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Abstract:  
This project focuses on relevance algorithms, and how Social Media platforms potentially use the 

technology. We focus our research on the platform Facebook for this project. The report is in 

Danish, and will touch upon the subject, on how Facebook arguably collect data from their us-

erbase, and from other third-party programs, applications and such, with the purpose of providing 

personalized content and advertisement. The report also investigates how relevance algorithms 

might work. To research how Facebook potentially do that, we execute and analyze an experi-

ment, and try to reach a conclusion on the results. We do not conclude on exactly how Facebook’s 

algorithms work, partly due to non-Facebook employees not having access to information on how 

Facebook uses this technology, and partly due to the fact that this technology is one of the most 

valuable aspects of Facebook's business, and thus well protected.  
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1. Indledning: 

Digital overvågning. Det er ikke nødvendigvis noget vi normalt tænker så meget over i dagligdagen, 

men det er noget der sker uagtet om man er opmærksom på det eller ej. Det er vores opfattelse, at der 

ikke er særlig mange der tænker over, hvor meget data vi frivilligt giver væk, uden at der bliver taget 

stilling til det. Man er nødsaget til at acceptere, da det ellers ikke er muligt at benytte de fleste tjene-

ster, såsom sociale medier, hjemmesider, E-boks mm. 

 

Vi har derfor valgt at undersøge hvordan brugerens adfærd på internettet påvirker reklamerne, som 

vises på Facebook for den enkelte bruger. Projektet er bygget på en hypotese om at reklamer er på-

virket af brugerens adfærd og interaktion, samt den selvrapporteret data på brugerens profil.  

Det er relevant at undersøge hvordan Facebook bearbejder den data de indsamler, da det kan konsta-

teres, at den bruges til målrettet markedsføring. Igennem tiden har der været flere skandaler, omkring 

Facebook, der omhandler misbrug af persondata. Sagen om Cambridge Analytica er en af de helt 

store sager, hvor Facebooks data blev brugt til politisk formål. 

Vi vil derfor forsøge at afdække om hvorvidt der opstår etiske problemer, på grund af de relevansal-

goritmer der er på Facebook, og hvis der gør, prøve at definere dem.  
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2. Begrebsafklaring: 
Algoritme – En kode eller proces der udfører en specifik opgave, som den er designet til, eksempelvis 

en søgemaskine der sikrer at der kun kommer resultater frem der indeholder det søgte ord. 

Persondata – Data der er tilknyttet til en specifik person. 

VPN – Virtual Private Network, er en tjeneste der bruges til at skabe en sikker forbindelse til et andet 

netværk gennem internettet. Kan bruges til bl.a. at tilgå hjemmesider der er låst til specifikke lande, 

eller at sikre andre ikke kan se foretager på internettet. 

Cookies – Data der bliver gemt i brugerens web browser, der bl.a. indsamler data, forbedrer bruger 

oplevelsen på hjemmesider, og meget andet. 

Maskinlæring – Når en maskine får tilført viden som bliver kategoriseret og gemt. Den viden kan så 

tilgås af maskinen, og efterfølgende kan den sammenligne med den gemte data, og vurdere om det 

ligner den gemte data, eller er ny data. 

Social platform – I dette tilfælde, et internet baseret tjeneste, hvor personer kan tilgå, og kontakte 

hinanden, samt følge med i andres dagligdag. 

Relevansalgoritme – En algoritme som har fokus på at sortere data, så det er det mest relevante der 

bliver præsenteret. 

Black Box – En enhed hvori vi ikke ved hvad der foregår. Vi ved hvad der kommer ind, og hvad der 

kommer ud, men ikke processen. 

Trafik – Eksempelvis hvis der er en bruger der besøger en hjemmeside, kunne være sin netbank, 

skaber brugeren trafik på siden. Det er altså besøgende på en hjemmeside. Det kan også være aktivitet 

på en side, i form af opslag, reklamer m.m. 

Datapolitik – Hvilke regler virksomheden har i forbindelse med behandling og opbevaring af data. 

Tagget – Når en person bliver nævnt i et opslag på Facebook. 

Liker – Der bliver givet en “thumbs up” til et opslag, kommentar, billede osv. For at vise at man kan 

lide det. 

News Feed – Forsiden på Facebook, her vises venners forslag, reklamer osv. 

Persona – En fiktiv person, der bruges til at repræsentere en brugertype. 
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Stated preferences – Informationer der er angivet et specifikt sted, eksempelvis at brugeren kan lide 

indisk mad. 

Revealed preferences – De informationer der bliver synliggjort efter brugeren, udfører handlinger, 

eksempelvis, at de hele tiden undersøger en specifik type sport. 

Nodes – en kategorisering af input i en algoritme som omhandler en brugers egne oplysninger 

Edges – en kategorisering af input i en algoritme som beskriver relationerne og handlinger mellem 

Facebook brugere 

Venneforslags liste – En liste med personer, som Facebook har foreslået at brugeren måske kender, 

og derfor måske vil tilføje som venner. 

COVID-19 – Coronavirus Disease 2019 

RUC – Roskilde Universitet 

Artefakt – Objekter og processer der involverer menneskelig aktivitet. 

Teknologisk Artefakt – er en menneskeskabt genstand som har en teknologisk funktion 

Teknologisk System – (I denne opgave) En mekanisme hvor der forløber sig et input, proces og 

output, hvor forskellige dele arbejder sammen mod mål.  

Open Source – Programmeringskode som er offentligt tilgængelig. 
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3. Problemformulering:  

 

Hvilken indflydelse har Facebook relevansalgoritmens proces, på den enkelte bruger, og hvilke 

problemstillinger opstår, som resultat af denne teknologi?  

 

3.1 Afgrænsning af problemformulering: 
Vi har under udarbejdelsen af problemformuleringen været nødsaget til at begrænse, hvor meget vi 

vil og kan undersøge. Dette skyldes at Facebook og algoritmer, er to store emner, med mange under-

emner, som er spændende, men omfangsrige. Med henblik på projektets omfang og begrænsninger, 

har vi valgt at fokusere på relevansalgoritmen, og hvordan Facebook potentielt benytter den. Fokusset 

er lagt her, og ikke ved f.eks. Twitter, da alle gruppens medlemmer benytter sig af Facebook, og det 

har derfor været lettere for gruppen at finde data, både ved hjælp af egne profiler, samt personlige 

erfaringer ved brugen af Facebook som social platform. 

I forhold til at perspektivere har gruppen afgrænset den samfundsmæssige konsekvens ud fra Zuboffs 

teori angående overvågningskapitalisme. Dette skyldes at begrebet har en markant indflydelse på 

emnet og er blevet introduceret til gruppens medlemmer i faget STS 1. Grundet projektets omfang og 

retningsmuligheder er emnet indrettet på nævnte måde.  

 

3.2 Arbejdsspørgsmål:  

1. Hvad er en relevansalgoritme og hvordan fungerer den?  

For at undersøge og danne os et overblik, over hvordan en relevansalgoritme potentielt kan fungere, 

og blive brugt som teknologi i et onlinebaseret socialt netværk, vil vi benytte os af TRIN-modellen 

og inddrage litteratur om relevansalgoritmer.  

 

2. Hvilken data kan Facebook indsamle, hvordan indsamles den og hvordan benytter relevans-

algoritmen sig af denne data?  

For at undersøge dette vil vi analysere Facebooks brugerbetingelse og herunder deres egen beskri-

velse, af hvilken data der indsamles og sammenligne dette ved at lave et eksperiment. Dette eksperi-

ment vil gå ud på at oprette fire ens lignende brugere på hver deres computere med forskelle på køn 

og lokalitet (bopæl) og undersøge, hvilke forskelle der måtte opstå.  
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3. Hvilke påvirkninger oplever brugeren som følge af Facebooks relevansalgoritme i forhold til 

brugeroplevelsen? 

Ved at analysere resultaterne af vores eksperiment med Facebook vil vi forholde os til, hvordan disse 

ville kunne påvirke brugerens oplevelse på platformen, og hvordan relevansalgoritmen bidrager til en 

optimal brug af Facebook.  

 

4. Hvordan er Facebooks relevansalgoritme et udtryk for overvågningskapitalisme og hvilke 

etiske problemstillinger opstår som et resultat heraf?  

Ved hjælp af Shoshanna Zuboffs bog, “Overvågningskapitalismens Tidsalder” om begrebet overvåg-

ningskapitalisme, vil vi forsøge at undersøge om der er en sammenhæng mellem algoritmisk dataind-

samling som teknologi, og overvågningskapitalismen, og herved undersøge de etiske problemstillin-

ger som måske opstår heraf. 

 

3.3 Problemfelt:  

Vi lever i den mest digitale og hurtigst udviklende tid nogensinde. En tid hvor man kan meget og på 

engang, uagtet af tid og sted. Danmarks Statistik oplyser at 93% af den danske befolkning har adgang 

til internet i eget hjem, hvilket endda er 6 procentpoint højere end EU landenes gennemsnit (Dan-

marks Statistik, 2018). Undersøgelsen viser samtidig at vi år for år, oplever en stigning i digitalise-

ring, som bevæger sig med os på arbejde, i skolen og i hjemmet (ibid.). Facebook har siden virksom-

hedens begyndelse i 2004, ernæret sig af folks trang til at være online og social på en ny måde. I dag 

har Facebook omkring 2.5 milliarder brugere, og hver eneste dag er der 1.66 milliarder besøgende på 

platformen (Noyes, 2020). Facebook er dermed den største sociale mediaplatform, med et netværk 

der når ud til mere end 2 milliarder flere mennesker end Twitter, 1.5 milliarder flere mennesker In-

stagram og 500 millioner flere mennesker end YouTube (Clement, 2020). Man kan derfor argumen-

tere at Facebook er den mest indflydelsesrige sociale platform i moderne tid. Facebooks indflydelse 

i den almene borgers hverdag, kan dog desværre ikke anses som kun værende positiv. Den blom-

strende digitalisering betyder samtidig, at vi er mere eksponeret end nogen sinde før. Facebook, blandt 

andre Tech giganter, har kreeret et marked til en værdi af flere milliarder, gennem salg af persondata. 

Persondata er gået fra at være den nyeste handelsvare, til den vigtigste handelsvare i verden (The 

Economist, 2017). Facebooks veludviklede relevansalgoritme har gjort det muligt for virksomheder 
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at reklamere deres produkter for de helt rigtige personer. Dette sker bl.a. fordi at Facebooks relevans-

algoritme kategoriserer brugere, ud fra deres adfærd, køn, interesser, lokation (Beaufrere et al., 2015).  

 

4. Semesterbinding: 

Vi vil forankre projektet i Teknologiske Systemer og Artefakter (TSA), og Subjektivitet, Teknologi 

og Samfund (STS), ved at gøre brug af teorien og metoderne fra de enkelte fag. I dette projekt vil vi 

fokusere på Facebooks relevansalgoritmer, som et teknologisk system. Vi vil derudover se på hvilken 

indflydelse Facebooks bearbejdelse af data har på brugeren, samt hvilke etiske problemstillin-

ger der opstår som følge af dette. Vi har tidligere i STS haft litteratur fra Shoshana Zuboff, som vi vil 

gøre brug af i projektet, for at få det samfundsfaglige aspekt på vores valgte teknologi. Samtidig vil 

STS også blive inddraget i projektet gennem analysen, hvor gruppen vil fokusere på hvordan Face-

books relevansalgoritme kan forstås som et system. Her vil det givne undervisningsmateriale blive 

benyttet til at skabe et bedre perspektiv af den funktionelle forståelse bag Facebooks relevansalgo-

ritme.   
 

Ved siden af STS vil gruppen også forankre sig i dimensionen TSA. Dette vil bl.a. blive gjort ved at 

gøre brug af ”TRIN-modellen”, som vil findes i analysen. Modellen giver læseren en dybere forstå-

else af hvad Facebooks relevansalgoritme er for en innovation, ud fra forskellige perspektiver og pa-

rametre. Ved brug af TRIN-modellen vil vi lave en analyse af Facebooks relevansalgoritmes indre 

mekanismer og processer, og undersøge mulige utilsigtede effekter af denne teknologi.  
 

Den faglige kombination af STS og TSA vil skabe en dybere dimension af Facebooks relevansalgo-

ritme. På den måde vil det gøre det muligt at skabe en rund generel forståelse af relevansalgoritmen, 

og hvordan den kan påvirke flere forskellige faktorer i den almene borgers hverdag og det samlet 

samfund.   

 

5. Redegørelse: 

5.1 Hvem er Facebook? 

Facebook er en online platform, der blev oprettet i 2004 af Mark Zuckerberg. Forståelsen og mulig-

hederne for et såkaldt socialt medie blev dengang udvidet ved oprettelsen af Facebook, som kunne 
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forene mennesker globalt i fællesskaber online. Gamle skolekammerater, bekendtskaber fra ungdom-

men og familiemedlemmer kunne pludselig genforenes ved hjælp af Facebook. Facebook, som de 

fleste mennesker med internetadgang kender til, spænder vidt i befolkningsgrupper, sociale lag og 

alder. Ved at oprette en konto ”hurtigt og nemt”, som der står skrevet på startsiden af Facebook, har 

vi fået muligheden for at kunne dele informationer på forskellige måder og følge med i hinandens liv 

på afstand. Disse umiddelbare fordele kunne være en af forklaringerne på, hvorfor Facebook i dag er, 

en fast del af vores liv i Danmark og hvorfor det kan konkluderes at mere end hver anden dansker i 

alderen 16-89 år er på Facebook hver dag: 

 

(Danmarks Statistik, 2018, side 22) 

Ud fra ovenstående graf konkluderer Danmarks Statistik at Facebook er det sociale medie, som flest 

danskere klikker ind på hver dag og at der er sket en stigning på tre procent fra 2016 til 2018. Til 

gengæld illustreres det, at det andet og tredje mest besøgte sociale medie, Snapchat og Instagram, 

oplever en større stigning årligt på henholdsvis seks og otte procent. Desværre har Danmarks Statistik 

ændret deres fokus i den efterfølgende rapport fra 2019 og gået væk fra specifikt at undersøge Face-

book, men ud fra bl.a. rapporten fra 2018 har Slots- og Kulturstyrelsen yderligere konstateret et knæk 

i udviklingen i andelen af unge der er på Facebook: 



HumTek Bachelor  Gruppe nummer: S2024791288 
Basisprojekt 2   
Roskilde Universitet 

11 
 

 

(Slots- og Kulturstyrelsen, 2018, s. 1) 

Ovenstående graf kan tolkes som et knæk i udviklingen, som er til fordel for de andre sociale medier, 

men det kunne måske også tolkes som et udtryk for en nedadgående popularitet blandt unge og deres 

brug af Facebook. 

