. I modsætning til dette lader Facebooks magteliten fremvise én integreret
identitet, som både inkluderer stillinger, billeder, venner, hjemby, bopæl, familiemedlemmer
og forhold (van Dijck 2013).
Magtelitens SNS-tilstedeværelse som manifestation af social stratifikation
Figur 7 viser, at magtelitens tilstedeværelse på SNS'er adskiller sig fra den øvrige
befolknings tilstedeværelse, hvilket som argumenteret kan skyldes, at magteliten viser et
kulturelt tilhørsforhold gennem deres tilstedeværelse. Dette kan tolkes sådan, at adfærd i
den fysiske virkelighed i et vist omfang reproduceres på SNS'er. Magteliten har en adfærd i
den fysiske virkelighed, som adskiller sig fra den øvrige befolknings adfærd (Ellersgaard
2015; Larsen 2015), og dette samme gør sig gældende på SNS'er. SNS'er formår dermed
ikke at udligne denne ulighed, men er snarere en arena, som faciliterer manifestation af
samfundets eksisterende sociale stratifikation.
En række nyere studier argumenterer ligeledes, at den fysiske virkelighed snarere spejles
end forbedres online. Zhao, Grasmuck og Martin (2008) finder, at brugere på Facebook
anvender selvfremstilling til at fremvise tilhørsforhold til en gruppe, og at dette online
tilhørsforhold afspejler et eksisterende tilhørsforhold fra den fysiske virkelighed. I
forlængelse heraf finder boyd (2009) et klasseskel på SNS'er, som måske bedst beskrives af
en af hendes respondenter, der i et interview kalder MySpace for en 'ghetto'. Et amerikansk
studie af Nielsen Claritas (Hare 2009) finder ligeledes et klasseskel på SNS'er, idet brugere
på Twitter og LinkedIn har en højere indkomst end brugere på Facebook. Mine fund kan
derfor tolkes således, at tilstedeværelse på SNS'er afspejler brugernes kulturelle
tilhørsforhold og sociale klasse. Mine fund er således ikke væsentligt anderledes fra
CEO.com (2014), som finder, at amerikanske CEO'er fra samtlige Fortune 500virksomheder har en meget lavere tilstedeværelse på SNS'er end befolkningen. Mine fund
adskiller sig dog ved, at magteliten har en væsentligt højere tilstedeværelse på Twitter og
LinkedIn, men fællesnævneren er, at repræsentanter fra overklassen har kulturelle
adfærdsmønstre, som adskiller sig fra de øvrige klassers. Forskellene mellem CEO.com og
mine tal for tilstedeværelse skyldes formentlig variationer i de to nationers kultur, brug af
SNS'er og klassestruktur.
Magtelitens SNS-tilstedeværelse som udtryk for distinktion
Magtelitens tilstedeværelse på SNS'er kan i forlængelse af det forrige argument være udtryk
for dens distinktion. Elitens distinktion kommer til udtryk ved, at den afskærmer sig fra den
øvrige befolkning ved blandt andet at transportere sig via helikoptere, yachts og sportsvogne
frem for gennem mere almindelige transportformer såsom busser, toge og cykler (Birtchnell
og Caletrío 2014). Elitens distinktion eksisterer også i Danmark, men sker mere diskret
(Freudendal-Pedersen 2014). Elitens distinktion er dog ikke begrænset til dens
transportmidler, men dækker en lang række symboler på eksklusivitet. Ellersgaard
(2015:138-139) og Larsen (2015:119-120) fremfører, at magteliten viser sin eksklusivitet ved
blandt andet at have bopæl nord for København. Magtelitens anderledes tilstedeværelse
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end befolkningen på SNS'er kan tolkes som et udtryk for distinktion, på samme måde som
når magteliten vælger eksklusive frem for ordinære transportformer. Magteliten har en lav
tilstedeværelse på det folkelige Facebook, men har en høj tilstedeværelse på det
professionelle og mere elitære LinkedIn. Magteliten har desuden potentielt en
tilstedeværelse på endnu mere eksklusive SNS'er, som den øvrige befolkning er afskåret fra
at have adgang til. Magtelitens høje tilstedeværelse på især LinkedIn kan dermed ses som
et udtryk for dens billigelse af professionelle og kapitalistiske værdier som god smag.
Samtidig kan den lave tilstedeværelse på Facebook ses som udtryk for dens misbilligelse af
de folkelige værdier, som Facebook er udtryk for.
Delkonklusion
I dette afsnit har jeg vist, at den teknologiske konstruktion af både Facebook, Twitter og
LinkedIn faciliterer fremvisning og tilegnelse af kulturel kapital. Individers tilstedeværelse på
SNS'er kan udtrykke deres kulturelle tilhørsforhold og sociale klasse. Magteliten har en lav
tilstedeværelse på Facebook og en høj tilstedeværelse på Twitter og LinkedIn, fordi
Facebooks personlige og folkelige værdier tiltaler magteliten mindre end Twitter og
LinkedIns henholdsvis interessebaserede og professionelle. Magtelitens kulturelle
adfærdsmønstre adskiller sig fra befolkningens i den fysiske virkelighed, og det samme gør
sig gældende på SNS'er. SNS'er er derfor en arena, som faciliterer manifestation af
samfundets eksisterende sociale stratifikation, og hvor magtelitens adfærd i den fysiske
virkelighed i et vist omfang reproduceres. Magtelitens tilstedeværelse på de tre SNS'er kan
desuden ses som udtryk for distinktion, idet magteliten gennem deres tilstedeværelse
bestemmer, hvilke SNS'er der kan defineres som god smag.

Selvfremstilling: Diskretion og kontrol over adfærd
I de foregående to afsnit har jeg vist, hvordan begreberne social og kulturel kapital kan
hjælpe med at forklare magtelitens tilstedeværelse på SNS'er. Førstnævnte afsnit har vist,
hvordan magtelitens tilstedeværelse på SNS'er påvirkes af muligheden for at indgå i
bestemte typer netværk. Sidstnævnte afsnit har vist, hvordan magtelitens adfærd i den
fysiske virkelighed i et vist omfang spejles på SNS'er. I dette afsnit bygger jeg videre på den
foregående analyse ved at analysere, hvordan de tre SNS'er lader magteliten fremstille sig
selv. Til forskel fra de to foregående analyseafsnit, som anvendte Bourdieus begreber,
anvender jeg i dette afsnit Meyrowitz' begreber. Dette skyldes, at Meyrowitz'
selvfremstillingsbegreb kan nuancere mine fund og give en tredje forklaring på magtelitens
tilstedeværelse, som adskiller sig fra de øvrige forklaringer. De to foregående afsnit viser,
hvordan tilstedeværelse kan skabe et afkast for magteliten gennem relationer eller
tilhørsforhold til en gruppe. Dette afsnit analyserer, hvordan tilstedeværelse kan skabe et
afkast gennem individuel selvfremstilling. Meyrowitz' selvfremstillingsbegreb er del af en
medieteori, og begrebet kan dermed synliggøre visse af SNS'ers mekanismer som
Bourdieus praksisteori ikke kan. I dette afsnit vil jeg argumentere, at magteliten har en høj
tilstedeværelse på Twitter og LinkedIn og en lav tilstedeværelse på Facebook, fordi Twitter
og LinkedIn i højere grad end Facebook faciliterer sociale situationer, som lader magteliten
kontrollere deres selvfremstilling. Jeg vil dernæst argumentere, at individets sektortilknytning
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har en betydning for, hvilke SNS'er individet har en tilstedeværelse på. For at komme dertil
vil jeg dog først analysere, hvordan de tre SNS'ers teknologiske konstruktion faciliterer
forskelligartede sociale situationer.
