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September 2007 
lagde Google sig på 
førstepladsen som 
den mest besøgte 

webside i USA. Den første-
plads holdt de indtil for knap 
et år siden, hvor Facebook 
overhalede Google indenom. 
Dog skulle optællingen helt ud 
på andet decimal for at finde 
den mikroskopiske forskel 
mellem de to giganter. Mens 
Google stod for 7,03 procent af 
det samlede antal web-besøg 
i marts 2010 i USA, så stod 
Facebook for 7,07 procent. 

Forskellen er altså meget 
lille, men interessant. Analy-
sehuset Hitwise, der offent-
liggør målingerne, forklarer 
tronskiftet i nettets kongerige 
med, at Facebook står for de 
sociale tilbud. For eksempel at 
dele informationer og online-
indhold med vennerne, mens 
Google i stigende grad bruges 
til at finde nyt indhold med. 

I Danmark er Google stadig 
størst med 3,5 millioner 
brugere om måneden opgjort 
i 2009. Antallet af brugere på 
Facebook har efter år med stor 
vækst, stabiliseret sig inden 
for det sidste år, således at 
2,5 millioner voksne danskere 
bruger Facebook hver måned. 

– Google når ud til flest, 
men det er ikke her, de bruger 

det meste af deres nettid. Det 
er ikke Google, du søger, det er 
et svar. Mens Facebook jo er 
vennerne, så det sluger tiden, 
forklarer Jon Lund, der rådgiver 
virksomheder om nettet og 
blandt andet har skrevet 
rapporten. The three kings 
of Danish Internet: Google, 
Microsoft and Facebook.

VI VIL VÆRE STØRST
Intentionerne fra Facebook er 
helt klare. De vil være de stør-
ste på nettet, og selskabet har 
i slutningen af 2010 lanceret 
endnu et tiltag, der kan få 
websiden til at vokse yderli-
gere i forhold til konkurrenten. 
Nemlig det, selskabet kalder 
Modern Messaging System, 
indtil et bedre navn er fundet. 
Et system, der integrerer 
Instant Messaging, chat, 
sms og e-mail på Facebooks 
side. I løbet af de kommende 
måneder vil Facebooks over 
500 millioner brugere i hele 
verden få mulighed for at få 
en facebook-mailadresse. Tje-
nesten skal udbredes blandt 
brugerne selv, så den spredes 
via invitationer fra egne ven-
ner. Det vil - håber Facebook 
– få brugerne til at droppe 
Googles Gmail eller Microsofts 
Hotmail. 

Som I-phone-brugere 

kender det allerede, så vil Facebook samle 
beskeder mellem to personer som en lang tråd 
i stedet for efter emne, og sortere beskederne 
efter, hvor vigtige de er ved at bruge de eksi-
sterede Facebook-data, hvor Facebook jo ved, 
hvilke venner du har, og hvilke sider, du godt 
kan lide. 

Måske ikke en revolution, der vil ændre folks 
vaner fra i morgen – men Facebook-grundlæg-
geren Mark Zukerberg forventer, at der inden 
for få år vil blive en udbredt enighed blandt 
brugerne om, at det er måden, som beskeder 
bør udveksles på. 

FACEBOOK TIL ALLE LEJLIGHEDER
Og det er ikke kun på det sociale område, at 
Facebook vil være størst. De introducerer Face-
booktelefoni i samarbejde med Skype, og du 
kan nu også tage din sociale profil fra Facebook 
med ud til andre hjemmesider. På den måde 
kan du eksempelvis gøre Ekstra Bladet til en del 
af Facebook, og dine venner vil kunne se, hvilke 
artikler, du synes om og læser, og du vil kunne 
se, hvad de kan lide.

Facebook og Googles netkrig
Både Google og Facebook drømmer om at være størst på nettet. Målet 
om at have flest brugere hænger uløseligt sammen med de mange 
annoncekroner, den position medfører. Google har længe været ene på 
tronen, men konkurrenten Facebook er i den seneste tid rykket frem 
med nye tiltag, der skal bringe dem op på førstepladsen. 

TEKST ANETTE LERCHE

S

Google når ud til !est, men det 
er ikke her, de bruger det meste 
af deres nettid. Det er ikke 
Google, du søger, det er et svar. 
Mens Facebook jo er vennerne, 
så det sluger tiden.

Facebook spreder fangarme 
ud til hele nettet, og sider som 
eksempelvis Ekstra Bladet er 
ekstra interesseret i samarbej-
det, fordi Facebooks profiler 
tilfører siden ekstra værdi ved 
at tilføje det sociale element. 
Facebook har også introdu-
ceret Facebook-places i USA. 
En tjeneste, hvor du via din 
mobil, kan tjekke ind i en butik 
og få rabat. For eksempel, når 
du køber kaffe, og så kan dine 
venner også se, hvor du køber 
din kaffe og om du er en flittig 
kunde. 