I takt med denne udvikling af menneskers forhold til de sociale medier, har Facebook også gennem-

gået en udvikling og forandring gennem årene. Fra at være et gratis socialt netværk med reklamer, 

hvor venner kunne dele informationer i et digitalt fællesskab har tiltag som ’Nyheder’ (engelsk: 

’News Feed’) og ’Synes Godt Om’-knappen forøget interessen fra virksomheder og gjort det muligt 

for Facebook at hjælpe dem med at forstå og behandle deres potentielle kunder. Politik, menneske-

rettigheder, dyrerettigheder, informationer om mennesker i andre lande og samfundslag, dukker dag-

ligt op i vores ’Nyheder’ og vi konfronteres med holdninger og virkeligheder, som vi ellers ikke 

nødvendigvis ville læse om andre steder. Et udtryk som at ”gå viralt” har bl.a. udviklet sig gennem 

Facebook, som betyder, at et budskab, en video, et billede eller lign. videredeles mellem personer i 

hele verden. At Facebook opstod på et tidspunkt, hvor de sociale medier var begrænsede, var det 

svært at forudse, hvad det ville udvikle sig til og hvad platformen i virkeligheden kunne bruges og 

misbruges til.   

Med tiden er der dukket flere og flere reklamer op på Facebook, hvilket i sig selv ikke er usædvanligt. 

Men med en mere målrettet reklame, hvor vi nu kan genkende os selv, sider vi har besøgt, samtaler 

vi har haft og holdninger vi deler, kan der stilles spørgsmålstegn ved, hvad ved Facebook om os, når 

vi bevæger os rundt på nettet? 
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Facebook er gennem tiden blevet kritiseret meget, og har været involveret i en del såkaldte skandaler. 

Blandt andet har Facebook flere gange fået kritik for at virksomheder kan gå ind og finde persondata 

på folk, som af forskellige årsager har været tilgængelige. Denne data kunne virksomheden bruge 

som de ville. F.eks. opstod der i 2019 en sag omkring reklamer på Facebook i USA, som var målrettet 

til specifikke brugere baseret på brugerens uddannelse, arbejde og indkomst, hvilket ikke blev mod-

taget godt af offentligheden (USA Today, 2018).  

 

Der er især en sag der har trukket overskrifter, som er skandalen om Cambridge Analytica (Wong, 

2019). Sagen gik kort ud på, at et firma, Global Science Research, havde indsamlet data fra Facebook 

brugere via en app og en quiz, hvor brugerne så gik ind og svarede, og derefter sagde de så god for at 

deres data blev registreret. Men gennem et hul i Facebooks sikkerhed, blev brugernes venner også 

involveret, og deres data blev også registreret. Denne data blev derefter solgt videre til Cam-

bridge Analytica, som er en analyse virksomhed. Til sidst havde de indsamlet data på 87 millioner 

brugere, på trods af at kun 270.000 havde deltaget i quizzen. Firmaet brugte bl.a. dataene til at sende 

målrettet markedsføring i forbindelse med Donald Trumps præsidentkampagne (Ma & Gilbert, 

2019). Facebook endte med at få en bøde på 5 milliarder dollars, grundet at de ikke havde tilstrækkelig 

overvågning over tredjeparts applikationer (Jyllands-Posten, 2019). 

 

At dele som udgangspunkt 

“Facebook’s interface foregrounds the need for users to be connected, but partly hides the site’s 

mechanisms for sharing users’ data with others.” (van Dijck, 2013, s. 50) 

En årsag til at det kan kaldes hurtigt og nemt at oprette en konto på Facebook er, at indstillingerne 

omkring deling af persondata ikke er noget, som brugeren behøver at forholde sig til. Det er indstil-

linger der kan ændres af brugeren efter oprettelsen, men det kan være i Facebooks interesse, at bru-

geren som udgangspunkt deler så meget som muligt, da det er denne deling af data der kan forhandle 

videre til en tredje part, f.eks. til et reklamebureau. I denne forbindelse kan der argumenteres for at 

det kan være i Facebooks interesse at gøre det besværligt for brugeren at ændre på disse indstillinger. 

Det formodes at Facebook opnår økonomisk kapital i den forbindelse: 

“By aggregating and processing data into targeted personalization strategies, they create value from 

data.” (Ibid., s. 47) 



HumTek Bachelor  Gruppe nummer: S2024791288 
Basisprojekt 2   
Roskilde Universitet 

13 
 

Ifølge professor van Dijck opstår problemet og besværligheden i at kunne kende forskel på hvornår 

persondata deles med venner og hvornår den deles med en tredje part. Dette beskriver hun som væ-

rende de to forskellige typer af kodningsstrukturer indenfor Facebooks bearbejdelse af persondata, 

der kan medføre de fleste af os til at stille spørgsmålet:  

“Who is allowed to share what data to what ends?” (Ibid., s. 47).  

Det betyder at det har en form for tilsløring fra Facebooks side vedrørende disse indstillinger af per-

sondata. Det er med til at skabe en tvivl og usikkerhed, omkring hvem der har tilladelse til at dele 

hvilken data og i hvilket omfang. Det ikke nødvendigvis altid i brugerens interesse at dele sine op-

lysninger med en tredje part, der kan på denne måde argumenteres for, at det kan være i Facebooks 

interesse at lede brugerens opmærksomhed væk fra denne type af datadeling: 

“The more users know about what happens to their personal data, the more inclined they are to raise 

objections.” (Ibid., s. 47) 

Ved hjælp af denne teknologi indenfor bearbejdelse af persondata har Facebook i denne forbindelse 

en betydelig fordel og magt, når det kommer til at kontrollere hvem der har tilladelse til denne data 

og i hvilket omfang (Ibid., s. 47). 

5.2 Hvordan indsamler Facebook data? 

Facebook bruger algoritmer til at indsnævre hver enkelte brugers forside. Det kan være i forhold til 

de opslag man ser fra sine venner, hvilke reklamer man ser, hvem der dukker op på ens ”Personer du 

måske kender” liste, osv. Spørgsmålet er, hvordan kommer de frem til alle de valg?  

 

Facebook indsamler data omkring deres brugere på utallige måder, eksempelvis ved hjælp af Plug-

ins. Et plug-in kan være en ”Synes godt om” eller ”Del opslag” knap, som kan findes på mange 

hjemmesider. Disse knapper bruges til at skabe trafik, eksempelvis kan en blogger bruge “Del opslag” 

knappen, og derved håbe på at læserne vil dele opslaget, hvilket så vil gøre opslaget mere synligt. Jo 

flere der så ender med at dele, synes godt om, eller besøger siden, jo mere “trafik” kommer der på 

siden. Dette øger chancen for, at der bliver skabt såkaldte “backlinks” (MOZ, Backlinks), hvilket er 

internet links der linker til en bestemt side. I dette tilfælde, kan det eksempelvis være, at en anden 

blogger, influencer osv. ser siden/opslaget, bliver interesseret, og herefter linker personen til det op-

rindelige opslag eller side. Samtidig, vil den øgede trafik, skabe positive resultater i forhold til søg-

ning på diverse søgemaskiner som google, da det antages at googles algoritme bliver påvirket af antal 
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besøgende. Der er derfor mange fordele for ejerne af siderne, ved at bruge sociale Plug-ins, men det 

er ikke kun ejerne, som får glæde af Plug-ins, da Facebook også bruger dem til at indsamle data (John, 

2018). Hvis en bruger vælger at ”Synes godt om” en artikel, opsamler Facebook data fra brugeren, 

men det er ikke kun hvis brugeren trykker på knappen, så snart muligheden for at træffe et valg, kan 

Facebook indsamle data. F.eks. kan en brugers beslutning om ikke at trykke på knappen, indsamles 

som data, da det er et bevidst valg der træffes. Hvis brugeren vælger at trykke på knappen, øger det  

dataindsamlingen (ibid.).   
 

Det er dog ikke kun de åbenlyse knapper der indsamler data om brugeren. Flere og flere hjemmesider 

benytter de såkaldte ”Facebook Pixels” (ibid.). Facebook Pixels er, en lille pixel der er kodet ind i en 

hjemmeside (Newberry, 2019), og den fungerer ligesom de synlige knapper, men den for lille, at en 

person ikke kan se den. Den fungerer ved at den bliver kodet ind i hjemmesidens kode, og herefter 

vil den indlæse en række forskellige funktioner, der kan styres af webstedet, til at holde øje med for-

skellige brugeraktiviteter, som webstedet ønsker at følge (Facebook, Facebook Pixel, 2020). Dette 

kan bl.a. bruges til at se hvor effektive sidens reklamer er, eller hvor effektive deres placeringer af 

reklamerne på siden er, men også brugeradfærd og andet (ibid.). Det smarte ved Facebook Pixels er, 

at den samler data ind på brugeren, uden at brugeren interagerer med den. Den indsamlede data kan 

som sagt, heraf analyseres af webstedet, men også af Facebook. Facebook Pixel indsamler ikke kun 

data for webstedet, men også til Facebook selv.  

 

Facebook har også skabt en mulighed til følge handlinger i applikationer, dette kalder de for 

”App Event”, eller ”apphændelser” (Facebook, App Event, 2020). Dette kræver at udvikleren/udvik-

lerne af applikationen benytter Facebooks SDK (Software Development Kit), hvilket hjælper med at 

bygge en applikation (Facebook, App Event Overview, 2020). Efter denne funktion er tilføjet til ap-

plikationen, er det muligt at sætte den op til at registrere forskellige handlinger, såsom køb, downlo-

ads, reklamer osv. Det har ikke været muligt at finde data der understøtter at Facebook har adgang til 

den indsamlede data fra App Event, men ud fra deres tilgang i de andre nævnte eksempler, formoder  

vi at de også indsamler denne type data, og kan benytte den.   

 

Derudover kan Facebook ved hjælp af deres applikation, se ens lokation, eller hvor du har været, da 

de fleste brugere har slået deres lokalitetstjeneste til, hvilket Facebook beder om tilladelse til at bruge, 

og det begrundes forskelligt, såsom at brugerne kan se hvilke venner der er i nærheden, eller for at 

optimere venneforslag, reklamer osv. (Zetlin, 2019). Da de fleste telefoner automatisk gemmer de 
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forskellige tilladelser der bliver givet til applikationer, kan Facebook også følge placeringen, uanset 

om applikationen er i brug eller ej (ibid.). Dette er data der bliver brugt og solgt videre.  
 

Facebook har et utal af måder, til at indsamle data, og flere virksomheder og lignende, hjælper dem, 

da de får hjælp den anden vej igen, i form af behandling og tracking af data. I denne forbindelse har 

sager som Cambridge Analytica, betydet at Facebooks direktør, Mark Zuckerberg, har måtte love at 

gøre deres dataindsamling mere transparant, så det er muligt for deres brugere at få et indblik i hvor-

dan Facebook indsamler data, og hvordan den bruges (Holmes, 2020). Hvis man får et anbefalet 

opslag på Facebook, er det i dag muligt at trykke på opslaget og se hvorfor det netop er dukket op 

hos brugeren. Der kan eksempelvis stå, at det er pga. en specifik interesse, en bestemt aldersgruppe, 

køn mm. Derudover har Facebook en liste over hvilke sider der deler brugerens oplysninger med 

Facebook (ibid.). Hvis en bruger besøger https://www.facebook.com/off_facebook_activity/acti-

vity_list vil det være muligt at få et overblik over hvor mange sider der har delt oplysninger, om 

brugeren, med Facebook. Og det kan være et skræmmende antal.   

  

Her vises et billede af en Facebook profil der tilhører et af gruppemedlemmerne, og det ses at der er 

850 forskellige hjemmesider og applikationer, der har delt brugerens oplysninger gennem de sidste 

180 dage (Facebook, Facebook Aktivitets liste, 2020).   

 

5.3 Facebooks datapolitik     
Siden begyndelsen i 2004 har der gennem årene været sager og sågar skandaler, som har skadet Fa-

cebooks omtale og ry. Dette må formodes at være en af årsagerne til at Facebooks datapolitik også 

har udvidet sig gennem årene. I det, det fremstår mere transparent i deres datapolitik og omkring hvad 

de gør med vores persondata, har Facebook en mulighed for at bevare eller vinde tilliden tilbage fra 

https://www.facebook.com/off_facebook_activity/activity_list
https://www.facebook.com/off_facebook_activity/activity_list
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deres brugere. Derfor er det i dag muligt for brugeren af Facebook, at klikke sig ind på indstillinger 

og læse om Facebooks datapolitik:  

”Denne politik beskriver de oplysninger, vi behandler for at understøtte Facebook, Instagram, Mes-

senger og andre produkter og funktioner, der tilbydes af Facebook (Facebook-produkter eller produk-

ter). Du kan finde flere værktøjer og oplysninger i Facebook-indstillingerne og Instagram-indstillin-

gerne.” (Facebook Ireland Ltd., 2018). Da en “beskrivelse”, som Facebook kalder deres datapolitik i 

ovenstående citat, ikke kan defineres, som værende objektivt må det derfor være relevant at under-

søge hvordan de beskriver den. Hvad beskriver Facebook at de gør med vores persondata, kan deres 

beskrivelse tolkes eller er der noget beskrivelsen kan have undladt?  

  

5.3.1 Hvilke typer af oplysninger indsamler Facebook?  

”For at kunne levere Facebook-produkterne er vi nødt til at behandle oplysninger om dig.” De typer 

oplysninger, vi indsamler, afhænger af, hvordan du bruger vores produkter. Du kan se, hvordan 

du kan få adgang til og slette de oplysninger, vi indsamler, ved at gå til Facebook-indstillingerne og 

Instagram-indstillingerne. (Facebook Ireland Ltd., 2018).  

 

I ovenstående citat, beskrives Facebooks behandling af vores data, som en nødvendighed og på denne 

måde hentydes der til at Facebook agerer som magthavende, da resultatet ikke kan opnås på en anden 

måde. Ved at følge henvisninger er det faktisk muligt at slette den persondata der kan indsamles ba-

seret på brugerens aktivitet, men der henvises ikke til hvordan eller om det er muligt at slette person-

data, som allerede er blevet indsamlet og delt fra Facebook til en tredje part. Det er muligt at admini-

strere, hvem der ser hvilke oplysninger, ved at følge en række af links i brugerens indstillinger (Fa-

cebook, 2020), men samtidig er det ikke bekendt for brugeren, om Facebooks egen behandling af  

vores persondata indgår i disse indstillinger.   
 

Facebook tilbyder Messenger, Instagram, andre produkter og funktioner (Taplin, 2017). Facebook 

behandler og levere oplysninger om os til Facebook-produkterne. Facebook-produkterne er forbin-

delsen mellem Facebook og eksterne applikationer og programmer. Det vil sige de programmer, også 

kaldet produkter, vi tillader at logge på med vores Facebook konto eller har en forbindelse til Face-

book. Ifølge Facebook datapolitik, indsamles der data om hvordan vi bruger Facebook-produkterne. 