Sammenfletning og adskillelse af sociale situationer på SNS'er
De tre SNS'er faciliterer væsentligt forskellige sociale situationer, hvilket kan skyldes, at de
varierer med hensyn til i hvilken grad, de lader brugeren tilpasse publikum for brugerens
adfærd og afgivne personlig information. Facebook giver brugeren langt de største
muligheder for at tilpasse publikum for adfærd og personlig information, idet brugeren kan
inkludere eller ekskludere enkelte brugere. LinkedIn lader i nogen grad brugeren tilpasse
publikum for adfærd, idet brugeren kan dele opslag med enten brugerens relationer eller
offentligheden. Publikum for afgivet personlig information kan dog ikke tilpasses og er altid
tilgængelig for brugerens relationer. Twitter lader ikke brugeren tilpasse sit publikum, idet
både adfærd og afgivet personlig information er offentlig for alle. Magtelitens høje
tilstedeværelse på Twitter og LinkedIn kan undre, når adfærd og personlig information i
højere grad end på Facebook har et offentligt publikum, som i mindre grad kan tilpasses.
Det burde umiddelbart være ønskeligt for magteliten at kunne tilpasse publikum for deres
adfærd, så deres adfærd er tilpasset det rette publikum, således at de ikke tiltrækker sig
uønsket offentlig opmærksomhed. Jeg vil argumentere, at dette skyldes, at Facebooks
teknologiske konstruktion især sammenfletter sociale situationer, mens Twitter og LinkedIns
teknologiske konstruktioner i en vis grad adskiller sociale situationer. Magteliten kan derfor
indtage mere klart definerede sociale roller på Twitter og LinkedIn end på Facebook.
Facebooks sammenfletning af sociale situationer viser sig også i virksomhedens syn på
brugerens identitet. Marc Zuckerberg er således citeret for at sige:
"You have one identity. The days of you having a different image for your work
friends or co-workers and for the other people you know are probably coming to
an end pretty quickly... Having two identities for yourself is an example of a lack
of integrity." (van Dijck 2013:199)
Facebook sammenfletter altså sociale situationer fra forskellige sociale cirkler såsom
arbejdspladsen, skolen, familien og venner. Brugeren opfordres til at indgå relationer
med individer fra alle sociale kontekster, og relationerne anses som udgangspunkt
som ligeværdige. Brugeren kan stadig skabe rum, hvor sociale kontekster afgrænses,
men det sker inden for samme arena, hvor relationer fra forskellige sociale kontekster
er til stede. Skifter brugeren profilbillede, bliver profilbilledet præsenteret i samme form
på samme sted til alle relationer – uanset om de er tanter, arbejdsgivere eller
barndomsvenner. Publikummet kan tilpasses, men brugeren kan vanskeligt udøve
forskellige aspekter af sin identitet til forskellige publikummer ved eksempelvis at vise
forskellige publikummer forskellige profilbilleder. Tilpasningen af publikum sker snarere
for at skjule adfærd eller personlig information for bestemte publikummer end for at
udøve klart definerede og forskelligartede sociale roller. Brugerens indtagelse af
forskellige sociale roller vanskeliggøres endvidere af, at rumlige opdelinger ofte er
utydelige eller ikkeeksisterende. Brugeren ved eksempelvis ikke med sikkerhed, hvilke
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andre individer der kan se og har set brugerens adfærd eller personlige information.
Usikkerheden om publikummet for adfærd og personlig information forstærkes af, at
Facebook ofte ændrer i den teknologiske konstruktion såsom privatlivsindstillinger,
hvilket tidligere har forårsaget, at eksempelvis privat interpersonel kommunikation er
blevet offentliggjort.
Sammenfletningen af sociale situationer kommer ligeledes til udtryk i opfordringen til at
afgive en omfattende mængde af personlig information, som blandt andet inkluderer
arbejde, uddannelse, familiemedlemmer, bopæl samt politisk og religiøst ståsted.
Denne personlige information favner mange facetter af brugerens liv, og skal udtrykke
alle aspekter af den ene identitet, som Marc Zuckerberg argumenterer, at brugeren bør
have. I modsætning til Facebook, fordrer Twitter og LinkedIns teknologiske
konstruktion ikke, at brugeren skaber én samlende identitet. Twitter opfordrer kun
brugeren til at afgive ganske lidt personlig information, og brugeren har således friere
rammer til at fremstille aspekter af vedkommendes identitet. Brugeren kan fremstille
sig som en ekspert på kanariefugle uden at brugeren behøver at fremstille sit familieliv
eller politiske ståsted samtidig. LinkedIn opfordrer brugeren til at afgive en omfattende
mængde af personlige information, men al denne information er målrettet fremstilling
af brugerens professionelle identitet, og der sker således heller ikke her en
sammenblanding af forskellige aspekter af brugerens identitet. Selvom brugeren
opererer i et mere offentligt rum på Twitter og LinkedIn, synes det altså mere klart,
hvordan brugeren skal handle her, da brugerens sociale rolle er mere klart defineret.
Kontrol over selvfremstilling i forskellige regioner
Facebook sammenfletter altså sociale situationer, mens Twitter og LinkedIn adskiller sociale
situationer. Dette betyder ifølge Meyrowitz (1986:51):
"New media that tend to divide existing social information-systems will allow
individuals to develop both deeper backstage and more forward onstage
behavior styles; new media that tend to merge existing social informationsystems will lead to more sidestage or middle region behaviors."
Figur 14 nedenfor viser min model af de tre regioner, hvor jeg har placeret de tre SNS'er ud
fra den foregående analyse. Tilstedeværelse på Facebook skaber især middle regionadfærd, mens tilstedeværelse på Twitter og LinkedIn især skaber forefront region-adfærd.
Selvfremstilling er dermed sværere at kontrollere på Facebook end på Twitter og LinkedIn.
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Figur 14: De tre SNS'ers placering i en region-model
Adfærd i deep back region repræsenterer det uforanderlige og det private, som individet
forsøger at skjule for at kunne opretholde en forefront region, hvor adfærden er foranderlig
og præget af offentlighed. Brugeren kan altså bedre kontrollere adfærd på Twitter og
LinkedIn, fordi adfærd i forefront region kan tilpasses til en klart defineret social rolle. Adfærd
på Facebook vil modsat føre til, at brugeren giver andre brugere et indblik 'bag kulissen' til
de uforanderlige dele af brugerens liv i form af eksempelvis personlig information. Dette
skyldes, at brugeren i mindre grad kan indtage en klart defineret social rolle og kontrollere
andre brugeres adgang til personlig information. Magteliten ønsker næppe at dele al
arbejdsrelateret information med familien og ønsker omvendt næppe heller at dele al
information om familielivet med kolleger. For at drage en analogi til den fysiske virkelighed,
vil et magtelitemedlem formentlig ikke tage sin tante med ved bordet, når magteliten mødes i
et bestyrelseslokale, fordi individet her forsøger at indtage en professionel rolle. På samme
måde vil individet forsøge at opretholde en professionel identitet på SNS'er, når
arbejdsmæssige relationer er til stede. Facebook fordrer dog ikke opdeling af disse
forskelligartede sociale situationer, hvorfor tilstedeværelse vil betyde, at brugeren må
tilpasse adfærd til begge publikummer. Meyrowitz (1986:50) skriver i relation hertil:
"Because most of us attempt to present ourselves as relatively consistent
personalities for each one of our audiences, any information that an audience
has about our behavior from other situations has to be taken into account when
we execute a given performance."