GOOGLE VIL
OGSÅ VÆRE SOCIAL
Skønt Facebook er stor, så 
har Google sat sig på dele af 
markedet for sociale tjenester. 
I Indien og Brasilien er det 
ikke Facebook men Googles 
Orkut, man bruger, når man 
skal følge vennernes sociale 
liv. Orkut er navngivet efter 
den Google-medarbejder 
Orkut Büyükkökten, der er 
ophavsmanden til tjenesten. 
Og netop disse to folkerige 
lande gør, at Orkut faktisk 
har 100 millioner brugere og 
er blandt de 80 mest besøgte 
websider i verden. Men det er 
kun i disse regioner, at Google 
har haft succes med Orkut – i 
Danmark er interessen reelt 
ikke eksisterende. 

- Google prøver hårdt at 
få fat på det sociale område, 
men blandt andet Google 
Wave blev heller ikke nogen 
succes, forklarer Jon Lund. Han 
nævner 

Google Buzz, som er en 
twitterpendant, som endnu 
et af Googles forsøg på at 
ramme målgruppen på de 
sociale områder.

Omvendt så har Facebook 

også bevæget sig ind på Googles domæner 
og indledt et samarbejde med Microsofts 
søgemaskine Bing. Det betyder, at du vil 
kunne søge i Facebook og få Bings søgere-
sultater med i processen. Lidt ligesom vi alle 
bruger Google i dag, men forskellen er blot, at 
Facebook vil tilføre en ekstra dimension til dit 
søgeresultat. Nemlig en socialrating, der give 
dig overblik over  hvilke sider, dine venner kan 
lide. 

DER VIL ALTID VÆRE KONKURRENCE
Med to store giganter i kamp, kan man blive 
bekymret for resultatet. Hvad hvis én vinder, 
og den anden forsvinder. Men den frygt deler 
Jon Lund ikke. 

- Google har haft monopol længe, men 
der har alligevel været konkurrence og andre 
aktører på området. Og hvis de havde fundet 
på noget, der var bedre end Google, så havde 
de også vippet dem af pinden. Det er bare ikke 
sket endnu. 

Monopol frygter han altså ikke. Men der er 
andre overvejelser, der er relevante. For med 
Facebooks vokseværk vil vi nu opleve, at vores 
privatliv i højere og højere grad bliver tilgæn-
geligt i det offentlige rum.

- Mange taler om, at de unge har drukturs-
billeder på deres Facebook-profil i dag, og 
hvad vil de gøre den dag, de søger job og skal 
igennem det store Facebook-tjek? Men her er 
jeg ikke så bekymret, for jeg tror helt automa-
tisk, at der vil opstå en ny tolerance, hvor man 
ikke går så meget op i »upassende« personlige 
oplysninger, så længe de ikke betyder noget 
for det job, man er ved at søge. Både fordi der 
vil være så mange oplysninger om os alle, at vi 
ikke har så vældig meget at lade hinanden at 
høre. Men også fordi eksplosionen i antallet af 
informationer – også personlige – vil gøre det 
nødvendigt at gå udenom det irrelevante, hvis 
man nogenlunde effektivt skal kunne navigere 
i gennem informationshavet, siger Jon Lund.

HVAD MED INFORMATIONSFRIHEDEN?
Et andet problem som er langt mere væsent-
ligt er den indskrænkning af informations-
friheden, som der ses flere eksempler på i 
øjeblikket. Især hos Apple, hvor Apples Ipad 
for eksempel ikke ville have noget med Ekstra 
Bladets side 9-pige at gøre. 

– Hvor puritanske skal vi være, og hvor 
politisk korrekte søgemaskiner vil vi komme 
ud for?, spørger Jon Lund. Som konkrete 
eksempler nævner han ud over Apple en række 
søgemaskiner, der har rodfæste i en bestemt 
trosretning. Der findes i dag muslimske 
søgemaskiner, der kun kommer med søgere-
sultater, der er acceptable for Sharia-loven, 
jødiske søgemaskiner, der følger den jødiske 
tros regler, samt katolske søgmaskiner, hvor 
en hurtig søgning for eksempel viser, at der 
ikke er nogen søgeresultater, hvis man bruger 
»porn« som søgeord. 

– Det er et problem, hvis informationsfri-
heden indskrænkes. Det vil jo også kunne ske 
hos både Google og Facebook. Kan man for 
eksempel få lov til at være ven med en politisk 
forening, der står på en terrorliste?, spekulerer 
Jon Lund. 

En konsekvens af netkrigen mellem giganter 
som Google og Facebook kan desværre vise sig 
at blive mangel på demokratisk kontrol med, 
hvad der sker med informationsfriheden på 
nettet.

Google har haft monopol længe,
men der har alligevel været 
kon-kurrence og andre aktører 
på området. Og hvis de havde 
fundet på noget, der var bedre 
end Google, så havde de også 
vippet dem af pinden. Det er 
bare ikke sket endnu. 

Hvor puritanske skal vi være, og hvor politisk 
korrekte søgemaskiner vil vi komme ud for?