Alt fra likes, delinger, hashtag til hvem vi interagerer med, hvad vi søger på, hvor lang tid og hvornår 
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vi bruger tid på de forskellige produkter, på de forskellige sider, billeder eller brugere/kontoer. Der-

udover holdes der også øje med funktionerne vi bruger, f.eks. kamera, location eller billede-redige-

ring (Facebook Ireland Ltd., 2018). I og med der foretages en finansiel transaktion, såsom et køb eller 

donation, vil denne data blive indsamlet og videregivet til Facebook. Det indebærer betalingsoplys-

ninger, kortoplysninger, kontaktoplysninger og leveringsoplysninger. Samtidig benytter Facebook 

også oplysninger om brugeren, som bliver videregivet af andre på Facebook profiler (Ibid.). Hvis en 

profil f.eks. bliver tagget i et opslag, bliver brugerens navn, billeder eller lignende benyttet af andre 

profiler, så gør Facebook brug af denne input, for på denne måde at kunne skræddersy annon-

cer og opslag.    
 

På trods af en bruger af Facebook har sørget for at skjule sine oplysninger fra offentligheden, kan 

Facebook stadig indsamle persondata omkring vores adfærd på nettet. Derudover kan de såkaldte Fa-

cebook-produkter eller partnere, også indsamle denne persondata.  

”Disse partnere leverer oplysninger om dine aktiviteter på andre steder end Facebook - herunder op-

lysninger om din enhed, de websites, du besøger, de køb, du foretager, de annoncer, du ser, og den 

måde, du bruger deres tjenester på - uanset om du har en Facebook-konto eller er logget på Facebook 

eller ej.” (ibid.). Hvor mange gange en person klikker på et bestemt link er ikke en oplysning vi kan 

fravælge at give videre til Facebook. Selvom oplysningen om brugeren kan fastholdes anonym af 

Facebook, kan den stadig behandles og betragtes som en værdifuld persondata, som mange virksom-

heder kunne have interesse i.  

  

5.3.2 Hvordan bruges disse oplysninger?    

De data eller oplysninger der indsamles om brugeren, er baseret på de valg brugeren selv træffer. 

Disse data bruges derefter til at levere og understøtte Facebook, produkterne og de tjenester som er 

forbundet med Facebook (Facebook Ireland Ltd., 2018). Oplysningerne bruges til, at Facebook kan 

levere deres produkter til os. De tilpasser indholdet, så vi får de ”rigtige” annoncer, anbefalinger, 

nyheder og forslag (Ibid.). Dataindsamlingen tages fra den enkelte persons præferencer, interesser og 

hvilke aktiviteter der foretages, for at få de relevante produkter i fronten.  Proceduren af databehand-

lingen sker i overensstemmelse med den enkelte persons samtykke (Ibid.), hvilket også betyder at en 

person automatisk giver samtykke ved benyttelse af forskellige produkter der tilbydes. På denne 

måde er det muligt at tilbagekalde samtykket ved at afmelde sig fra det pågældende produkt. Derud-

over er der afmeldingslinks på de forskellige marketingkommunikationer (Ibid.).  
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5.3.3 Opbevaring af data samt deaktivering og slettet konto 

Facebook oplyser i brugerbetingelserne, at dataopbevaringen for den enkelte person slettes, hvis Fa-

cebook ikke længere mener opbevaringen er relevant for tjenesterne, Facebook-produkter, eller hvis 

kontoen slettes (Facebook Ireland Ltd., 2018). Hvordan Facebook vurderer denne data er ikke nær-

mere præciseret. Med andre ord slettes alt indhold, såvel som oplysninger, billeder og andet når en 

konto bliver slettet (Ibid.). 

 

6. Metodeafsnit: 

6.1 Black Box testing:     
En fundamental metode igennem vores projekt, som både udmunder fra motivationen og det skrevne 

produkt, er ”Black Box testing”. Black Box testing er en metode, som har til formål at skabe en for-

ståelse af hvordan udvalgte processor, eksempelvis algoritmer, gør brug af den data der arbejdes med. 

” It is a technique of testing without having any knowledge of the internal working of the applica-

tion. It only examines the fundamental aspects of the system and has no or little relevance with the 

internal logical structure of the system (Khan & Khan, 2012)”. Black Box testing behandler en algo-

ritme, som en såkaldt “Black Box”, hvor man ikke har nogen forståelse for, hvordan selve algoritmen 

agerer. Det er derfor essentielt at se på algoritmens arkitektur (ibid.). Black Box testing består dermed 

af tre niveauer som alle arbejder sammen. Input, processing unit og output (Khan M. E., 2011). Det 

første niveau er input. Set i forhold til en algoritme vil det være alle de forskellige variabler som al-

goritmen indsamler, som den kan bruge til at bearbejde. Det andet niveau er processing unit. Her 

møder den eksperimenterende den indre enhed som man ikke vil kunne finde en konkret viden om. I 

dette tilfælde vil det være selve algoritmens arkitektur, hvor den bearbejder det indsamlet input og 

vurderer dataene ud fra hvordan algoritmen er programmeret. Det tredje og sidste trin er så output. 

Dette er resultatet af bearbejdelsen af dataene, dvs. det produkt som den indre enhed har udarbejdet. 

I forhold til Facebooks relevansalgoritme vil det være de ting som giver brugeren en optimal ople-

velse, f.eks., reklamer, anbefalet opslag, venneforslag osv.   

 

Ved at fremhæve det input og output som opererer igennem algoritmen, skabes en forståelse af sy-

stemets arkitektur, og dermed et indblik i algoritmens indre mekanismer. Dette vil fungere som grup-

pens fremgangsmåde til at forstå Facebooks relevansalgoritme. Eftersom projektet bygger på at forstå 
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hvordan Facebooks relevansalgoritme virker og arbejder, kan Black Box testing bruges til at skabe 

en større forståelse af hvad relevansalgoritmen svarer/ikke svarer på. På den måde vil vi be-

nytte Black Box testing metoden til at give et input til Facebooks relevansalgoritme, og derefter ana-

lysere det output som relevansalgoritmen giver. Ud fra det fremhæves forskellige variabler som Fa-

cebooks relevansalgoritme arbejder med eller ikke arbejdTer med for at give et passende output. 

Samtidig er det selvfølgelig vigtigt at pointere, at grundet projektet omfang vil gruppen kun kunne 

svare, i et begrænset omfang, på hvilke variabler som relevansalgoritmen benytter som input til at 

give brugeren et passende output.   
 

  

6.2 Komparativ metode:  

Den komparative metode benyttes i projektet, da metoden er baseret på sammenligninger og analyser 

af ligheder mellem observerede fænomener inden for et defineret analyseområde (Gyldendal, 2014). 

Den komparative metode kan derfor benyttes i flere forskellige dele af projektet. Den komparative 

metode er i sig selv en meget simpel metode, men skaber en stærk forståelse af et udvalgt fokusom-

råde. Den komparative metode fokuserer på at opstille to eller flere objekter mod hinanden, og der-

efter fremhæve, lighedspunkter og forskelle. Den komparative metode kan dermed også inkludere en 

vurdering om en udvalgt variabel har en korrelation med en anden variabel, eller om den er påvirket 

af andre ting (Felsenstein, 1985). På den måde kan der ved brug af den komparative metode både 

konkluderes om hvorvidt to objekter har en overvejende mængde ligheder eller forskelle, og om de 

ligheder og forskelle, der mødes i analysen af dem, er påvirket af de samme variabler eller om de har 

en anden baggrund for resultatet.   

 

I projekter vil den komparative arbejde som en forlængelse af de resultater vi møder ved brug 

af Black Box testing. Den komparative metode vil blive benyttet til at anse hvilke ligheder og for-

skelle som Facebooks personaerne oplever, i forhold til reklamer og anbefalet opslag, ud fra de for-

skellige handlinger som udføres under eksperimentet. Gruppen vil dermed ved brug af den kompara-

tive metode skabe en dybere forståelse af hvilket input som Facebooks relevansalgoritme benytter til 

at skabe et passende output. Derudover benyttes den komparative metode også i den tidlige fase af 

projektet. Under litteratursøgningen har gruppen gjort brug af den komparative metode, til at vurdere 

brugbarheden og legitimiteten af den fundet litteratur. Dette har været vigtigt for at sikre at de kilder, 

statistikker og litteratur som er fundamentet for projektets argumenter, er korrekte og ikke farvede.   
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6.3 Facebook eksperiment: 

6.3.1 Redegørelse af eksperiment  

Eksperimentet har til formål at understøtte projektets undersøgelse og forståelse af Facebooks rele-

vansalgoritme. Det vil give en mulighed for at teste om eksperimentets resultater stemmer overens 

med de forventninger der er skabt i relation til Facebooks bearbejdelse af data, samt en mulighed for 

at undersøge og analysere potentielle forskelle på brugeroplevelser, forårsaget af relevansalgorit-

men. Eksperimentet tager udgangspunkt i projektgruppens egen hypotese, at relevansalgoritmens be-

arbejdelse af persondata gør forskel på køn og lokalitet og at dette medfører en forskel i de annoncer 

og reklamer, som brugeren af Facebook, får præsenteret. Dette viste sig at være sandt, men i hvilket  

omfang og hvordan viste sig at være svært at bevise med sikkerhed.  
 

Ved at opfinde fire personaer som Facebook-profiler og gøre forskel på netop køn og lokalitet gik 

eksperimentet ud på, at undersøge relevansalgoritmens behandling af denne data. Der opstod kom-

plikationer ved oprettelsen af to af de fire profiler, som medførte en usikkerhed omkring ukendte fak-

torer. Om der har været en, for os, ukendt forskel ved oprettelsen af profilerne eller om det blot skyld-

tes et sikkerhedstjek af hver anden oprettelse af en Facebook-profil, har vi desværre ikke kunne op-

klare. De fire profiler er oprettet på umiddelbart identiske computere, som er renset for alt historik, 

men i denne forbindelse, kan der også stilles spørgsmålstegn til om dette har været nok eller om det 

 har medført ukendte faktorer.  
 

Til trods for dette mener vi, at eksperimentet kan påvise, at en bruger af Facebook vil opleve en 

forskel pga. af relevansalgoritmen som teknologi, afhængigt af om brugeren er mand eller kvinde 

og er fra Holeby eller Hellerup. Da visse reklamer og annoncer har vist sig at være til stede på alle 

fire profiler imens andre har været målrettet imod netop køn og lokalitet kan det tale for at relevans-

algoritmen kun har forholdt sig til eksperimentets planlagte to variabler. I begyndelsen af eksperi-

mentet modtog relevansalgoritmen data omkring de fire personaers navn, mailadresse, alder, telefon-

nummer, køn og lokation, hvor kun de to sidste faktorer, som planlagt, skulle fungere som variab-

ler. Udover disse “stated preferences” fik relevansalgoritmen derefter løbende mere og mere  

persondata i form af revealed preferences, dvs. data omkring de fire personaers adfærd.  
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De første resultater viste sig at være usammenhængende og svære at forklare. Efter at have udført den 

samme adfærd i form af søgninger på bilbasen.dk og boligsiden.dk fik tre ud af fire anbefalede op-

slag på nær Jens Pedersen. De tre andre modtog anbefalede opslag fra Tv2 Nyhederne, på trods 

af at ingen personaer, havde besøgt Tv2’s Facebook- eller internetside. Bemærkelsesværdigt modtog 

Kirsten Hansen yderligere anbefalede opslag fra Euroman, Berlingske, Politikken og Tivoli, hvoraf 

ingen af siderne var blevet besøgt. Derudover kunne det konstateres at Jens Larsen, som var blevet 

oprettet med taletidskort, modtog venneforslag, som den eneste. Derefter fortsatte eksperimen-

tet ved at udføre en regelmæssig aktivitet og adfærd på de fire profiler for at give relevansalgoritmen 

mere og mere persondata at forholde sig til, som medførte at alle personaer modtog reklamer og an-

noncer.   

 

Ud fra eksperimentets resultater kunne der konstateres en forskel på profilernes annoncer afhængigt 

af køn og lokalitet, som dermed bekræftede vores hypotese. Efter at alle fire personaer havde foreta-

get den samme søgning på bilbasen.dk og dermed givet den samme data til Facebooks relevansalgo-

ritme, kunne vi konstatere en forskel afhængigt af personaens lokalitet ved det efterfølgende besøg 

på den samme side. Både den kvindelige og mandlige persona fra Hellerup fik præsenteret et bredt 

udvalg af forskellige biler imens de to personaer fra Holeby kun fik præsenteret biler fra Audi. Den 

samme forskel viste sig også at være gældende på Facebook, hvor de to personaer fra Hellerup mod-

tog opslag omkring vintage biler og en Ford Mustang imens de to fra Holeby ikke gjorde. Til gengæld 

fik de to personaer fra Holeby en målrettede reklame fra en lokal tandlægeklinik.  Igennem analy-

sen har vi også undersøgt og benyttet os af Facebooks egen ”forklaring” ved at klikke på ”Hvorfor 

ser jeg denne annonce?”, som kan findes oppe i højre hjørne af alle Facebooks reklamer og annoncer. 

Til dette kunne vi konstatere en overvejende god sammenhæng mellem Facebooks egne forklaringer 

og eksperimentets resultat.  

 

6.3.2 Ydre påvirkninger: 

Vi har til vores eksperiment forsøgt at skaffe nogle ”rene” computere. Rene computere i den forstand, 

at det er computere vi ikke benytter til dagligt, og som er påvirket af alle vores programmer og sociale 

medier. Dette har vi gjort ved at tage kontakt til vores universitet RUC, hvor vi har lånt fire Le-

novo Thinkpads. Computerne har næsten været helt ny installeret, der var dog på nogle af dem, stadig 

cookies gemt i browserne. Disse cookies, fjernede vi ved at rydde browseren via den indbyggede 

funktion i browseren Google Chrome. Herefter kontrollerede vi at computerne ikke varierede i  
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forhold til hvad der var installeret på dem.   
 

Da vi ikke har haft adgang til en VPN-forbindelse, der kunne simulere hvor i landet vi var, f.eks. 

Hellerup eller Holeby, som vi fastsatte, var de byer vores profiler boede i, har vi været inde og slå 

lokalitetstjenesterne fra på computerne. Dette gjorde vi for at sikre at der ikke blev vider givet  

oplysninger til de programmer eller cookies, der kunne søge det.  
 

Hvis vi skulle have gjort det så præcist og ”rent” som muligt, ville det kræve at vi gik ud og købte 

fire nye computere direkte fra fabrikken, for at sikre at de var urørte. Urørte i den forstand at der ikke 

har været indtastet nogen form for data på dem, da det først er her vi ville kunne fastslå 100% hvad 

der kunne være skyld i den data vi får. Derudover skulle vi også have investeret i en VPN-forbindelse, 

for at gøre det mere realistisk, da sporing af lokalitet er blevet langt mere standard i dag, og derfor er 

der flere cookies og programmer som benytter den, når der indsamles data, for derefter at give bru-

geren et bedre output.  I og med, at computerne ikke kommer direkte fra fabrikken, og at vi kunne se 

at vi ikke var de første der benyttede computerne (lå gammelt data på), så har vi en usikkerhed i 

forhold til de resultater vi får, da vi ikke med 100% kan garantere at de tidligere data der lå på  

computeren, ikke har haft en indflydelse på resultaterne. 