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Magtelitens tilstedeværelse på Facebook vil betyde, at individet må inkorporere den
eventuelt fremkomne deep back region-information i sociale situationer, hvor de indtager en
professionel rolle. Tilstedeværelse på Twitter og LinkedIn lader dem derimod indtage en
professionel rolle uden at skulle bekymre sig om, hvorvidt barndomsvenner offentliggør
gamle billeder, som viser et andet aspekt af individets identitet end det professionelle.
Brugeren har behov for flere 'historier' om sig selv, der udtrykker forskellige dele af
vedkommendes identitet, og adresserer forskellige publikummer (van Dijck 2013:211). Jeg
vil derfor argumentere, at magteliten har en høj tilstedeværelse på Twitter og LinkedIn, fordi
disse SNS'er fordrer selvfremstilling af den professionelle del af deres identitet til et
professionelt publikum med en høj grad af kontrol. Magteliten har samtidig en lav
tilstedeværelse på Facebook, fordi denne SNS fordrer selvfremstilling af alle aspekter af
deres identitet til ét publikum med deraf følgende lavere kontrol.
Magtelitens (u)ønskede opmærksomhed på SNS'er
Magtelitens lave tilstedeværelse på Facebook skyldes ikke i sig selv, at denne SNS særligt
faciliterer middle region-adfærd, idet adfærd i én region i sig selv ikke er bedre end i en
anden. Facebook fordrer dog lav kontrol over brugeres selvfremstilling. En tolkning af
magtelitens lave tilstedeværelse kan derfor være, at magteliten ønsker at være diskret for at
sløre sin elitestatus og fastholde magten. Meyrowitz (1995:48-51) argumenterer, at
fremkomsten af TV'et afslørede hemmeligheder om magtfulde autoriteter, som af
offentligheden tidligere var blevet anset som mystiske. Konsekvensen af dette var, at disse
autoriteter mistede magt, da de netop havde opnået magt ved at blive set som mystiske og
autoritative. SNS'er kan potentielt afsløre en endnu større del af magthavernes deep back
region-adfærd end TV'et gjorde, fordi de kan distribuere langt større mængder information
om brugeren. Magtelitens lave tilstedeværelse på Facebook skyldes derfor måske, at de
med tilstedeværelse risikerer at afsløre deres elitestatus og blive set som ordinære. Hvis
magteliten fremstiller sig selv som ordinære mennesker, udfordrer de den meritokratiske
tanke om, at de bedst egnede er placeret øverst i hierarkiet. Tilstedeværelse på Facebook
kan afsløre, at magteliten ikke nødvendigvis er de bedste til at varetage magten. På
Facebook viser magteliten sig som almindelige mennesker, og ikke som supermennesker,
der ikke har de samme deep back region-behov som almindelige mennesker. Hvis
magteliten bliver anset som almindelige mennesker, kan det potentielt besværliggøre deres
magtudøvelse, fordi magteliten blandt andet har opnået sin magt ved at være en tæt
integreret elite med en eliteidentitet.
Magteliten organiseres især af kongehuset, som uddeler symbolsk kapital i form af
invitationer til kongelige begivenheder og tildeling af udmærkelser (Ellersgaard 2015:39;
Larsen 2015:159). I denne sammenhæng er det interessant, at de royale og adelige har en
meget lav tilstedeværelse på både Facebook, Twitter og LinkedIn (figur 9, 10 og 11). Søren
Jakobsen (2011) argumenterer, at der hersker en 'tavshedens lov' i den danske royale elite,
hvor diskretion hjælper til fastholdelse af magten. Denne diskretion bruges til at
hemmeligholde kompromitterende oplysninger, og overtrædelse af tavshedens lov kan føre
til eksklusion fra den royale elite. En oplagt forklaring på de royale og adeliges lave
tilstedeværelse på tværs af de tre SNS'er synes derfor at være, at tavshedens lov også
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gælder på SNS'er, idet tilstedeværelse på SNS'er vil føre til øget synlighed. De royale og
adeliges diskretion gælder muligvis også magteliten som helhed, fordi kongehuset er en
central instans i magteliten, der organiserer magteliten og uddeler symbolsk kapital.
Der er dog også sektorer, som har en tilstedeværelse på Facebook, der er tæt på
befolkningsgennemsnittet. Dette gælder organisationer samt stat og politik, som med 61 %
og 59 % er de to sektorer med højest tilstedeværelse på Facebook (figur 9). Det er ikke
overraskende, at netop disse sektorer har en høj tilstedeværelse på Facebook, da de især
består af direktører for interesseorganisationer, formænd for fagforeninger samt politikere,
som alle har en ganske høj tilstedeværelse på tværs af SNS'er (figur 12). Fælles for disse
stillinger er, at de enten opnås gennem valg blandt et stor antal vælgere eller medlemmer,
eller på anden måde kræver tillid fra et stort antal individer for at besidde. Indehaverne af
disse stillinger repræsenterer store dele af befolkningen eller fungerer som organisationens
ansigt udadtil. I mange af stillingerne er der altså en forventning om, at individet er synlig og
i kontakt med sine vælgere eller medlemmer. Med andre ord forventes dem som besidder
disse stillinger ikke at være diskrete. Individerne i disse sektorer synes derfor i højere grad
end individer fra de øvrige sektorer at kunne drage fordel af den sociale og kulturelle kapital
samt selvfremstilling som tilstedeværelse på SNS'er kan give. Det totale fravær af
mediepersonligheder indikerer dog, at disse to sektorers høje tilstedeværelse nærmere er
undtagelsen end reglen. Erhvervslivet er langt den største sektor i magteliten, og har en
tilstedeværelse på Facebook på kun 39 %. Det synes derfor sandsynligt, at magteliten som
helhed er diskrete, når ikke deres erhverv påkalder det modsatte.
Delkonklusion
I dette afsnit har jeg vist, hvordan den teknologiske konstruktion af Facebook, Twitter og
LinkedIn lader dets brugere fremstille sig selv. Magteliten har en høj tilstedeværelse på
Twitter og LinkedIn, fordi disse SNS'er adskiller sociale situationer og dermed faciliterer
selvfremstilling af den professionelle del af magtelitens identitet til et professionelt publikum
med høj grad af kontrol over selvfremstillingen. Magteliten har en lav tilstedeværelse på
Facebook, fordi denne SNS sammenfletter sociale situationer og dermed faciliterer
selvfremstilling af alle aspekter af magtelitens identitet til ét samlet publikum med lav grad af
kontrol over selvfremstillingen. Jeg har endvidere vist, at den lave tilstedeværelse på
Facebook kan ses som udtryk for, at magteliten er diskrete og ønsker at undgå unødig
synlighed. Visse stillinger kræver dog, at individerne har en høj synlighed, hvilket til dels kan
forklare forskellene i de forskellige sektorers tilstedeværelse.

Diskussion
Jeg indledte dette speciale med at spørge, hvad der karakteriserer magtelitens
tilstedeværelse på SNS'er. Derudover spurgte jeg, hvilke forklaringer der kan gives på dens
tilstedeværelse, og hvordan tilstedeværelsen påvirker vores forståelse af eliten. Undervejs
har jeg vist, at magteliten har en tilstedeværelse på SNS'er, som adskiller sig fra
befolkningens. Magteliten har en lavere tilstedeværelse på Facebook og en højere
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tilstedeværelse på Twitter og LinkedIn end befolkningen. Jeg har givet tre forklaringer på
disse fund.
Den første forklaring relaterer sig til magtelitens mulighed for at opnå social kapital gennem
tilstedeværelse på SNS'er. Twitter og LinkedIn lader magteliten skabe hovedsageligt
brobyggende netværk af professionelle forbindelser, som lader magteliten avancere
professionelt, mens Facebook lader magteliten skabe hovedsageligt afgrænsende netværk
af personlige forbindelser, som ikke lader magteliten avancere professionelt. Derudover
fastsættes netværkets grænser på Facebook især af den teknologiske konstruktion, hvilket
besværliggør opretholdelse af elitestatus. Den anden forklaring relaterer sig til magtelitens
mulighed for at opnå kulturel kapital gennem tilstedeværelse på SNS'er. Magteliten udøver
andre kulturelle forbrugsmønstre end befolkningen, hvilket kommer til udtryk gennem en
tilstedeværelse på SNS'er, som adskiller sig fra befolkningens. Twitter og LinkedIns
henholdsvis interessebaserede og professionelle værdier tiltaler tilsyneladende magteliten
mere end Facebooks personlige og folkelige. Magteliten har en anden adfærd end
befolkningen i den fysiske virkelighed og mit speciale viser, at det samme gør sig gældende
i dele af den digitale virkelighed. Den tredje forklaring relaterer sig til magtelitens mulighed
for at fremstille sig selv gennem tilstedeværelse på SNS'er. Twitter og LinkedIn lader
magteliten fremstille professionelle aspekter af deres identitet med høj kontrol over, hvilke
personlige informationer de afgiver. Facebook fordrer derimod magteliten til at fremstille alle
aspekter af deres identitet med lav kontrol over, hvilke personlige informationer de afgiver.
Twitter og LinkedIn lader således magteliten kontrollere deres selvfremstilling, hvilket giver
dem mulighed for at være til stede og samtidig diskrete.
De tre forklaringer skaber tilsammen et billede af en række begrænsninger og muligheder
tilstedeværelse på SNS'er skaber for magteliten. I det følgende opsummerer jeg kort
lighederne mellem de tre forklaringer for derefter at kunne diskutere, hvordan de påvirker
forståelsen af eliten.

Magtelitens begrænsninger og muligheder ved SNStilstedeværelse
Magteliten har som argumenteret en lav tilstedeværelse på Facebook. En forklaring på dette
er, at magteliten ikke kan afgrænse sig som en elite på Facebook, hvilket begrænser
magtelitemedlemmers mulighed for at opnå social kapital gennem elitemedlemskab. Denne
forklaring harmonerer dog også med de øvrige forklaringer. Magtelitens manglende
mulighed for at afgrænse sig på Facebook betyder således også, at den er begrænset i at
udøve elitær adfærd. Indgåelse af relationer med individer fra forskelligartede sociale
kontekster fordrer, at adfærd tilpasses til de forskelligartede publikummer, relationerne
skaber. Hvis magtelitemedlemmer kunne indgå i afgrænsende netværk med andre
magtelitemedlemmer eller professionelle relationer, ville de kunne indtage en mere klart
defineret eliterolle. Dette ville betyde, at magteliten kunne udøve elitær adfærd uden at
skulle skele til, hvorvidt adfærden kunne virke upassende på ikke-elitære relationer.
Indtagelsen af en eliterolle vanskeliggøres dog af, at Facebook fordrer fremstilling af alle
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aspekter af et individs identitet, hvilket indebærer afgivelse af store mængder personlig
information. I tillæg til det forrige argument har magteliten også lav kontrol over deres
selvfremstilling på Facebook. Dette kan betyde, at magteliten ikke kan sløre deres
elitestatus over for befolkningen, fordi de qua deres elitære habituelle dispositioner
uundgåeligt vil udøve elitær adfærd gennem afgivelse af back region-information.
Fællesnævneren for de tre afgivne forklaringer er dermed, at tilstedeværelse på Facebook
snarere skaber begrænsninger end muligheder for magteliten. Magteliten er begrænset i at
opnå ressourcer gennem netværksskabelse på Facebook, da den ikke kan afgrænse sig
som elite og dermed opnå de fordele som medlemskab af magteliten kan give. Magteliten
kan tilmed risikere at forværre sin position i magtfeltet, fordi tilstedeværelse kan medføre
afgivelse af back region-information fra andre sociale kontekster end deres professionelle,
hvilket kan fremstille dem som mindre elitære. Samtidig risikerer de at blotte deres
elitestatus over for befolkningen og dermed udsætte dem selv for muligheden for kritik.
Magtelitens begrænsninger på Facebook ses ikke i samme grad på Twitter og LinkedIn,
hvor tilstedeværelsen er høj. Magtelitens tilstedeværelse på disse SNS'er medfører ikke
nødvendigvis ressourceakkumulation, men magteliten kan nemmere end på Facebook
udøve den adfærd, som giver den magt i den fysiske verden. Samtidig er magteliten fri for
de fleste af de begrænsninger som tilstedeværelse på Facebook kan skabe. Magteliten kan
skabe brobyggende netværk af professionelle relationer, hvilket muliggøres, da Twitter og
LinkedIn kommunikerer professionelle værdier og afspejler disse i deres teknologiske
konstruktion. Twitter og LinkedIn lader således magteliten fremstille de professionelle
aspekter af deres identitet i forefront region, hvor de kan kontrollere deres adfærd og
dermed indtage en mere klart defineret eliterolle. Tilstedeværelse på Twitter og LinkedIn
skaber dermed bedre mulighed for at akkumulere social kapital og er mindre risikobetonet
end Facebook, fordi magteliten kan indtage en mere klart defineret rolle og opfordres til at
afgive mindre personlig information.
Magteliten som en homogen social gruppe
Specialet bygger på en antagelse om, at der eksisterer én elite i samfundet, som har mere
magt end alle andre sociale grupper. Denne antagelse bygger især på Mills' teori om
magteliten og Ellersgaard (2015) og Larsens (2015) identifikation af en magtelite i Danmark.
Ellersgaard (2015) og Larsen (2015) viser, at den danske magtelite er integreret gennem
tætte relationer. De argumenterer, at magteliten er en homogen social gruppe, som har en
fælles identitet og deler sociale karakteristika. De argumenterer endvidere, at magtelitens
sociale karakteristika adskiller sig fra befolkningens, og at magteliten er lukket. Over for
denne antagelse om eliten som en social gruppe står mere pluralistiske antagelser om
eliten. Dahl (1963) argumenterer, at magten ikke er koncentreret i én lukket magtelite, men
derimod er spredt mellem forskellige interessegrupper. Magthaverne deler ikke
nødvendigvis sociale karakteristika og udgør ikke en social gruppe, mens rekrutteringen ikke
sker på basis af klassebaggrund, men på basis af evner.
Mit speciale viser, at magteliten har en signifikant anderledes tilstedeværelse på både
Facebook, Twitter og LinkedIn end befolkningen. Mine fund bidrager dermed til Ellersgaard
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(2015) og Larsens (2015) argument om, at magteliten har homogene sociale karakteristika,
som adskiller sig fra befolkningens. Magteliten deler således sociale karakteristika i form af
en lav tilstedeværelse på Facebook og en høj tilstedeværelse på Twitter og LinkedIn. Mit
speciale undersøger ikke, hvorvidt magteliten udgør en social gruppe, men mine fund
bidrager dog til det billede som Ellersgaard (2015) og Larsen (2015) tegner af magteliten
som en social gruppe, der bindes sammen af blandt andet homogene sociale karakteristika.