 

Derudover, så er computerne specielle i den forstand, at de ikke er standard. De er ikke standard, da 

der har siddet nogle IT-ansatte, og bestemt hvordan computerens programmer skulle sættes op, be-

stemt hvilke programmer der skulle være standard, hvilken server de skal kobles på, hvor lang tid den 

må være tændt før den går i dvale osv. Der er taget beslutninger for alt på forhånd, og selvom vi kan 

påvirke dem efterfølgende, er der taget en masse beslutninger på forhånd, som ikke kan ændres. Og 

alle disse beslutninger, er beslutninger hvor det normalt ville være brugeren der bestemte. Vi er derfor 

usikre på om disse beslutninger også kan gå ind og påvirke vores resultater.  

 

6.4. Teoriafsnit: 

Teorien der lægger til baggrund for projektet, er blevet anset på en anden måde end hvad der typisk 

kan forventes i et semester projekt. I modsætning til andre projekter, er det ikke en bestemt teori som 

skaber fundamentet for projektet. I stedet er det selve eksperimentet og opbygningen af det som læg-

ger til grund. Derfor har gruppen gennem opgaven anvendt forskellige teorier, som hver fylder en 

bestemt mængde i opgaven. Dette er blevet gjort for at skabe en bred forståelse af Facebooks rele-
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vansalgoritme, samt øge opgavens legitimitet gennem de mange perspektiver. I dette afsnit vil grup-

pen derfor præsentere de primære teorier i opgaven, som har haft den største betydning for problem-

stillingens forståelse i projektet.  

Taina Buchers teori angående edges og nodes har haft en vigtig betydning for problemformuleringens 

forståelse. Taina Buchers teori er bygget på hvordan edges og nodes, i relation til opbyggelsen af 

Facebooks netværker og algoritmer virker (Bucher, 2012). Teorien fremhæver, at nodes er er fokuse-

ret på den enkelte bruger, mens edges omhandler det som skaber opmærksomhed og forbinder rela-

tioner (ibid.). I sig selv er denne teori, udviklet af Bucher, en vigtig del til at forstå hvordan selve 

Facebooks netværk er opbygget og bliver analyseret. For at styrke teorien i projektet, har gruppen 

relateret Buchers teori, til teorien om revealed- og stated preferences. Dette har skabt en fyldig for-

ståelse af hvordan Facebooks relevansalgoritme, arbejder med nodes og edges til at skræddersy an-

nonceringer til den enkelte bruger. Her er teorien fra Sabah Abdullah et al. som underlægger hvordan 

stated og revealed preferences har hvert sit fokusområde, og hvordan begreberne kan relateres til både 

økonomiske, medicinale, psykologiske og teknologiske problemstillinger (Abdullah, Markandya, & 

Nunes, 2011). Teorien er set ud fra perspektivet om at stated preferences er de ting som en person 

eller objekt blankt oplyser, mens revealed preferences beskriver en person eller objekts adfærd og 

personlighed (ibid.). Kombinationen af disse teorier har gjort det muligt at skabe en dybere forståelse 

af hvordan Facebooks relevansalgoritme arbejder, og hvilket faktorer den rangerer højt.  

Dernæst har Van Dijcks teori vedrørende Facebooks dataindsamling, hjulpet projektets undersøgelse 

og forståelse af Facebooks virke, påvirkningen på dets brugere og hvordan en Facebook-profils ind-

stillinger som udgangspunkt er sat til at dele for at skabe mere persondata. I denne teori bliver der 

beskrevet en besværlighed i forhold til at kende forskel på hvad der er privat og hvad der bliver delt 

på Facebook og hvordan Facebook har en interesse i at skjule dette. 

Bogen “Overvågningskapitalismens tidsalder” af forfatteren Shoshana Zuboff, giver et indblik, hvil-

ken indflydelse dataindsamlingen af den enkelte bruger har på samfundet og hvordan det reflekteres 

tilbage på brugeren. Ifølge Zuboff er overvågningskapitalisme og deres markedsinvestorer låst fast i 

en fortsat investering af midler til adfærdspåvirkning, alt imens den instrumentære magt koncentreres. 

Teorien er dermed blevet benyttet til at inddrage en akademisk og etisk forståelse af hvilke påvirk-

ninger sociale medie platforme som Facebook har.  
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7. Analyse: 

7.1 TRIN-modellen: 

7.1.1 Trin 1: Identifikation og analyse af en teknologis indre mekanismer og processer.   

I det første trin i TRIN-modellen vil gruppen undersøge hvordan Facebooks relevansalgoritme fun-

gerer. Dette vil blive gjort ved at undersøge relevansalgoritmens funktioner og indre mekanismer. 

Derudover vil gruppen undersøge hvilke parametre som påvirker Facebooks relevansalgoritme. Dette 

vil blive udført ved at kigge på det input som relevansalgoritmen benytter, for at derefter skabe et 

output. For at identificere og analysere Facebooks relevansalgoritmes indre mekanismer og processor 

er det nødvendigt at arbejde metodisk ved brug af Black Box testing. Metoden vil gøre det muligt at 

løfte sløret for hvordan selve relevansalgoritmen gør brug af det input den modtager, for at skabe et 

passende output for brugerne. Det er samtidig vigtigt at fremhæve, at det ikke vil være muligt, grundet 

projektets omfang og konkurrencemæssige årsager, at præcisere helt konkret alle de indre mekanis-

mer og processor i Facebooks relevansalgoritme, men det vil være muligt at afdække forskellige  

variabler som relevansalgoritmen benytter.     

 

For at kunne identificere og analysere Facebooks relevansalgoritmes indre mekanismer og processor 

og det vigtigt at forstå hvad en algoritme i sig selv er. I korte termer kan en algoritme sammenlignes 

med en opskrift. En relevansalgoritme samler en masse data, og stiller forskellige punkter op mod 

hinanden og fremhæver de punkter som er vigtigst (Usher-Layser, 2016). Det kan eksempelvis være, 

at relevansalgoritmen lægger mere vægt på antal gange noget bliver delt, end hvor mange likes det 

har fået. De sociale medier benytter mere end 150.000 forskellige faktorer til at forudsige hvad bru-

geren gerne vil se, hvad der er størst sandsynlighed for at brugeren finder interessant og mindre inte-

ressant (Usher-Layser, 2016). Facebook bruger en algoritme ved navn Edgerank til at skabe en over-

fladisk forståelse af hvilken person en bruger er, ud fra det input algoritmen indsamler, og på den 

måde tilpasser outputtet (ibid.). Facebook har muligheden for at vise en bruger, alt aktivitet fra alle 

ens venner og aktivitet fra alle de sider en bruger har liket. Ved brug af Edgerank algoritmen ser en 

bruger blot 10% af de opslag som kunne fylde brugerens news feed, da forskellige opslag og annoncer  

vægtes ud fra de 150.000 målte faktorer (ibid.).    

 

Edgerank algoritmen fungerer dermed som Facebooks sorterende mekanisme, hvor relevansalgorit-

men beslutter hvad og hvornår et opslag, reklame eller lignende skal vises på brugerens News Feed 

(Bucher, 2012). Relevansalgoritmen har på den måde til formål at skitsere et billede af en bestemt 
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Facebook bruger. Edgerank algoritmen beregner hvad brugeren skal vide og ud fra de 150.000 fak-

torer og indsamlet data, kan relevansalgoritmen identificere mønstre og tendenser som den kan be-

nyttes til at profilere, lave modeller, forudsige og simulere mennesker såvel som situationer 

(Kitchin & Dodge, 2011). Rangering af inputtet i relevansalgoritmen fungerer således, at Edgerank 

er designet til at vurdere vigtigheden af såkaldte “edges” og “nodes”. Disse punkter er den fundamen-

tale del af det input som relevansalgoritmen bearbejder. “Edges” kan beskrives som relationerne mel-

lem Facebook brugere   

(Bucher, A Technicity of Attention: How Software 'Makes Sense', 2012). Med andre ord fokuse-

rer “edges” bl.a. på venskaber, tags, at man bliver nævnt i opslag osv. “Nodes” fokuserer i stedet på 

den individuelle bruger (ibid.). Det er i stedet fast data som personoplysninger og “likes”. Betydnin-

gen af disse ”nodes” afhænger af den sammenhæng den kan sættes i (ibid.). Altså om der er eksiste-

rende ”nodes” som kan underbygge vigtigheden af en anden “node”. Overordnet set er “edges” og 

”nodes” dermed alt det på Facebook som er med til at fange brugerens opmærksomhed. Det er den 

form for input som gør det muligt for relevansalgoritmen at skræddersy det indhold brugeren møder 

på sit News Feed. Her har ”edges” fokus på revealed preferences, altså den data som brugeren ikke 

oplyser direkte, men giver som resultat af den adfærd (Abdullah, Markandya, & Nunes, 2011). Dvs. 

alt der kan interageres med på Facebook, f.eks. billeder, videoer, sider, andre profiler, tags m.m. 

(Tonkelowitz, 2011). Imens “nodes” gør brug af stated preferences, altså den data som brugeren  

direkte giver når de opretter profilen (Abdullah, Markandya, & Nunes, 2011).   

 

Edgerank rangerer værdien af et bestemt input ud fra beregninger af 3 hovedvariabler, tilhørsforhold, 

vægt af tidsfald (Bucher, A Technicity of Attention: How Software 'Makes Sense', 2012). Som tidli-

gere nævnt indsamler Edgerank input fra mere end 150.000 faktorer, disse hovedvariabler er dog den 

primære kategorisering, hvor de flere tusind faktorer indgår. Tilhørsforhold omhandler relationer 

mellem sider og profiler. Relevansalgoritmen vil eksempelvis vægte tilhørsforholdet hvis bruger A 

regelmæssigt besøger bruger B’s profil, og ud fra det rangere profilernes tilhørsforhold højere, grun-

det aktiviteten (ibid.).  Ved bearbejdelsen af dette input vil relevansalgoritmen kunne levere et output, 

hvor det er mere sandsynligt at bruger A modtager flere opslag på sit News Feed fra bruger B. En 

“edge” bliver forstærket, i forbindelse med om der er skabt en stærk forbindelse mellem to ”nodes” 

(ibid.). Denne forbindelse kan blive skabt gennem et like, en kommentar eller et tag på et opslag. Ud 

fra forskellige undersøgelser, ført ud af virksomheder med fokus på social media markedsføring, ar-

gumenteres det, at Facebook vægter kommentarer som en stærkere forbindelse end et like, og billeder 
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og videoer vægtes stærkere end regulere tekst opslag (Walter, 2011). Den sidste hovedvariabel er 

tidsfald. Tidsfald omhandler alderen af en “edge” (Bucher, A Technicity of Attention: How Software 

'Makes Sense', 2012). Med andre ord, hvor lang tid der er mellem gentagende adfærd. Eksempelvis 

hvis en bruger besøger en række fodbold hjemmesider i et kort tidsrum, anser relevansalgoritmen 

fodbold opslag for mere relevant end hvis brugeren besøger 1 fodbold hjemmeside hver uge.  Ed-

gerank algoritmen viser dermed at det ikke er ”at surfe” som er vigtigheden i at kontrollere en brugers 

opmærksomhed, men i stedet mængden og måden hvorpå en bruger deltager og interagerer med  

platformen (ibid.).   

 

Det er derfor evident at de indre mekanismer og processer i Facebooks relevansalgoritme, Edgerank, 

har til formål er skabe et personligt News Feed, som er skræddersyet ud fra brugerens interesser, 

identitet og adfærd. Samtidig kan det også argumenteres, at de indre mekanismer ikke blot fokuserer 

på persondata, men også Facebook venners indflydelse (ibid.). Venners aktivitet og opfordringer er 

vigtige faktorer i relevansalgoritmens beregninger i forhold til udseendet af en brugers News Feed. 

  

7.1.2 Trin 2: Identifikation og analyse af teknologiens artefakter.  

I det andet trin af trin modellen, er formålet at identificere og analysere teknologiens artefakter. Med 

andre ord, fokuserer trin to på at skabe en baggrundsforståelse, af hvad der skal til for at skabe en 

bestemt teknologi. Et artefakt er en menneskeskabt genstand, som adskiller sig fra genstande der er 

frembragt gennem processer i naturen (Jørgensen, 2019). I forlængelse af dette vil dette trin se på det 

teknologiske artefakt, som er et artefakt som har en teknologisk funktion (ibid.). Set i forhold til en 

algoritme, som man ikke med sikkerhed kan sige helt præcist hvordan den er opbygget, bliver forstå-

else mere abstrakt. Grundlæggende set, har algoritmer behov for de samme primære byggeklodser 

for at fungere optimalt. Diverse algoritmer benytter dog disse byggeklodser på forskellige måder, og 

med forskellig hensigt. Dette trin vil derfor fremhæve hvilke artefakter Facebooks har måtte gøre 

brug af, for at udvikle deres relevansalgoritme.   

 

For at identificere og analysere teknologiens teknologiske artefakter, skal man forholde sig anderle-

des til teknologien, end hvad man ville, hvis man tog udgangspunkt i en overordnet organisme, såsom 

en vindmølle. Dette skyldes, at man kan argumentere, at Facebooks relevansalgoritme er et teknolo-

gisk artefakt i sig selv. Med andre ord kan Facebooks relevansalgoritme betragtes, som et artefakt 
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i det samlede system som Facebook er, eftersom relevansalgoritmen er med til at fuldende platfor-

mens effektivitet, og giver brugeren en optimal oplevelse. Endnu engang må det fremhæves, at grun-

det konkurrencemæssige fordele, vil vi ikke kunne vide hvilke teknologiske artefakter udgør Face-

books relevansalgoritme. Vi vil derfor i fokusere på hvilke fundamentale artefakter, som er nødven-

dige for at udarbejde en funktionel algoritme.  

 

For at etablere relevansalgoritmen, har Facebook måtte begynde udviklingen med en antagelse om 

de værdier relevansalgoritmen skal arbejde med, eksempelvis tal, tekst og billeder, og samtidig de 

handlinger som programmeringssproget har kendskab til at udføre (Rebelsky, 2015). Disse simple 

handlinger og antagelser, udføres på baggrund af hvad programmeringssproget har mulighed for at 

udføre, og kan derfor ændre sig i algoritmer (ibid.). Facebook har gjort brug af en række forskellige 

programmeringssprog bl.a. programmeringssprogene Scribe og Hadoop, til kodningen af deres soci-

ale medie platform (Solarwinds pingdom, 2019). Scribe og Hadoop kan bruges til at bevare resultater 

af brugers interaktioner (ibid.). Facebook har benyttet ’Scribe’ til at udarbejde logs over en brugers 

aktivitet (ibid.). ’Scribe’ er med andre ord det programmeringssprog som ligger bag aktivitetsloggen, 

som er en brugers samlet oversigt over de handlinger brugeren har udført over en bestemt periode. 

’Hadoop’ er en ’open source’ netværksreducerende implementering, som gør det muligt at udarbejde 

beregninger ud fra enorme mængder data (ibid.). Man kan derfor argumentere at ’Hadoop’ koden kan 

fungere som den database, som samler den konstante data fra en bruger og beregner og rangerer 

vigtighed. 