Mit speciales fund af interne variationer i de forskellige sektorers tilstedeværelse på SNS'er
skaber dog også en nuancering af Ellersgaard (2015) og Larsens (2015) fund. Magteliten
består ifølge Mills (1956) af forskellige sociale cirkler, som gennem tætte relationer skaber
en fælles identitet, hvilket fører til integration af eliten. Samme struktur findes i den danske
magtelite, hvor de forskellige sociale cirkler udgøres af de forskellige sektorer, som gennem
deres relationer skaber integration. De interne variationer mellem sektorer kan dog indikere,
at magteliten ikke er så integreret, som den kunne være. Især organisationer samt stat og
politik har en tilstedeværelse, som adskiller sig fra magteliten som helhed. De interne
variationer kan tolkes sådan, at enkelte sektorer ikke nødvendigvis handler i
overensstemmelse med gruppens interesser. De interne variationer kan endvidere tolkes
sådan, at enkelte sektorer er mere folkelige end andre. Det er ikke overraskende, at netop
organisationer samt stat og politik skiller sig ud, da disse sektorer blandt andet består af
politikere og fagforeningsledere, som kan drage fordel af tilstedeværelse på Facebook til
eksempelvis selvpromovering. Disse sektorer skiller sig dog ikke desto mindre ud fra resten
af magteliten, og mit speciale indikerer på dette område, at magteliten ikke er så integreret
som den kunne være. Tilstedeværelse på SNS'er udgør dog kun et meget lille udsnit af
magtelitens adfærd, og jeg kan derfor ikke svare fuldendt på spørgsmålet om elitens
integration.
De forskellige sektorers varierende tilstedeværelse skal ikke forstås som et argument for en
pluralistisk forståelse af magtfordelingen. De enkelte sektorer med høj tilstedeværelse på
Facebook har samtidig en høj tilstedeværelse på både Twitter og LinkedIn, og deres
tilstedeværelse adskiller sig derfor fra befolkningens på de øvrige SNS'er. Desuden har
magteliten som helhed stadig en tilstedeværelse, som adskiller sig fra befolkningens.
Variationerne nuancerer dog forståelsen af magteliten som tæt integreret. Ellersgaard
(2015) og Larsen (2015) viser, at magteliten er tæt integreret gennem relationer, så
variationerne skal måske snarere ses som udtryk for, at magtelitens kulturelle
forbrugsmønstre ikke er så homogene som forventet, hvilket kan føre til lavere integration.
Peterson og Kern (1996) argumenterer, at elitens distinktion er under forandring ved at dens
klassiske snævre definition af god smag, som inkluderer fx opera og champagne, bliver
udskiftet af en bredere definition af god smag, som inkluderer fx rock og øl. 46 % af
magteliten har en tilstedeværelse på Facebook, og variationerne mellem sektorerne
spænder mellem 9 % og 61 %. En helt tæt integreret elite var formentlig mere entydigt
fraværende eller til stede. Det synes derfor sandsynligt, at en bredere definition af god smag
accepteres i magteliten. Dette betyder ikke, at magteliten ikke bruger kultur til at trække
grænserne for adgang til eliten. Elitens høje tilstedeværelse på LinkedIn kan fortolkes
sådan, at magtelitens tilstedeværelse på især denne SNS anses som god smag, fordi den
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bedre end Facebook udtrykker magtelitens værdier. Størstedelen af eliten er ikke på
Facebook, og dette må stadig fortolkes sådan, at magteliten har andre kulturelle
forbrugsmønstre end befolkningen.
SNS'ers demokratiserende potentiale
Jeg indledte specialet med at introducere en diskussion om betydningen af fremkomsten af
digitale medier. På den ene side menes digitale medier at have et demokratiserende
potentiale, fordi de blandt andet kan bygge bro mellem befolkningsgrupper og skabe mere
lige samfund. På den anden side mener kritikere, at digitale medier ikke nødvendigvis
skaber mere demokratiske samfund. I dette speciale har jeg vist, at magtelitens adfærd i den
fysiske virkelighed i et vist omfang reproduceres i den digitale virkelighed. Magtelitens
adfærd adskiller sig fra befolkningens i den fysiske virkelighed, og det samme gør sig
gældende på SNS'er. I dette perspektiv skaber SNS'er ikke øget lighed mellem forskellige
sociale klasser, men reproducerer blot et samfunds sociale stratifikation. Magteliten har
desuden især en tilstedeværelse på de SNS'er, hvor de kan udøve høj kontrol over deres
adfærd og den afgivne personlige information. Socialisering beror på kommunikation og
udveksling af synspunkter, hvor afgivelse af personlig information netop kan skabe
brobygning. Jo mere magteliten kontrollerer deres adfærd og den afgivne personlige
information, jo mindre giver de befolkningen et indblik i deres virkelighed, og jo mindre er
potentialet for brobygning. Magtelitens fravær på Facebook kan tolkes sådan, at magteliten
ikke har en interesse i at anvende Facebook til at bygge bro med befolkningen. Magteliten
har dog ikke desto mindre en ganske høj tilstedeværelse på tværs af de tre SNS'er, og
netop tilstedeværelse er en forudsætning for at kunne opnå de potentialer som SNS'er
rummer. Magteliten skaber derfor i nogen grad, men ikke i så høj grad som det kunne være,
mulighed for, at befolkningen kan tilgå information om magteliten, kontrollere dem og indgå i
relationer med dem.
Tilstedeværelse på SNS'er skaber ikke i sig selv en mere eller mindre demokratisk elite,
men det skaber et potentiale for begge dele. Samtidig kan tilstedeværelsen være et tegn på,
at eliten er mere eller mindre afsondret fra befolkningen. Den danske elites tilstand kan ikke
vurderes udelukkende gennem en dansk optik, og den danske elite må derfor også ses i
relation til andre landes eliter. Tilstedeværelsen for den danske magtelite på SNS'er er
eksempelvis langt højere end for den finansielle elite i USA. CEO.com (2014) dokumenterer,
at 68 % af administrerende direktører fra Fortune 500 slet ikke har en tilstedeværelse på
SNS'er. Dette gælder kun for 28 % af den danske magtelite. 2/3 af de tilstedeværende er
desuden kun til stede på én SNS og af disse er 74 % på LinkedIn (CEO.com 2014). Selvom
den danske magtelites tilstedeværelse på SNS'er adskiller sig fra befolkningens, gør den det
langt mindre end i USA, hvor finanseliten er næsten fraværende. Den samme tendens gør
sig gældende for tilgængeligheden af information om eliten. Khan (2012:363) argumenterer i
en amerikansk kontekst, at det er vanskeligt at opnå information om eliten, mens Ellersgaard
(2015) og Larsen (2015) har haft forholdsvis ubesværet adgang til de netværk som den
danske magtelite indgår i. Den danske magtelites tilstedeværelse på SNS'er indikerer, at
den danske magtelite formentlig ikke er lige så afsondret fra befolkningen som den
amerikanske. Magteliten er ikke nødvendigvis egalitær og meritokratisk, men den minder
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formentlig mere om befolkningen end den amerikanske elite. I denne optik er magtelitens
tilstedeværelse på SNS'er et udtryk for, at den adskiller sig fra befolkningen, men ikke så
meget som den kunne. SNS'er er dermed i sig selv hverken gode eller dårlige, men udgør
en arena, som i en vis udstrækning reflekterer samfundets strukturer.