 

Det næste nødvendige artefakt, for at udarbejde en algoritme er parametre. Parametre i en algoritme 

er også kendt som input (Rebelsky, 2015). Parametre er altså den del som en algoritme skal bearbejde 

for at skabe en passende output. Set i forhold til Facebooks relevansalgoritme, er parametrene altså 

de enorme mængder data som algoritmen indsamler, identificerer og analyserer, for derefter at skabe 

et output som passer til brugeren, i en bestemt sammenhæng. Facebook kan gøre brug af disse para-

metre, for at grundlægge hvilke stated og revealed preferences, som relevansalgoritmen skal benytte 

til at skabe det passende output. Ser man eksempelvis på en annonce eller et venneforslag skal para-

metrene opgøre i relevansalgoritmen, om hvorvidt arbejdsplads og bopæl, skal vægtes højere end 

interesser, når det kommer til venneforslag.   

 



HumTek Bachelor  Gruppe nummer: S2024791288 
Basisprojekt 2   
Roskilde Universitet 

28 
 

Sekventering kan identificeres som endnu et artefakt bag Facebooks relevansalgoritme (ibid.). Dette 

artefakt arbejder i forlængelse af parametre. Når relevansalgoritmen har det input den har behov for, 

og har kendskab til de handlinger der skal udføres, skal de opdeles i hvilken rækkefølge handlingerne 

skal udføres (ibid.). Dette er yderst vigtig for at skabe det optimale output. Det er altså de linjer kode, 

som beskriver hvornår, og i hvilken sammenhæng de bestemte handlinger skal udføres.   

 

I en mere formel algoritme, som man kan forvente Facebooks relevansalgoritme er, er det nødvendigt 

for algoritmens helhed at skabe teknikker, som kan erklære hvilke navne der bruges, og hvad dette 

navn henviser til (ibid.). Samtidig sikrer det også at algoritmen kan arbejde optimalt, da det skaber en 

sikkerhed, om at der ikke opstår tvetydighed. Disse navngivninger er kendt som variabler (ibid.). Det 

er altså et artefakt som sikrer, at der en tydelighed i relevansalgoritmen, og at de forskellige værdier 

er delt op på korrekt vis.   

 

Dernæst har en algoritme behov for udvalgte betingelser, som er en form for afgrænsning, for at 

arbejde optimalt (ibid.). Betingelser er den del af algoritmen som gør det muligt, at den kan agere på 

forskellige måder i forskellige sammenhæng. Artefaktet gør, at relevansalgoritmen kan analysere for-

skellige scenarier, hvor en bestemt ting er sket, skal en passende handling udføres, og hvis det ikke 

er sket, skal den ikke. Dette kan eksempelvis ses i sammenhæng med reklamer. Hvis en person har 

tilkendegivet bestemt persondata, som stemmer overens med det segment en virksomhed ønsker at 

nå ud til, skal en reklame placeres i brugerens News Feed. Er dette ikke tilfældet, skal handlingen 

ikke opstå.   

 

Det sidste artefakt i en algoritme er subrutiner. En subrutine er en handling, som kan direkte imple-

menteres i en anden algoritme eller et andet program (ibid.). Det er altså forskellige linjer kode, der 

udfører simple handlinger, men samtidig kan overføres til andre algoritmer, for at sikre at de forskel-

lige algoritmer kan arbejde optimalt i det samlet system (ibid.). I et så enormt et system for Facebook 

er det vigtigt at de mange forskellige dele af programmet arbejder optimalt, og ikke udfører handlin-

ger som kommer i vejen for hinanden. Brugen af subrutiner gør derfor selve programmeringen nem-

mere, samt sikre at forskellige algoritmer kan arbejde forskudt men sammen.  
 

Artefakter i en relevansalgoritme adskiller sig på den måde i sammenligning med håndgribelige ob-

jekter som biler eller vindmøller. Artefakterne i en vindmølle vil være en turbine eller en vinge. Altså 
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artefakter som man, med øjet, kan forholde sig til når vindmøllen arbejder. I en relevansalgoritme er 

det også de ting, som gør det muligt for den at arbejde optimalt, men er i stedet de mange linjer kode 

bag relevansalgoritmen som bestemmer hvordan den skal agere. Som kun udvikleren dybest set vil 

kunne se og forstå.  

   

7.1.3 Trin 3: Identifikation og analyse af en teknologiens utilsigtede effekter    

Facebooks relevansalgoritme er i konstant jagt efter at skabe en optimal oplevelse for brugeren. Dette 

gør at platformen må overvåge den enkelte brugers mindste handling, for at gøre det muligt for algo-

ritmen at forstå brugerens interesse og konstant ændrende adfærd. Dette gør samtidig at Facebook må 

indsamle så meget data som muligt, hvilket er yderst interessant for virksomheder og annoncører. I 

2018 blev Facebook involveret i en sag, hvor 87 millioner af deres brugere fik delt deres persondata 

med Cambridge Analytica uden at vide det (Cadwallader og Graham-Harrison, 2018). Igennem en 

applikation der var tilkoblet til Facebook, var det muligt for en virksomhed at indsamle og sælge 

deres brugeres persondata videre til Cambridge Analytica, som ifølge en tidligere medarbejder og nu 

whistleblower, skulle bruges til at forudse og påvirke det amerikanske præsidentvalg i 2016 (Testa, 

2018). Dette videresalg af persondata var imod Facebooks regler og kan beskrives som et smuthul, 

en fejl og en utilsigtet effekt ved virksomhedens teknologi. I denne sammenhæng kan relevansalgo-

ritmen betragtes som et teknologisk artefakt, der er en del af et større teknologisk system, hvor Face-

books algoritmiske bearbejdelse af persondata, har forårsaget denne utilsigtede effekt. På baggrund 

af den persondata, som relevansalgoritmen har været med til at give Facebook, var det på denne måde 

muligt for Cambridge Analytica, at skabe og sælge et politisk værktøj: 

“It allowed a campaign to identify possible swing voters and craft messages more likely to resonate.” 

(Cadwalladr og Graham-Harrison, 2018). 

Der er mange sider af sagen om Cambridge Analytica, men i forhold til at beskrive utilsigtede effekter 

ved relevansalgoritmen, er det relevant at betragte omfanget af den magt og det ansvar denne tekno-

logi kan give Facebook. At en relevansalgoritme kan blive brugt til at målrette en virksomheds an-

noncer, kan være en positiv og god service for en potentiel kunde, men der kan også være negative 

elementer af den forskel på behandling der kan opstå. Selvom der ikke blev foretaget undersøgelser 

omkring politiske påvirkninger, kunne projektets eksperiment f.eks. observere hvordan Zalando ud-

førte en god service, ved at kunne huske det tøj vores Facebook-profiler havde vist interesse for. Til 

gengæld kan dette eksempel også perspektiveres negativt, hvis denne service f.eks. blev brugt til at 
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“forfølge” spilafhængige, overvægtige eller andre udsatte i samfundet, med reklamer og annoncer. 

På denne måde kan der argumenteres for at relevansalgoritmen, som teknologi, kan blive brugt til at 

kontrollere og manipulere den menneskelige adfærd. Shoshanna Zuboff beskriver dette med begrebet 

“overvågningskapitalisme” og gør os opmærksom på virksomheders interesse, for hvad vi foretager 

os på en computer, telefon, tablet m.m. På denne måde taler Zuboff for, at brugere skal være mere 

forpasselige med deres online aktivitet (Zuboff, 2019, Kapitel 1).  

Der er et kendt ordsprog ”Knowledge is power”, det betyder viden er magt og med det, menes der at 

viden hjælper et individ med at vokse og opnå succes i samfundet. Med opnåelse af succes, betegnes 

individet som magtfuld i samfundet. Hvis vi ikke er informeret omkring anvendelsen af algoritmer, 

så er sandsynligheden større for at vores persondata bliver misbrugt af magthaverne. I dette tilfælde 

skal det forstås, som at mange ikke kender til relevansalgoritmer eller dataindsamlingen. Cam-

bridgeskandalen og Shoshanas Zuboff’s bog har gjort flere opmærksomme og informeret omkring 

dataindsamling og algoritmer. Der er selvfølgelig også en forside af medaljen, der betyder at algorit-

mer også bruges til vores fordel. Facebooks algoritmer har til formål at vise hvad du kan lide at se, 

hvad fanger din opmærksomhed og hvad du ikke interesserer dig i. Facebook filtrerer nyheder, infor-

mationer og baner vejen for os for, på denne måde at optimere det indhold brugeren ser. Om dette er 

positivt eller negativt kan diskuteres, da denne filtrering f.eks. kan betyde, at brugeren af Facebook 

ikke vil se modstridende eller udfordrende synspunkter, som potentielt kunne være sunde (ibid.) 

De utilsigtede effekter af Facebooks relevansalgoritme har dermed en positiv side, hvor annoncerin-

gen bliver mere præcis og giver brugeren den bedste og mest personlige oplevelse. På den anden side 

resulterer den overvågende aktivitet fra relevansalgoritmen i at annoncører går mere intenst efter da-

taindsamling, som kan bruges med negativ hensigt.  

 

7.1.4 Trin 4: Analyse af sammenhænge i større teknologisystemer.  

Facebooks relevansalgoritme er med til at bestemme hvilke reklamer, anbefalinger, opslag osv. Der 

skal dukke op på brugerens Facebook News Feed. Vi har tidligere nævnt hvordan relevansalgoritmen 

benytter dataene der er indsamlet, men hvor stammer dataene fra?  

Facebook benytter flere og flere tjenester til at indsamle data. Disse tjenester bruges til at personlig-

gøre en brugeroplevelse af Facebook, og gøre det lettere at bevæge sig rundt på internettet (Face-

book, Cookies Policy). Det kunne eksempelvis være ved hjælp af andre platforme som Facebook har 

adgang til, såsom Instagram, Whatsapp, eller andre former for 3. parts applikationer (Taplin, 2017). 
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Der er også cookies, plug-ins og mange andre måder Facebook kan indsamle dataene på. Men netop 

fordi der er så mange forskellige måder, og programmer til at indsamle data på, har det ikke været 

muligt at beskrive sammenhængen mellem relevansalgoritmen og alle de metoder der kan indsamles 

på, i denne opgave, da omfanget vil blive for stort og resultere i at vores fokus ville blive alt for 

overfladisk.  

 

En af måderne Facebook indsamler data på, er ved hjælp af cookies (Lee, 2013), der er lagret i bru-

gerens browser, som ligger og gemmer på oplysninger, som hvad der f.eks. blev tilføjet i indkøbskur-

ven, eller husker brugerens e-mail og kodeord, for at brugeren kan slippe for at indtaste oplysningerne 

hver gang. En anden måde Facebook indsamler data på, er ved hjælp af plug-ins som stammer fra 

Facebook, eksempelvis en ”Del opslag” knap, og den indsamler data på brugeren uanset om der bliver 

interageret eller ej. Der benyttes også såkaldte ”Facebook Pixels” (Newberry, 2019), som bliver skre-

vet ind i programmets kode, og den vej igennem, indsamler data på brugerne der benytter hjemmesi-

den eller programmet, og på den måde kan de så ”fodre” algoritmen med yderligere data. Hvis der er 

en applikation på en telefon, som har adgang til telefonens lokalitets tjeneste, og deler oplysninger 

med Facebook, vil telefonens placering også være en data der er tilgængelig (ibid.).  

 

Facebook Connect er endnu et eksempel på hvordan Facebook som system indsamler data på deres 

brugere (Rouse, 2010). Facebook Connect er en service Facebook tilbyder deres brugere, i samar-

bejde med flere og flere hjemmesider og programmer. Den bruges til at logge ind på nye sider, uden 

først at skulle igennem hele registreringsforløbet for nye brugere, du bruger blot din Facebook konto 

og slipper så for at skulle indtaste alle dine oplysninger på ny. Men når du benytter dig af Facebook 

Connect, giver du hjemmesiden eller programmet adgang til dine Facebook oplysninger, samtidig 

med at den data der genereres på hjemmesiden eller i programmet, sendes til Facebook, som så lærer  

endnu mere omkring deres brugere (ibid.).  

 

Det vil altså sige, at Facebook ikke blot indsamler data selv, men ved at samarbejde med andre sider, 

virksomheder, tjenester, programmer m.m. (John, 2018) får de også adgang til en enorm mængde 

data, som de så kan benytte til at personliggøre de produkter de tilbyder, og det er her deres relevans-

algoritme virkelig bliver taget i brug. Så selvom Facebooks relevansalgoritme i sig selv er impone-

rende, så ville den ikke kunne fungere i så stort et omfang, uden Facebooks effektive netværk til at 
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indsamle data i alle tænkelige former, og det er derfor de hele tiden finder på nye måder at indsamle 

mere data om deres brugere.  

 

7.1.5 Trin 5: Opstille en model af en teknologi  

Som tidligere nævnt, er det vanskeligt at præcisere hvordan Facebooks algoritme fungerer, eftersom 

det ikke er noget som den almene borger kan finde frem til, da det er relevansalgoritmen som gør, at 

Facebook er en af de mest succesfulde virksomheder i moderne tid (Handley, 2019). De fremviste 

modeller skal derfor ses på, med en forståelse af at det er en vurderingen ift. hvordan Facebooks 

 relevansalgoritme kan fungere.   

 

Model 1:   

Denne model viser princippet af ”Black Box” fænomenet. Som tidligere nævnt i trin 1 benytter Fa-

cebook relevansalgoritmen, Edgerank, men grundet konkurrencemæssige årsager vil det ikke være 

muligt at afdække alle de 150.000 faktorer som relevansalgoritmen benytter. Vi kan dog forvente at 

det det input som Facebook benytter for at skabe en stereotyp forståelse af hvem vi er, og dermed 

vores interesser, er et produkt af den information som vi giver Facebook. Dvs. de oplysninger vi 

ligger op på vores profil, vores adfærd og de sider vi viser vi kan lide og følger. Det kan forventes at 

alt dette bruges til at skabe et passende output som relaterer til hvem brugeren er. Outputtet er dermed 

udvalgte reklamer og anbefalede/promoverede sider på Facebook. Denne model vil derfor illustrere 

nogle af de stated og revealed preferences som ligger til bund for de primære data kategorier, tilhørs-

forhold, vægt og tidsfald.   
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Brugerens data bliver indsamlet 

Facebook indsamler brugerens data 
 

Trin 1: I det første trin indsamler diverse tjenester brugeres data, og sender videre. 

Trin 2: Facebook indsamler data fra forskellige tjenester og samarbejdspartnere. 

Trin 3: Her bliver dataene behandlet af Facebooks algoritme. Det er samtidig her, at vi kun kan for-

mode hvad der sker, da vi ikke kan få adgang, heraf “Black Box”. 

Trin 4: Her har algoritmen sendt dataene videre, og brugeren får derfor personlige reklamer, anbefa-

linger, forslag og sit personlige News Feed. Brugerens handlinger bliver så indsamlet af Facebook, 

der herefter starter processen forfra. Brugerens handlinger på andre sider bliver opfanget af andre 

tjenester, og her bliver dataene igen opfanget, og processen starter også forfra. 

Model 2:   

I denne model er det til at begynde med vigtigt at påpege, at modellen vist nedenfor, ikke er Face-

books relevansalgoritme. Da det som nævnte vil være umuligt at udforske Facebooks konkrete rele-

vansalgoritme, fokuserer vi i stedet på en fundamental algoritme, som man kan forvente at Facebooks 

benyttede til inspiration, eftersom algoritmen gør brug af samme princip, netop kategorisering af 

hvad der er vigtigt for brugeren at se og hvad der ikke er.   

Vi har erindret af Edgerank gør brug af et rangeringssystem, som vurderer vigtigheden af forskel-

lige data. Derfor vil model 2 se på illustreringen af Rocchios Algoritme, som ved brug af vektorreg-

Trin 1
Tjenester

Cookies, Plug-ins, 
Pixels, 3. Parts 
applikationer, 

Smart elektronik

Trin 2
Facebook

Trin 3
Algoritmen
(Black Box)

Trin 4
Brugeren
Reklamer

Anbefalinger
Forslag

News Feed
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ning, gør det muligt at udføre denne rangering af udvalgte ‘dokumenter’. Traditionelle feedback al-

goritmer benytter alt det input som den modtager og skaber et output ud fra alle de ord og emner som 

opstår i inputtet (Lv & Zhai, 2010). Det kan argumenteres, at dette ikke er en optimal bearbejdelse af 

data, eftersom dokumenter kan indeholde flere forskellige emner, hvoraf flere kan være irrelevante 

(ibid). For at optimere præcisionen af outputtet blomstrede ”pseudo-relevans feedback”. Dette er en 

teknik som er implementeret i eksempelvis Rocchio Algoritmen, som har til fokus at rangere inputtet, 

for at derefter optimere outputtet (ibid.). Rocchio Algoritmen er en relevansalgoritme som er base-

ret på og hvis formål er, at sortere relevant fra irrelevant og at rangere hvert emne ud fra hvor relevant 

det er (Thatware, 2020). Rocchio algoritmen anses som værende den fundamentale relevansalgo-

ritme, i forhold til at optimere relevans af input (Lv & Zhai, Positional Relevance Model for Peusode-

Relevance, 2010).  
 

Den matematiske algoritme kortlægger hvordan relevansalgoritmen bearbejder det givne data, hvor-

efter algoritmen præciserer hvor relevante det enkelte emne er. Algoritmen er baseret på forventnin-

gen om at majoritet af brugere har en forståelse af hvilke emner der skal betegnes som relevant og 

irrelevant, ud fra deres adfærd (Thatware, 2020). For at skabe en dybere forståelse af Rocchio Algo-

ritmen, ud fra en visuel præsentation, kan algoritmen illustreres på følgende måde: 

  

(Fisher, 2014) 

Som illustrationen viser, er der to dele af Rocchio Algoritmen, den indledende forespørgsel, og den 

nye forespørgsel. Algoritmen udfører, ved brug af vektorregning, en vurdering og sammenligning af 

et ’dokument’ mod andre ’dokumenter’ og dernæst skaber en bredt perspektiveret tilpasning af et 

’dokument’ ud fra en ny vektorregning (Van Uden, 2002). I denne sammenhæng skal ’dokument’ 
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forstås som det input algoritmen modtager. Set i forbindelse med Facebook kan et ’dokument’ i al-

goritmen være delinger, kommentarer, sider brugeren følger osv. I det første trin af Rocchio Algorit-

men udføres den indledende forespørgsel (ibid.). Den indledende forespørgsel er tilpasset algoritmens 

formål i en bestemt kontekst, med en målsætning for hvad der gør et ’dokument’ mere relevant. I 

relation til Facebooks relevansalgoritme kunne det være ”er sundhed brugerens største interesse?”. 

Her vil algoritmen, ved brug af vektorregning, rangerer de forskellige inputs relevans, og dermed 

brugerens interesse i en bestemt ting, ud fra den satte målsætning. (ibid.). Efterfølgende bliver de 

forskellige inputs placeret i kategorierne “relevante dokumenter” og “ikke relevante dokumenter”, 

hvor de relevante bliver videreført til den nye forespørgsel, mens de ikke relevante dokumenter ud-

lades (ibid.), som anvist i illustrationen. Dernæst skabes en ny forespørgsel, ud fra den udviklede 

information i den indledende forespørgsel. For at bevare konstant relevans og interesse fortsætter 

algoritmen med at bearbejde brugerens feedback, altså interaktioner, og omdanne det til en ny fore-

spørgsel i Rocchio Algoritmen (ibid.). På den måde kan algoritmen konstant tilpasse forskellige ’do-

kumenters’ interesse værdi, og ændre rangeringen, for at skabe en optimal oplevelse. Dvs. hver hand-

ling foretaget, i dette scenarie af en Facebook bruger, vil resultere en ny sammenligning og range-

ring. På den måde skabes en konstant cyklus af relevant information, som Rocchio Algoritmen kan 

arbejde med. Argumentet opstår på baggrund af algoritmens forståelse og formål, at Rocchio Algo-

ritmen kan være en implementering eller inspiration i Facebooks Edgerank algoritme. Dette skyldes 

at Rocchio Algoritmen gør det muligt at konstant arbejde med nyopstået information, som skal ran-

geres mod nuværende information. Algoritmen vil derfor kunne ses som effektiv, i forbindelse med 

Facebooks målsætning om at skabe et miljø igennem information og bringe mennesker tættere sam-

men (Facebook, 2020).   

 

I forlængelse af argumentet vil algoritmens optimering også samtidig skabe en nødvendighed for, 

eksempelvis Facebook, at overvåge den mindste handling, for at optimere brugerens oplevelse. Dette 

argument vil blive viderebragt i diskussionen. Det vil derfor være forsvarligt at pege på indikationen 

om, at Edgerank algoritmen benytter principperne i Rocchio Algoritmen, for at sortere i al den infor-

mation brugeren overgiver på daglig basis. Det er evident at principperne og formålet ved Roc-

chio Algoritmen går igen i Edgerank algoritmen, eftersom de begge har til formål at vurdere vigtig-

heden og relationen af forskelligt input. Vi mener derfor at det vil være forsvarligt at argumentere, at 

Facebooks relevansalgoritme, Edgerank, ikke nødvendigvis benytter lignende model som Roc-

chio Algoritmen, men har kunne benytte fundamentet og principperne til udviklingen af Edgerank.   
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7.1.6 Trin 6: Analyse af drivkræfter og barrierer for udbredelse af innovationen.  

Det sjette trin i modellen omhandler barrierer og drivkræfter som står bag en udbredelse af innovati-

onen. Vi vil argumentere, at Facebooks ingen intention har om at udbrede deres innovation, altså 

relevansalgoritmen, til markedet, eftersom det er den grundlæggende økonomiske drivkræft i virk-

somheden. Skulle det ske at innovationen blev udbredt, kan man forvente at andre virksomheder ville 

kopiere eller udnytte relevansalgoritmen. Man kan ud fra det, forvente at dette vil resultere i et tab af 

markedsandel for Facebook, blandt andre problemer. Facebooks stærkeste konkurrencemæssige for-

del, er netop Edgerank, hvis andre virksomheder havde muligheden for at vide hvordan algorit-

men præcist fungerede, ville de kunne optimere algoritmens udfald, og dermed forbedre deres mar-

kedsandel, eftersom annonceringen vil være mere præcist på deres platform og dermed mere interes-

sant for investorer. Derfor ønsker Facebooks ikke at udbrede innovation.  Set fra et modsat synspunkt 

ville Facebook være interesseret i at udbrede deres teknologi, hvis de ønskede at øge deres markeds-

andel og virksomhedsstruktur. Med andre ord ville en udbredelse af teknologien være effektiv, i en 

implementering i andre internet baseret sociale medier. Opkøber Facebook en virksomhed eller ska-

ber en ny, ville de kunne skabe en sammenhæng mellem de forskellige platforme gennem brugen af 

relevansalgoritmen. 

 

7.2 Facebook eksperiment: 

7.2.1 Opbyggelse af eksperiment  

Igennem hele eksperiment har vi ført en logbog for at gå struktureret til værks. Da Facebooks data-

politik beskriver hvordan relevansalgoritmen også forholder sig til tidspunktet for brugerens benyt-

telse af Facebook og andre hjemmesider, har det været vigtigt at udføre de fire personaers handlinger 

på samme tid (Facebook Ireland Ltd., 2018). Med andre ord har det været vigtigt at klikke på de 

samme links, skrive den samme tekst og være online i det samme tidsrum for at undgå ukendte fak-

torer. På denne måde har vi forsøgt at optimere vores eksperiment og dets troværdighed. Ved alle 

projektets gruppemøder har vi benyttet os af logbogen til nøjagtigt at foretage os de samme handlinger 

for på denne måde at kunne generere den samme persondata til relevansalgoritmen og stadig vedholde  

de to planlagte variabler omkring køn og lokalitet.   
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Ved oprettelsen af de fire profiler har vi været nødt til at udfylde Facebooks krav om at oplyse navn, 

alder, mailadresse og telefonnummer, hvor sidstnævnte medførte problemer i starten af eksperimen-

tet. Disse faktorer har vi forsøgt ikke at lade påvirke eksperimentet ved at sørge for ikke at gøre dem 

til variabler. Nye mailadresser blev oprettet på samme tid og kort før oprettelsen af Facebook-profi-

lerne, alle profilers alder blev sat til 30 og med samme fødselsdagsdato og navnene blev valgt baseret 

på Danmark Statistik over de mest normale fornavne og efternavne. Nedenstående tabel viser et over-

blik over de faktorer og variabler der er blevet givet som data til Facebooks relevansalgoritme:  
Persona  Fornavn  Efternavn  Mail2 Alder  Tlf. nr.3 Køn  Lokation  
1  Anne  Nielsen  anne30niel-

sen2020@out-

look.dk  

30  Privat nr.  Kvinde  Hellerup  

2  Jens1  Larsen  jens30lar-

sen@gmail.com  
30  Taletidskort  Mand  Hellerup  

3  Kirsten  Hansen  kirsten88han-

sen20@outlook.dk  
30  Taletidskort Kvinde  Holeby  

4  Jens  Pedersen  jens30peder-

sen2020@gmail.com  
30  Privat nr.  Mand  Holeby  

Tabellen viser hvordan de to variabler, køn og lokation, gør de fire Facebook-profiler forskellige fra 

hinanden for at eksperimentet på denne måde kan teste en forskellighed i resultaterne af relevansal-

goritmens databehandling, men det er værd at bemærke tre punkter i tabellen, som vi har måtte an-

tage forhåbentlig ikke er blevet til variabler og dermed har påvirket eksperimentet:  
1 Det var meningen at persona 2 skulle havde heddet Peter, men da første oprettelse var mislykket æn-

drede vi det til Jens og vi har efterfølgende formodet, at dette ikke har haft en betydning for relevans-

algoritmen.  
2 Først senere i eksperimentet, har vi tænkt over, om det har gjort en forskel i forhold til, at oprette 

sin Facebook konto med Gmail eller Outlook.  
3 For at få lov til at oprette persona nr. 2 og 3 valgte vi at købe taletidskort fra Lycamobile og Librara. 

Dette betød at persona 2 og 3 kunne blive oprettet.    

Selvom eksperimentet fremstår struktureret og der blevet taget en masse forholdsregler for at undgå 

ukendte faktorer kan dog diskuteres om det har været nok. Ud over opstarten af eksperimentet, hvor 

der var tvivl omkring påvirkninger fra computerne og selve oprettelsen af de fire profiler kan der også 

stilles spørgsmålstegn til, om relevansalgoritmen har fået nok persondata at arbejde med. Resultaterne 

mailto:anne30nielsen2020@outlook.dk
mailto:anne30nielsen2020@outlook.dk
mailto:anne30nielsen2020@outlook.dk
mailto:kirsten88hansen20@outlook.dk
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i vores eksperiment kan beskrives som relevansalgoritmens reaktion på vores adfærd, men det er ikke 

sikkert at vores profiler har vist nok adfærd til at det har udløst alle reaktioner.   

 

7.2.2 Personaer   

Eksperimentet er baseret på adfærden af 4 Facebook profil. Gruppen har gjort dette ved at opdigte 

fire personaer, som ud fra deres navn er så neutrale som muligt. Dette skyldes at gruppen antog at 

algoritmer kunne ved brug af en persons navn, skabe en dybere stereotyp, i forhold til personens 

etnicitet, aldersgruppe osv. Selvom et navn ikke er den mest benyttet indikator til output af data, er 

det nemt for annoncører at koble et navn til et bestemt online adfærd (Borgesius, 2016). Gruppen har 

derfor benyttet de mest brugte danske for-og efternavne (link), for at sikre at der ikke er flere para-

metre som påvirker Facebook personaernes resultater. De fire personaer er derfor Anne Nielsen og 

Jens Larsen fra Hellerup og Kirsten Hansen og Jens Pedersen fra Holeby. Lokationerne er baseret på 

de rigeste og fattigste kommune i Danmark. Denne variable er valgt for at se hvorvidt stereotypen 

blandt rigeste (Ullum, 2018) og fattige kommuner i Danmark (Redaktionen SNDK, 2020) har en på-

virkning på annonceringerne på Facebook. Det var ikke muligt at vælge Lolland kommune som bo-

sted på ens Facebook profil, derfor blev Holeby. De to udvalgte variabler er derfor lokation og køn. 

For at kunne skabe en respektabel sammenligning har gruppen gjort så der er en mand og kvinde til 

både Holeby og Hellerup. Samtidig er alle personaer 30 år gamle, med fødselsdagen 1. april 1990. 

Endnu engang var dette valgt for at sikre at alderen ikke blev til en ny variable og påvirkede persona-

ernes Facebook forskelligt.   

 

7.2.3 Forskelle og sammenligninger mellem Hellerup og Holeby  

Vi oplevede den første forskel på personaernes søgninger d. 24/4/2020(bilag). Forskellen ligger i de 

anbefalede biler i bilbasen. De personaer med bopæl i Hellerup får anbefalet bilmærker med Porsche, 

Alfa Romeo, Tesla, Mercedes, hvoraf en del også er antikke- eller vintagebiler. Det betyder at fami-

lier fra overklassen med en høj økonomi, der for eksempel søger en prestige bil til en hyggelig køretur 

langs strandvejen, kunne være interesseret i sådanne anbefalede biler. Vintagebiler er dyre at vedli-

geholde og ikke robuste, det er mere en hobbybil og bruges ikke til hverdag.  
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(Resultat fra Anne Nielsen)  

De personaer med bopæl i Holeby får til gengæld anbefalet biler udelukkende fra mærket Audi. Re-

servedelene er billige ift. andre bilmærker, men samtidigt kan nogle modeller også være dyre. Disse 

resultater kan hentyde til, at Audi har tilegnet sig nogle stereotyper i forhold til hvilke personer der 

foretrækker bilen. 