Eliten reflekterer samfundets strukturer
Mattei Dogan (2003:2) argumenterer, at elitens sociale karakteristika ikke er universelle,
men derimod reflekterer de sociale, økonomiske, kulturelle og politiske strukturer af
samfundet. Samfundets strukturer afspejles også i sammensætningen af den danske
magtelite, hvor hovedparten af magteliten er repræsentanter for arbejdsmarkedets parter.
Samtidig er størstedelen af magteliten repræsentanter for erhvervslivet, hvilket er udtryk for,
at samfundets strukturer bygger på kapitalistiske værdier. Det er ikke overraskende, at
magteliten har en tilstedeværelse på SNS'er, som adskiller sig fra befolkningen, da deres
sociale karakteristika adskiller sig fra befolkningens. Det er dog heller ikke overraskende, at
magteliten trods alt har en ganske høj tilstedeværelse på SNS'er, som er langt større end
den amerikanske elite. Danmark er et land med relativt høj økonomisk lighed, og
magtelitens tilstedeværelse på SNS'er er udtryk for, at den ikke er afsondret totalt fra
befolkningen. Magtelitens tilstedeværelse på SNS'er reflekterer derfor i en vis udstrækning
magtelitens sociale karakteristika. Den amerikanske elites tilstedeværelse på SNS'er er i
denne optik anderledes end den danske, fordi dens sociale karakteristika er anderledes.
Khan (2012:366) argumenterer i tråd med Dogan, at samfundsmæssige ændringer fører til
ændringer i sammensætningen af eliten. Dette skete, da Europa overgik fra status-aristokrati
til kapitalisme-demokrati, og vil ske, når samfundet ændrer sig i fremtiden. Fremkomsten af
digital infrastruktur varsler ændringer i samfundets struktur og dette vil formentlig også
kunne ses på sammensætningen af eliten. Google, Apple og Microsoft er de tre
virksomheder i verden af størst værdi (Statista 2015b) og en global teknologielite med
udgangspunkt i teknologivirksomheder i Silicon Valley er altså allerede under udvikling.
Dette afspejles i sammensætningen af Forbes 500, som i dag hovedsageligt består af
individer og virksomheder inden for teknologi og finans. Betydningen af udviklingen er svær
at spå om og udmunder ikke nødvendigvis i en elite, der har en højere tilstedeværelse på
SNS'er. Digitale teknologier kommer dog utvivlsomt til at fylde mere i fremtiden, og dette vil
formentlig stille krav til elitens beherskelse af disse. Den danske magtelites høje
tilstedeværelse på især LinkedIn er måske netop et udtryk for, at denne udvikling allerede er
i gang. De magtelitemedlemmer som bruger LinkedIn til at skabe store netværk med over
500 relationer har desuden en meget høj tilstedeværelse på både Facebook og Twitter,
hvilket kan tolkes sådan, at der findes en kerne i magteliten, som i høj grad gør brug af
SNS'er.
Eliten afspejler altså samfundets struktur, og samfundets struktur bliver i stigende grad
digital. En potentiel følge af dette er, at eliten i fremtiden i stigende grad vil blive en
teknologisk elite. Det kunne være interessant at undersøge om udviklingen bliver fulgt af en
demokratisering af eliten. Internettet tilskrives ofte demokratiske værdier som
gennemsigtighed og lige adgang til information (Abbate 2000) og gældende lovgivning
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forbyder blokering og prioritering af brugere af internettet såvel som af visse former for
indhold over andre (FCC 2015). Internettet bygger dermed på værdier, som i en vis
udstrækning står i modsætning til magtelitens nuværende måde at fungere på. Den
nuværende magtelite er en forholdsvis lukket social gruppe, som har langt højere adgang til
ressourcer end befolkningen (Ellersgaard 2015; Larsen 2015). En potentiel følgevirkning af
digitale teknologiers fortsatte udbredelse er dermed, at eliten på visse områder kan blive
mere åben og demokratisk. Internettet fungerer dog stadig inden for rammerne af et
samfund, som er præget af økonomiske logikker, og en stor del af internettets udvikling er
påvirket af kommercielle interesser, hvilket blandt andet kan eksemplificeres ved
fremkomsten af SNS'er som Facebook, Twitter og LinkedIn. Elitens fremtid er dog udenfor
dette speciales undersøgelsesområde og vil derudover først kunne vurderes om et årti eller
to, hvor de digitalt indfødte bliver en del af eliten.

Teoretiske begrænsninger
Specialets teorivalg skaber en række begrænsninger. Disse relaterer sig til valget af
Bourdieus praksisteori som teoretisk ramme og valget af diffuse begreber til at forklare de
empiriske fund. Bourdieus praksisteori er specialets teoretiske ramme og fungerer dermed
som rettesnor for, hvilken data jeg søger og indsamler. Ved at bygge så stor en del af
specialet omkring praksisteorien risikerer jeg at reproducere teorien og forskningsfeltets
antagelser. Konsekvensen af dette kan være, at jeg blot bekræfter disse antagelser frem for
at sætte mig udover dem og bidrage med en nuancering eller ny vinkel. Jeg har forsøgt at
undgå dette ved at udøve en refleksiv sociologi. Dette har jeg blandt andet gjort ved at
fokusere på et snævert udsnit af praksisteorien i form af kapitalbegrebet. Jeg har desuden
heller ikke direkte anvendt teoretikernes egne udlægninger af begreberne, men har derimod
defineret de tre udvalgte begreber, så de passer ind i specialets sammenhæng. Dette har
betydet, at jeg har kunne sætte mig udover de antagelser som begreberne repræsenterer.
Jeg har desuden udført en refleksiv sociologi ved at undersøge et fænomen, som der endnu
ikke eksisterer viden om, hvilket har tvunget mig til at skabe mine egne fortolkninger af mine
fund.
Udover valget af en bourdieusk forståelsesramme har valget af tre forholdsvis diffuse
begreber ligeledes skabt analytiske udfordringer. De tre begreber har været vanskelige at
operationalisere, da de kan rumme flere betydninger. Social kapital kan fx både ses som
relationer, tillid og social støtte. Jeg har forsøgt at løse denne problematik ved at skabe en
fleksibel, men præcis definition af alle tre begreber, som er tilpasset analysens formål med
at blotlægge muligheder og begrænsninger ved tilstedeværelse på SNS'er. Min empiri kan
ikke bruges til at fastslå med sikkerhed om magtelitemedlemmer opnår eksempelvis social
kapital gennem tilstedeværelse på SNS'er, men det har heller ikke været formålet. Analysen
bygger på empiriske fund, men forklaringerne på magtelitens tilstedeværelse bygger i høj
grad på teoretiske analyser. For at undgå generaliseringer og funktionalistiske forklaringer
har jeg derfor inddraget studier i min analyse, som har undersøgt de aspekter af
tilstedeværelse på SNS'er som jeg ikke selv har kunnet undersøge.
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Metodiske begrænsninger
Specialets metodiske fremgangsmåde har ligeledes en række begrænsninger. Disse
relaterer sig til valget af magtelitelisten som en del af specialets empiriske grundlag og til
metodiske valg og fravalg. Magtelitelisten er fra 2012 og dataene er derfor fire år gammel.