HumTek Bachelor  Gruppe nummer: S2024791288 
Basisprojekt 2   
Roskilde Universitet 

40 
 

  

(Resultat fra Kirsten Hansen)  

 Under eksperimentet gik vi tilbage til Facebook startside og opdagede at de profiler med bopæl i 

Hellerup modtog opslag med vintage biler og Ford mustang. Hvorimod profilerne med bopæl i Ho-

leby ikke modtog noget. Ud fra eksperimentet kan vi se at algoritmerne viser at, hvis folk fra samme 

område tidligere har søgt på noget bestemt, vil man få anbefalet de samme søgninger.  Det viser at 

ens bopæl påvirker algoritmerne og har indflydelse på ens resultater.   
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 (Resultat fra Anne Nielsen)  

 

Senere i eksperimentet valgte vi at besøge Zalando, for at fremprovokere nogle reklamer. Dette gjorde 

vi ved få defineret vores køn og interesse inde på Zalandos hjemmeside. De mandlige profiler tilfø-

jede herretøj i indkøbskurven og de kvindelige profiler tilføjede dametøj. Det resulterede i at da vi 

efterfølgende gik ind på Zalandos hjemmeside, havde den antaget vores køn og ud fra det fik brugerne 

anbefalet tøj. På Facebook skete der også et udslag, da vi begyndte at modtage flere reklamer. Blandt 

andet havde Jens Pedersen søgt på Løbebukser på Zalando, og på Facebook modtog hun reklamer om 

generelt løbetøj fra Zalando.   
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Da vi begyndte at være mere aktive på de forskellige hjemmesider, viste det sig, at det skabte mere 

trafik på Facebook. Det var dog ikke kun de besøgte hjemmesiders reklamer, men også andre virk-

somheder som vi ikke havde vist interesse for, viste også reklame. Anne Nielsen fra Hellerup fik 

reklame fra ”Falck”, med overvågning til hjemmet og ”hjem, hus, og have” reklamerede med en 

havetraktor. Jens Larsen fra Hellerup fik reklame af ”AirConsole”, som er et computerspil, med ens 

telefon som toystik og ”Alm Brand bank” som anbefaler at skifte bank for billigere andelsboligkre-

ditter. Jens Pedersen fra Holeby fik reklamer fra Nemlig.com, som er et online supermarked, Lotto og 

Tandlæge Damsgaard. Kirsten Hansen fik reklame af ”Tivoli” med fokus med teater, ”Single.dk” og 

”Kurs mod fjerne kyster”.  

Vi kan se at efter at have mere aktive og skabt noget trafik, så har vi fået mange flere reklamer på Fa-

cebook og på trods af vi har besøgt de samme hjemmesider, så har vi modtaget mange forskellige 

reklamer også fra sider vi ikke har været på eller vist interesse for, men fordi vi har matchet med 

reklamens aldersgruppe og/eller køn. Derudover har vi også haft ens reklamer, fra de hjemmesider vi 

har besøgt og de sider vi har liket på Facebook. De to personaer fra Hellerup har fælles reklamer om 

vintagebiler, banker og havetraktor, hvor imod de to personaer fra Holeby får reklamer om de lokale 

tandlæger i regionen og hjemmesiden ”Single.dk”. Det viser sig at det har en betydning for relevans-

algoritmer, hvilken by man oplyser på Facebook. Ud fra ens bopæl vil man modtage reklame på trods 

af man ikke har vist interesse for det bestemte område.  

 



HumTek Bachelor  Gruppe nummer: S2024791288 
Basisprojekt 2   
Roskilde Universitet 

43 
 

7.2.4 Betydningen af køn i eksperimentet  

Forventningen inden eksperimentet var at køn ville være en vigtig variabel i Facebooks relevansal-

goritme. Gruppen havde forventningen om at Edgerank algoritmen ville, ved brug af køn, skabe en 

stereotyp forståelse af en brugers interesser. I løbet af eksperimentet, har gruppen dog ikke mødt 

nogle betydningsfulde forskelle mellem de Facebook personaer som identificerer sig som mænd og 

dem som identificerer sig som kvinder. Der har været kønsspecifikke reklamer, som passer til per-

sonaernes køn, men samtidig har forskellige personaere også modtaget reklamer som ikke korrespon-

derer med det køn de identificerer sig med. Derfor har gruppen ikke kunne konkludere, at en Face-

books brugers køn har en væsentlig betydning. I stedet oplevede gruppen mere præcise resultater, i 

forhold til køn, som følge af en kønsspecifik internetsøgning   
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I løbet af projektet er der to annoncer som afspejler et skæld mellem de mandlige og kvindelige per-

sonaer. Kirsten Hensen har d. 20. maj modtaget en annonce fra Gillettes kvindelige produktserie, 

Gillette Venus. Samtidig har Jens Larsen d. 15. maj modtaget en annonce fra Zalando med herre t-

shirts.  

 I begge annoncer er det dog ikke blevet anvist for brugeren, at årsagen til at de modtager denne 

annonce, er grundet deres køn, men i stedet grundet deres aktivitet eller alder. Dernæst skal det også 

fremhæves at Kirsten Hansen i begyndelsen af eksperimentet, d. 14. april, har modtaget et anbefalet 

opslag fra Euroman.   

 
Ud fra et kønsstereotypt argument, burde dette opslag ikke ses som et relevant opslag for en kvinde-

lige Facebook bruger, der ikke har vist tegn på aktivitet eller interesse i forbindelse med mandlige 

brugere. I forlængelse af dette oplevede ingen af personaerne nogle reklamer som kunne forventes at 

være udvalgt på baggrund af brugerens køn, indtil gruppen udførte kønsspecifik søgning på Zalando. 

Det var først efter de mandlige personaere kiggede på herretøj og de kvindelige personaere kiggede 

på kvindetøj på Zalando, at Kirsten Hansen og Jens Larsen modtog reklamer med produkter som var  

tilegnet til et specifikt køn.   

 

Flere studier fremhæver, at algoritmer potentielt kan forværre og forvirre køns stereotyper og køns-

segregation (Yeung & Lodge, 2019). For at undgå dette bliver kønnet ikke vægtet højt, i forbindelsen 

med udarbejdelsen af et optimalt output. Med dette i mente vil gruppen argumentere, at resulta-

terne kan være en indikation om at Facebooks relevansalgoritme ikke vurderer variablen, køn, som 

værende væsentlig nok til at skabe en forståelse af en brugers interesser. I stedet skaber Edgerank 
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algoritmen en korrelation mellem en brugers stated og revealed preferences. Dette kan ses i forbin-

delse med, at der er et spring mellem hvordan folk siger at de opfører sig, og hvordan de opfører sig 

(Burcher, 2012). Et studie udgivet af Psychological Science, med fokus på Facebook blev det frem-

hævet, at online sociale netværk hjemmesider ikke er effektive for at fremme en ”ideel identitet”, men 

i stedet ofte afspejler den virkelige personlighed præcist (Ibid.). John Cheney-Lippold fandt, at en 

gennemsnitlig social medieplatform skaber forståelsen om den maskuline identitet ud fra data møn-

stre og brugeres adfærd, og ikke blot at en bruger identificerer sig som en mand (Cheney-Lippold, 

2018). De styrker som dikterer de konventionelle, politiske rammer af køn er ikke forespurgt når 

sociale medier skaber en ’mand’ (Ibid.). Man kan altså have en forventning om at hvis en bruger har 

identificeret sig som en kvinde, vil Facebooks relevansalgoritme først gøre brug af denne variabel, 

såfremt brugeren har udført en aktivitet som kan opveje kønnet. Eksempelvis hvis en kvindelig bruger 

har søgt på kvindetøj, som tilfældet var i eksperimentet. Her kan der argumenteres for, at køn i den 

moderne tidsalder anses som et spektrum, hvor alt ikke er så sort og hvidt, som det tidligere har 

været. Forståelsen af køn er i stedet noget der opstår over tid, på baggrund af ordforråd, adfærd og 

resurser (ibid.). Med andre ord er det blevet mere udbredt at personer der identificerer sig som et 

bestemt køn, oplever interesser og aktiviteter, som tidligere har været tilegnet andre køn. På den måde 

kan Edgerank stadig benytte køn til at skabe en stereotyp forståelse af en bruger af Facebook, men 

uden aktivitet som kan be- eller afkræfte dette, er det ikke muligt at skabe et optimalt output, passende 

til brugeren.   

 

7.2.5 Brug af stated og revealed preferences  

Som tidligere fremhævet i rapporten, trin 1 af TRIN modellen, gør Edgerank, Facebooks relevansal-

goritme, brug af både nodes og edges, for at skabe et passende og personaliseret output til den enkelte 

bruger. Det betyder at Facebooks relevansalgoritme bearbejder input gennem en brugers stated pre-

ferences, køn, alder, lokation og andre personlige oplysninger som udfyldes når en bruger oprettes, 

og revealed prereferences, såsom likes, kommentarer, delinger, og andre aktioner som ligger bag et 

bestemt brugeradfærd på Facebook (Abdullah, Markandya, & Nunes, 2011).I denne sammenhæng er 

det dog interessant at fremhæve, funktionen som Facebook har tilføjet, som gør det muligt at se hvor-

for en bruger modtager en bestemt annonce. F.eks. har Kirsten Hansen modtaget en annonce fra Din 

Tandlæge da hun er i aldersgruppen 25-45 samt har bosted i Holeby.    
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Tandlægevirksomheden har altså, gennem deres annonce på Facebook, rettet deres annoncering til et 

segment som er kategoriseret med de stated preferences, alder 25-45 og bosted Holeby. Virksomhe-

der kan på den måde præcisere hvilket segment de ønsker at ramme med deres annonceringer, og 

Edgerank algoritmen kan derefter med denne viden, udvælge personer med passende stated preferen-

ces til segment, til at modtage reklamen.   

 
Facebook fremhæver dog også bearbejdelsen af revealed preferences, i tilfælde hvor det omhandler 

samme annoncør. Dette kan ses i forbindelse med personanen Jens Larsen som d. 15. maj modtog en 

reklame fra Zalando, som annoncerede for det samme sæt tøj som personanen var inde på hjemmesi-

den og se på. Her viste Facebook at årsagen til at Jens Larsen modtog denne reklame, var fordi per-

sonanen havde ”måske besøgt www.zalando.dk”.   

  

Her tydeliggør relevansalgoritmen at årsagen til at personanen modtog Zalando reklamen, var på 

grund af Jens Larsen revealed preferences, altså brugerens adfærd. Dette har dog været det eneste 
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mødte tilfælde, hvor en persona har kunne se at grunden til at de modtog en annonce var deres online 

adfærd og ikke deres basale oplysninger.  

 

I forlængelse af dette kan man derfor argumentere at Facebooks mulighed for at være transparent, har 

sin grænse. Som tidligere nævnt har Facebook netop fokuseret på denne transparens, efter flere util-

sigtede tilfælde såsom Cambridge Analytica. Som resultat af dette tilføjede Facebook flere funktioner 

hvor man kunne se hvad ens data blev brugt til, hvem der har haft adgang til ens data og hvorfor man 

modtager forskellige reklamer på sit News Feed. Alligevel afspejler denne transparens dog stadig 

ikke det fulde billede af Facebook og Edgerank, men nærmere en facade, som den almindelige bruger 

kan se sig tilfreds med. Det kan formodes at dette kan være påvirket af både konkurrencemæssige 

fordele, for at undgå at afdække hvordan Edgerank algoritmen virker og hvordan den rangerer. Det 

kan samtidig også argumentere for, at grænsen er et resultat af beliggende aktivitet som brugere ikke 

vil se sig tilfredse med, som tilfældet har været før. Dette kan eksempelvis ses i praksis på personanen 

Anne Nielsens modtagelse af annoncer. D. 6. maj og d.8. maj besøgte alle personaner Zalando.dk (Se 

bilag 1). Her kiggede de mandlige personaer på ”Pier One” T-shirts og tilføjede dem til deres kurv, 

mens de kvindelige personaer kiggede på ”Nike One Corp” løbebukser og tilføjede dem til deres kurv 

(Se bilag 1). D. 15. maj modtog Anne Nielsen en reklame for oprettelse af en hjemmeside, med fokus 

på sport.   

  

Alligevel var der ingen andre personaer som modtag denne annonce, selvom de alle var en del af 

segmentet. Det kan derfor indikeres, at selvom det er sandt at Anne Nielsen havde stated preferen-

ces som passede til annoncørens segment, var der forskellige revealed preferences, som ikke blev 

oplyst, som var med til at aktivere og præcisere denne annonce. Med andre ord, fordi Anne Nielsen 

tidligere havde kigget på idrætstøj, var det relevant for andre udbydere af idrætstøj at annoncere deres 
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produkt til personaen. Bearbejdelsen af en Facebooks brugers revealed preferences bliver ikke angi-

vet overfor en bruger, når de ønsker at se årsagen til at de modtager en bestemt reklame, medmindre 

det har en direkte sammenhæng til en besøgt hjemmeside. Ud fra det kan man derfor argumentere 

for, at Facebook er blevet mere transparant i visningen af hvad en brugers persondata bliver benyttet 

til, men i stedet for at vise det fulde billede, vises en brugervenlig facade af hvordan data bearbejdes.  

 

Igennem eksperimentet har gruppen modtaget forskellige reklamer, på baggrund af både stated og re-

vealed preferences. I denne forbindelse er det dog vigtigt at fremhæve at de mest præcise og dermed 

optimale reklamer, er kommet på baggrund af revealed preferences. Dette giver en indikation om at 

Edgerank algoritmen, vægter revealed preferences højere. Dette kan være et resultat af at personer 

ofte ønsker at være anderledes end hvordan de er. Lige meget hvor hårdt man forsøger at tilpasse sin 

online identitet, afslører en brugers adfærd en persons virkelige præferencer, som fungerer som 

brændstof for reklamecyklussen (Burcher, 2012). I denne forbindelse kan der argumenteres for, at en 

bruger af Facebook kan have en dårlig forståelse af sine egne præferencer og kan opføre sig på måder 

der modsiger sine egne stated preferences (Hosanagar, 2019). Webbrugere imødekommer et interak-

tivt miljø, som tillader dem at ytre sig og dermed skabe nye forhold (Berendt, Günther, & Spierker-

mann, 2005). Dette miljø er dog samtidig med til at skabe en skævhed mellem brugerens adfærd, og 

brugerens selvrapporteret jeg (ibid.). Dette skæld er et velkendt fænomen, som opstår på baggrund af 

kognitive og/eller sociale aspekter ved beslutningstagning og adfærd (ibid.). Brugere kan altså skabe 

en ny opfattelse af dem selv, på baggrund af det miljø der mødes på Facebook. Med andre ord kan 

man vurdere en brugers stated preferences som mindre legitime, da de ikke nødvendigvis afspejler en  

brugers personlighed, men rettere et ønske om samme.   