Dette har en række konsekvenser for specialets validitet, fordi magteliten givetvis har
ændret sammensætning og struktur i løbet af de sidste fire år. Individer kan have skiftet
navn eller være døde. Jeg identificerede én person som død3, men det kan dreje sig om
flere. Det er dog min vurdering, at denne usikkerhed ikke har stor betydning for specialets
konklusioner. Selv hvis fem individer skulle være døde uden min viden om dette, så drejer
det sig kun om 1,2 % af datamaterialet. Sammensætningen af magteliten kan desuden se
anderledes ud i dag, hvis individer har skiftet job. Nogle er kommet ind i magteliten og andre
har forladt den. Jeg anser ikke dette som en alvorlig fejlkilde, fordi udskiftningen af
magteliten sker gradvist og i et langsomt tempo (Larsen et al. 2015:284-286).
Magtelitemedlemmer som forlader magteliten vil desuden formentlig stadig have en
tilknytning til mange af de samme netværk, som gav individet adgang til magteliten.
En anden potentiel begrænsning ved brugen af magtelitelisten er Ellersgaard (2015) og
Larsens (2015) metode til at identificere magteliten. Magteliten identificeres gennem social
netværksanalyse, og resultaterne påvirkes blandt andet af, hvilken vægt relationer gives og
hvilke netværk der analyseres. Havde Ellersgaard (2015) og Larsen (2015) givet en anden
vægt til relationer og inkluderet andre former for netværk såsom online netværk og sociale
klubber, havde sammensætningen af magteliten formentlig set anderledes ud.
Identifikationen af magteliten gennem social netværksanalyse betyder desuden, at magt
sidestilles med relationer. Ellersgaard (2015) og Larsen (2015) identificerer dermed
individers potentiale for indflydelse og ikke deres direkte indflydelse. Et alternativ til denne
tilgang er at følge beslutningsprocesser og definere de mest magtfulde som dem, der har
mulighed for at påvirke beslutninger. Denne tilgang er relateret til den positionelle tilgang,
hvor forskeren udvælger relevante sektorer og organisationer for at kunne udpege individer i
topstillinger som elitemedlemmer. Fælles for disse tilgange er, at forskeren konstruerer det
felt som eliten udgør og dermed tillægges en stor rolle. Ingen af disse tilgange kan dog
måle, hvorvidt de udpegede elitemedlemmer er relateret til hinanden, og dermed udgør en
sammenhængende social gruppe. Identifikation af eliten gennem social netværksanalyse
placerer desuden mindre vægt på forskeren, da eliten bliver identificeret gennem relationer
frem for at blive defineret gennem teoretiske valg. Den præcise sammensætning af
magteliten er således også et resultat af de valgte metoder.
Min egen dataindsamling er desuden behæftet med en række mulige fejlkilder. Nogle
individer var svære at finde i søgeresultaterne. Dette kan skyldes, at individet har udeladt
mellemnavn(e); at individet har så almindeligt et navn, at en søgning på vedkommende giver
op mod flere tusinde resultater; at vedkommende har skiftet navn; eller at vedkommende
opererer under et falsk navn. Jeg har forsøgt at korrigere for de mulige fejlkilder ved at
foretage en forundersøgelse, hvor individets nuværende navn blev fastlagt; ved at søge på
3
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alle variationer af individernes navne; og ved at ekskludere individer fra datamaterialet med
meget almindelige navne, som jeg ikke kunne finde på SNS'erne. Sidstnævnte eliminerer
ikke fejlkilden, men sikrer, at magtelitens manglende tilstedeværelse ikke fremstilles højere
end den virkelig er. En anden usikkerhed i dataindsamlingen relaterer sig til falske profiler på
LinkedIn. I dataindsamlingen observerede jeg, at der især på LinkedIn eksisterer flere
profiler for visse af de kendte individer på magtelitelisten. Disse profiler har ofte manglende
profilbillede, få relationer og mangelfuld udfyldelse af profilen. Jeg forsøgte at korrigere for
denne usikkerhed ved at lave en helhedsvurdering af hver profils ægthed og kategoriserede
derudover LinkedIn-profiler med under 20 relationer som havende en manglende
tilstedeværelse, da det er er højst usandsynligt, at en sådan profil er ægte, når vi fra
magtelitelisten ved, at magtelitemedlemmerne har opnået deres magt gennem store
netværk.
Specialets metode er desuden begrænset af de valg og fravalg jeg har taget. Specialet
undersøger eksempelvis ikke magtelitemedlemmers alder, geografiske tilknytning eller køn.
Disse demografiske variable kan have betydning, fordi hverken befolkningens
tilstedeværelse på SNS’er eller magtelitens sammensætning har en præcis ligelig
aldersmæssig, geografisk eller kønsmæssig fordeling. Yngre personer har en højere
tilstedeværelse på SNS’er end ældre (Danmarks Statistik 2015), mens magteliten
hovedsageligt udgøres af ældre individer (Larsen et al. 2015). Kvinder har en højere
tilstedeværelse på SNS'er end mænd (Danmarks Statistik 2015), mens magteliten består af
81 % mænd (Larsen et al. 2015). 68 % af magteliten er til stede på mindst én SNS, så
magteliten er som helhed ikke ramt af 'the digital divide'. Det kunne ikke desto mindre være
interessant at isolere magteliten ud fra forskellige demografiske variable, da tallene i så fald
ville se anderledes ud. På nogle parametre ville fraktioner af magteliten være mere lig
befolkningen og på andre ville de adskille sig mere. Jeg undersøger først og fremmest
magteliten som helhed, så udeladelsen af disse variable er ikke problematisk for specialets
konklusioner, men der kan potentielt gemme sig nogle spændende indsigter om magteliten
bag disse demografiske variable. Eksempelvis må man formode, at de yngre
magtelitemedlemmer har en højere tilstedeværelse end de ældre.

Fremtidige studier
Dette speciale har undersøgt den danske magtelites tilstedeværelse på SNS'er, men det
ridser kun i overfladen af et emne, som langt fra er undersøgt tilbundsgående. Elitens brug
af digital teknologi er i det hele taget underbelyst både i en dansk og udenlandsk kontekst.
Inden for rammerne af dette speciale, er der især tre metodiske tilgange, der kan bibringe
nye og interessante perspektiver.
For det første kunne det være interessant at undersøge magteliten på SNS'er med en
netværksbaseret tilgang. SNS'er faciliterer netværksskabelse og en netværkstilgang kan
derfor undersøge magtelitens online netværk og herunder indbyrdes relationer og
forbundethed. En sådan analyse kan dermed bidrage til spørgsmålet om, hvorvidt magteliten
kan anses som en lukket social gruppe. En netværksbaseret tilgang kan udføres ved hjælp
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af social netværksanalyse, men besværliggøres for nuværende af, at flere SNS'er ikke gør
deres data offentligt tilgængeligt. På LinkedIn er det således umuligt at se en persons
netværk, hvis man ikke er forbundet med vedkommende, mens det på Facebook er den
enkelte persons valg, hvem der kan se deres venneliste. LinkedIn og Facebooks API'er er
desuden i overvejende grad lukkede. På Twitter er lister over relationer offentligt
tilgængelige, men et studie af magtelitens forbundethed på Twitter har dog ikke lige så høj
relevans, fordi forbindelser på Twitter ikke kræver gensidig accept. Derudover er Twitter den
SNS, hvor færrest magtelitemedlemmer er til stede. Hvis disse metodiske udfordringer kan
løses, så er der dog mange interessante perspektiver i at undersøge magtelitens online
netværk.
For det andet kunne det være interessant at undersøge magteliten på SNS'er med en
adfærdsbaseret tilgang. En adfærdsbaseret tilgang kan undersøge, hvad magteliten bruger
SNS'er til, og om de overhovedet bruger dem. Tilgangen kan desuden give en bedre
forståelse af den sociale og kulturelle kontekst de indgår i og dermed bidrage til Ellersgaard
(2015) og Larsens (2015) beskrivelse af magtelitens sociale karakteristika og til spørgsmålet
om, hvorvidt magteliten skal ses som en social gruppe med en fælles identitet. Samtidig vil
en sådan undersøgelse bidrage til spørgsmålet om, hvorvidt SNS'er rummer et
demokratiserende potentiale. Studiet af magtelitens adfærd kan udføres ved at foretage
netnografiske observationer af individers tilstedeværelse på SNS'er. Denne tilgang
besværliggøres dog ligesom en den netværksbaserede af, at mange SNS'er ikke gør al data
offentligt tilgængeligt.
For det tredje kunne det være interessant at undersøge magteliten på SNS'er med en
motivationsbaseret tilgang. Denne tilgang kan klarlægge individernes egne opfattelser af,
hvorfor de er eller ikke er til stede på SNS'er. Tilgangen kan bidrage til alle de spørgsmål jeg
har stillet, som vedrører forståelsen af eliten, og kan samtidig kvalificere dette speciales
forklaringer på, hvorfor eller hvorfor ikke magteliten er til stede på SNS'er. En sådan tilgang
kan metodisk udføres ved at foretage dybdegående interviews med et udvalg af individer fra
magteliten. En sådan tilgang besværliggøres dog af, at individerne i magteliten muligvis ikke
vil være nemme at få i tale.
Et oplagt næste skridt efter udarbejdelsen af dette speciale er at undersøge en af de tre
præsenterede områder. Sådanne undersøgelser kræver dog, som jeg har vist, at en række
metodiske udfordringer løses.
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Konklusion
Christoph Houman Ellersgaard og Anton Grau Larsen identificerede i 2015 en magtelite i
Danmark bestående af 423 magtfulde individer. Dette speciale har undersøgt, hvad der
karakteriserer denne magtelites tilstedeværelse på de tre SNS’er Facebook, Twitter og
LinkedIn. Specialet har desuden undersøgt, hvilke forklaringer der kan gives på magtelitens
tilstedeværelse på SNS’er, samt hvordan disse forklaringer påvirker vores forståelse af
eliten. Specialet har fundet, at magteliten har en tilstedeværelse på SNS'er, som adskiller sig
fra den øvrige befolkning. Magteliten har en signifikant lavere tilstedeværelse på Facebook
og en signifikant højere tilstedeværelse på Twitter og LinkedIn end den øvrige befolkning.
Tre forklaringer er givet på magtelitens tilstedeværelse på SNS’er med udgangspunkt i en
teoretisk ramme bestående af Pierre Bourdieus praksisteori med særlig vægt på
kapitalbegrebet samt Joshua Meyrowitz’ medieteori med særlig vægt på
selvfremstillingsbegrebet.
Den første forklaring relaterer sig til magtelitens mulighed for at opnå social kapital gennem
tilstedeværelse på SNS'er. Facebook faciliterer skabelse af stærke relationer, hvilket skaber
grobund for opnåelse af afgrænsende social kapital. Facebooks teknologiske konstruktion
besværliggør dog indgåelse i afgrænsende netværk, fordi algoritmen fastsætter grænserne
for netværket. De afgrænsende netværk af personlige forbindelser lader desuden ikke
magteliten avancere professionelt. Det gør derimod de brobyggende netværk af
professionelle forbindelser, som Twitter og LinkedIn faciliterer. Den anden forklaring
relaterer sig til magtelitens mulighed for at opnå kulturel kapital gennem tilstedeværelse på
SNS'er. Magteliten udøver andre kulturelle forbrugsmønstre end befolkningen i den fysiske
virkelighed, hvilket lader dem afgrænse sig og opnå magt gennem elitemedlemskab. Det
samme gør sig gældende online, hvor magteliten afgrænser sig ved at have en anderledes
tilstedeværelse på SNS'er. Den tredje forklaring relaterer sig til magtelitens mulighed for
selvfremstilling gennem tilstedeværelse på SNS'er. Facebooks teknologiske konstruktion
fordrer, at magteliten fremstiller alle aspekter af deres identitet med lav kontrol over, hvilke
personlige informationer de afgiver. Twitter og LinkedIn lader derimod magteliten fremstille
de professionelle aspekter af deres identitet med høj kontrol over, hvilke personlige
informationer de afgiver. Twitter og LinkedIn lader således magteliten kontrollere deres
selvfremstilling, hvilket giver dem mulighed for at være til stede og samtidig diskrete.
De tre forklaringer blotlægger en række af de begrænsninger og muligheder som
tilstedeværelse på SNS’er skaber for magteliten. Tilstedeværelse på Facebook begrænser
hovedsageligt magteliten, mens tilstedeværelse på Twitter og LinkedIn i højere grad skaber
muligheder for magteliten, i deres forsøg på at forbedre deres position i magtfeltet. Fælles
for de tre forklaringer er desuden, at de tegner et billede af en magtelite, som afgrænser sig
fra den øvrige befolkning. Specialets resultater finder opbakning for udlægningen af
magteliten som en social gruppe med homogene sociale karakteristika, der ikke har meget
til fælles med den øvrige befolkning. Magtelitens adfærd adskiller sig fra den øvrige
befolknings adfærd i den fysiske virkelighed såvel som på SNS’er, hvilket forstærker
indtrykket af, at magteliten er afsondret fra den øvrige befolkning. Magteliten har dog en
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ganske høj tilstedeværelse på SNS’er og er dermed ikke så afsondret fra befolkningen som
den kunne være. Enkelte sektorer i magteliten har desuden en tilstedeværelse, som er tæt
på den øvrige befolknings, hvilket indikerer, at dele af magteliten er mere folkelige end
andre. SNS’er rummer dermed potentialet for at bringe eliten tættere på den øvrige
befolkning. Digitale medier skaber dog ikke i sig selv en mere eller mindre demokratisk elite,
men spejler i en vis udstrækning samfundets eksisterende sociale stratifikation.
Fremkomsten af digitale medier kan dog varsle en ændring af eliten hen imod en mere
teknologisk elite, idet elitens sammensætning i en vis grad reflekterer samfundets struktur,
hvori digitale medier indgår.
Specialets resultater skal forstås med udgangspunkt i dets begrænsninger. Specialet tager
udgangspunkt i en empirisk identificeret magtelite, som kunne se anderledes ud, hvis den
var identificeret med andre metodiske tilgange. Dataene bag identifikationen af magteliten er
desuden fra 2012 og sammensætning af magteliten ser dermed formentlig anderledes ud i
dag. Specialet er desuden begrænset af de metodiske og teoretiske valg og fravalg, som har
formet specialets undersøgelsesdesign.
Specialet har bidraget til studiet af eliter ved at bibringe ny viden om den danske magtelite.
Denne viden tegner et mere komplet billede af magteliten og dens adfærd. Specialet er
desuden formentlig det første studie, der undersøger en national elites tilstedeværelse på
SNS’er. Specialet er dermed også et bidrag til studiet af digitale medier og åbner op for nye
fremtidige undersøgelser af eliter på sociale medier. Specialet undersøger kun elitens
tilstedeværelse på SNS’er, og fremtidige studier kan eksempelvis undersøge elitens adfærd
eller netværk på SNS’er. Specialets fund understreger desuden vigtigheden af at indtage en
kritisk tilgang til studiet af digitale medier og dets demokratiserende potentialer.
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