 

I dette forløb blev det tydeliggjort for Facebook, at en News Feed baseret på revealed preferences, 

skaber mere aktivitet og afspejler brugerens identitet. Der skabes en indikation ud fra resultaterne, 

at revealed preferences har en større betydning i forbindelse med at skabe et optimalt output for den 

enkelte bruger af Facebook, eftersom informationen giver en bedre og dybere forståelse af brugeren. I 

modsætning til stated preferences, som kan ses som brugerens forventning til hvad de ønsker at se, 

ud fra en ide om hvem de gerne vil være.   
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7.2.6 Telefonudbyders indflydelse  

Et andet punkt der har være interessant at kigge på, er hvorfor der på Jens Larsens venneforslags liste, 

dukkede navne op fra Mellemøsten, samt hvorfor Facebook kom med forslag til hjembyer fra Mel-

lemøsten. 

 
Ved at undersøge Facebooks Help Center (Facebook, Help Center), er det kommet frem, at Facebook 

benytter flere ting til at danne venneforslags listerne, som f.eks. hvis en bruger er blevet ”tagget” på 

det samme foto som andre brugere, hvis de er koblet på samme netværk, eksempelvis et universitets 

netværk, eller har fælles venner. Ud fra dette, kan vi formode, at Facebooks relevansalgoritme, bliver 

præsenteret for en masse forskellige data, der omhandler lokation, og lærer at danne forskellige grup-

per, baseret på lidt data. Da nogle af cifrene i et telefonnummer kan være reserveret af bestemte tele-

fonselskaber, formoder vi at Facebooks algoritme genkender nogle af cifrene på taletidstelefonnum-

meret, og herefter blev Jens Larsen placeret i en gruppe, som bliver præsenteret med forslag der stam-

mer fra Mellemøsten. Dog skal det nævnes at der ikke er nogen specifik tilknytning mellem Lycamo-

bile og Mellemøsten, men de tilbyder billige løsninger i forbindelse med at ringe dertil, så formod-

ningen er ikke garanteret at være korrekt. En anden mulig forklaring er, at fordi brugeren blev oprettet 

med Gmail i stedet for Hotmail, så er der sket en ændring i dataene, denne forklaring er dog ikke 

særlig plausibel, da en anden bruger også blev oprettet med Gmail, og denne bruger blev ikke præ-

senteret med nogen form for udenlandske forslag. Det er dog vigtigt at understrege, at der kan være 

mange andre årsager til forskellen, såsom at computeren der blev brugt, tidligere kan have været 

koblet op med produkter der kunne påvirke en eller anden form for data i computeren. Det kan også 
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skyldes at der måske har været en VPN aktiveret, der skulle få computeren til at tro den var i Mel-

lemøsten. Det kan derfor ikke garanteres at antagelsen er korrekt, men det er den der er mest logisk, 

set ud fra dataene der er tilgængelig fra eksperimentet.  

 

7.2.7 Tid brugt i eksperimentet  

Siden begyndelsen af eksperimentet har længde og mængde af tid som er blevet brugt på delopga-

verne i eksperimentet, været et vigtigt fokuspoint. Som tidligere nævnt i trin 1 af TRIN modellen 

benytter Edgerank parameteret tidsfald, for at bedst muligt rangere relevansen af f.eks. en reklame til 

en bruger på platformen (Bucher, A Technicity of Attention: How Software 'Makes Sense', 2012). Ed-

gerank algoritmen vægter en brugers interesse ud fra hvor hyppigt og hvor mange gange en side eller 

profil besøges (ibid.) På den måde kan man argumentere at hyppige og gentagende handlinger vil 

blive vægtet med højere interesse, og dermed skabe mere trafik til en brugers News Feed. Dette ar-

gument, på baggrund af teorien, korrelerer med eksperimentets resultater.  

  

Som fremhævet i loggen oplevede gruppen i den første måned, at de delopgaver som blev udført 

til eksperimentet, ikke skabte yderligere trafik til personaernes News Feed (se bilag 1). Per-

sonaen Anne Nielsen modtog i begyndelsen d. 15/4 en reklame fra Nespresso (se bilag 1). Denne 

reklame var dog ikke sammenhængende med den aktivitet der var blevet foretaget. Gruppen antog 

derfor at det var en tilfældighed at Anne Nielsen fik en reklame fra Nespresso. Denne antagelse er 

støtte af, at i en længere periode med yderligere aktivitet, modtog Anne Nielsen ikke den samme eller 

andre annoncer, og samtidig modtog ingen af de andre personaer lignende reklame, blot anbefalede 

opslag, som primært var nyhedsrelateret. Dette ses eksempelvis hos Kirsten Hansen i begyndelsen af 

eksperimentet.  
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Grundet den manglende trafik på personaernes News Feed, besluttede gruppen d. 24. april for at øge 

den ugelige aktivitet, samt i stedet for at nye aktiviteter hver uge, så lave en gentagende aktivitet. 

Dette blev gjort for at undersøge hvorvidt Edgerank algoritmen ville øge trafikken på en profil, hvis 

en bruger udfører gentagende aktiviteter. D. 24. april likede alle personaere TV2 Nyhederne, Bilka 

og Bilbasen, samt besøgte endnu engang boligsiden.dk, boligbasen.dk, Power.dk, Elgiganten.dk og 

Skousen.dk. Altså hjemmesider som gruppen tidligere i eksperimentet havde besøgt.   

 

Den øget aktivitet og forhøjet normalitet af personaernes profiler, skabte hurtigt ny feedback for Kir-

sten Hansen. For første gang siden oprettelsen af profilen, adspurgte Facebook om billeder og detaljer 

på Kirsten Hansens profil, for at gøre brugeren mere personlig. Samtidig modtog Kirsten Hansen en 

notifikation om et populært opslag som personaen muligvis havde gået glip af.   
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Den øget aktivitet skabte altså en højere integrering fra Facebook, og gjorde at platformen begyndte 

at vægte en personaliseret profil. Ændring resulterede i yderligere positiv respons i eksperimentet. 

Begge personaer fra Holeby oplevede netop deres første annoncer d. 6. maj (se bilag 1). Eksempel-

vis modtog både Jens Pedersen og Kirsten Hansen en annonce fra Din Tandlæge, da de var i alderen 

25 – 45 og deres primære lokation var Holeby. Dernæst modtog Jens Larsen også sine første reklamer 

d. 15. maj. Her blev personaens revealed preferences endda fokuseret på for første gang, da per-

sonaen modtog en reklame fra Zalando, eftersom Zalando har angivet af du måske har besøgt za-

lando.dk.   

  

 Det er altså evident for at tiden brugt på en Facebook profil er en vigtig faktor, i det feedback bruge-

ren modtager. Gruppen kan ikke med sikkerhed vide om det var forøgelsen af aktivitet som resulte-

rede i at personaerne modtog deres første reklamer og at Facebook fokuserede på hvordan en bruger 

kunne personaliseret deres profil. Et argument kan i denne sammenhæng også være at en profil skal 
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være aktiveret i en bestemt periode, for at Edgerank algoritmen kan udarbejde et passende output, da 

Facebook ikke ønsker at skabe et overforbrug af reklamer men en optimal oplevelse for den enkelte 

bruger. Gruppen antager dog at de handlinger som er foretaget, korresponderer med den øget trafik 

på hver personas News Feed. Argumentet er altså at Facebooks relevansalgoritme ikke kan skabe et 

passende output ud fra forskellige handlinger, som bliver foretaget med ugers mellemrum. Relevans-

algoritmen vægter altså hvor ofte handlinger bliver foretaget, og hvilke handlinger bliver udført mest 

regelmæssigt. Med dette input kan relevansalgoritmen på den måde konkludere hvilke interesser en 

bruger har, samt i hvilken rangering en bruger finder forskellige ting interessant.   
 

7.2.8 Begrænsninger i eksperimentet  

I løbet af projektets eksperiment har gruppen oplevet en række forskellige ændringer og begrænsnin-

ger. Dette har været et resultat af en forandret hverdag, samt mulighederne af eksperimentets udfald. 

Gruppen identificerer den primære begrænsning for eksperimentet som værende tid. Eftersom pro-

jektet har forløbet sig som et semesterprojekt, har der været en naturlig tidsbegrænsning på de resul-

tater der kunne opstå. Som tidligere nævnt i analyse oplevede gruppen de mest brugbare resultater, i 

løbet af afslutningen af eksperimentet. En afslutning som vel at mærke var blevet sat for at sikre at 

gruppen ville kunne strukturere en optimale analyse af de fundne resultater i eksperimentet. Gruppen 

formoder at muligheden for at forlænge eksperimentet ville skabe øget trafik og personalisering af 

aktiviteten på personaernes News Feed, samt en større præcisering af hvordan parametrene ”køn” og 

”Facebook lokation” kan have en indflydelse på Facebooks relevansalgoritme. Derfor har tiden afsat 

til eksperimentet været en væsentlig begrænsning, som direkte har påvirket de fundne resultater.   

 

Den anden begrænsning som gruppen har mødt, har været placeringen af computerne til eksperimen-

tet. Grundet omstændighederne under COVID-19 krisen, har det som bekendt ikke været muligt at 

mødes. Forventningen i begyndelsen af eksperimentet var at gruppen skulle arbejde sammen på RUC, 

for at nemmere kunne spare og hjælpe hinanden. Samtidig ville det at mødes og opholde sig samme 

sted sikre at placeringen af computerne ikke ville blive en ny variabel og dermed påvirke eksperi-

mentets resultater. Gruppen fjernede alle former for lokationstilladeler, på både browsere og compu-

teren selv. Alligevel grundet Black Box fænomenet har gruppen ikke med sikkerhed kunne vide om 

computernes ip-adresse har haft en indflydelse i personaernes modtaget reklamer. De fire computer 

har befundet sig i Roskilde, Virum, Amager Øst og Amager Midt. Altså fire forskellige lokationer, 

som man kan argumentere alle passer ind i forskellige segmenter og person stereotyper. Det har derfor 
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været vanskeligt at sikre at eksperimentet ikke bliver påvirket af andre variabler end ”køn” og ”Fa-

cebook lokation”. De begrænsninger implementeret i vores hverdag, som resultat af COVID-19 kris- 

en, har dermed skabt direkte begrænsninger i eksperimentet.   

 

Den tredje begrænsning i eksperimentet har været den generelle uvished. At gruppen har arbejdet ud 

fra forståelsen af Black Box fænomenet, hvor det ikke har været muligt at konkludere noget konkret, 

men i stedet udarbejde antagelser ud fra en rationel forståelse af handlinger og resultaternes sammen-

hæng. Gruppen har udarbejdet projektet på baggrund af forståelse af Black Box fænomenet, med må-

let om at skabe en bedre indblik i hvilke former for input Facebooks relevans algoritme benytter, for 

at skabe det bedste mulige output for en bestemt bruger. Gruppen har derfor med igennem projektet 

skulle udtrykke at den forståelse der er blevet dannet på baggrund af eksperimentets resultater, har 

været formodninger og ikke konklusioner. I flere tilfælde har gruppen været overbevist om en logisk 

sammenhæng mellem det input som er blevet givet og det udarbejdet output, men samtidig har grup-

pen ikke haft noget konkret belæg for sammenhængen, og derfor ikke med sikkerhed kunne sige 

noget konkret om hvordan Edgerank algoritmen arbejder. Det har derfor været en begrænsning for 

gruppen, at de ikke med sikkerhed har kunne understøtte de udførte opgaver med de fundne resulta-

ter.   

 

Gennem projektet har faktorer som uvished, tid og placering, skabt forskellige begrænsninger for 

projektets eksperiment. Disse begrænsninger har haft en direkte indflydelse af eksperimentets resul-

tater og har på denne måde sat sit præg på projektets endelige konklusion. I en udvidelse af projektet 

ville man kunne ændre faktorerne tid og lokation. Det kan forventes at denne ændring ville have en 

positiv indflydelse på eksperimentet og skabe mere præcise resultater. 

 

7.2.9 Refleksion af eksperimentets analyse  

Efter at have analyseret eksperimentets resultater, er det stadig svært at svare endegyldigt på, hvordan 

Facebooks relevansalgoritme fungerer. Ligesom når Facebook selv beskriver, hvordan deres tekno-

logi fungerer, kan resultaterne fra eksperimentet også tolkes på flere måder. Ved at arbejde med Black 

Box som metode, er det svært at fastslå med sikkerhed, at eksperimentet har forholdt sig til alle fak-

torer og variabler i Facebooks relevansalgoritme. Det kan dog konkluderes, at eksperimentets resul-
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tater, som beskriver hvordan Facebooks relevansalgoritme fungerer, stemmer overens med Face-

books egen beskrivelse af teknologiens funktioner. På denne måde fremstår eksperimentets resultater 

positive for Facebooks troværdighed, men paradoksale fordi denne troværdighed er blevet opnået ved 

 at blive testet i form af et eksperiment.  
 

På grund af eksperimentets varighed må det til gengæld også konkluderes, at det langt fra kan være 

alle funktioner, der er blevet afdækket. Ud fra resultaterne af eksperimentets to variabler med fokus 

på køn og lokalitet, kan det dog konkluderes, at benyttelse af relevansalgoritmen medfører, at Face-

book behandler deres brugere forskelligt afhængigt af deres persondata. Dette giver nogle etiske 

spørgsmål omkring mulighederne for negative konsekvenser og med andre ord omfanget hvorpå re-

levansalgoritmen kan blive brugt som en teknologi til at kontrollere menneskelig adfærd. At eksperi-

mentets resultater ikke har givet endegyldige svar, kan betyde at teknologien kræver en yderligere 

kontrol af den magt, som relevansalgoritmen giver Facebook.  
 

8. Diskussion: 

8.1 Kritik af eksperiment  

I eksperimentet er der elementer som skaber tvivl om, hvorvidt der overhovedet er blevet undersøgt 

det som var hensigten. Potentielle og ukendte faktorer ved computernes hardware, problemer ved op-

rettelsen af Facebook-profilerne og til tider uforklarlige resultater af alle elementer i eksperimentet, 

som har fået vores gruppe til at diskutere om der med sikkerhed kan siges, at Facebooks relevansal-

goritme kun har haft køn og lokalitet som variabler dens behandling af persondata.   

 

I forhold til at undersøge teknologien med Black Box-metoden kan det også diskuteres om eksperi-

mentet kunne optimeres ved at forlænge dets varighed. Udover at have spillet en rolle i forhold til at 

være en begrænsning for eksperimentet, har tid også været en faktor i relevansalgoritmens bearbej-

delse af data. At relevansalgoritmen også forholder sig til hvor lang tid en persona foretager sig en 

adfærd var først et element der blev opdaget halvvejs inde i eksperiment, hvor der af denne grund 

herefter blev foretaget en betydelig forøgelse af de fire personaers adfærd. For relevansalgoritmen 

har dette betydet en forøgelse af persondata til bearbejdelse, men om dette også har været den ene-

ste årsag til, at der kom flere resultater til eksperimentet i form af annoncer og reklamer, kan ikke 

siges med sikkerhed. Forklaringen passer med Facebooks egen datapolitik, men da denne blot er en 
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beskrivelse og ikke et decideret bevis herpå, kan andre årsager ikke udelukkes med sikkerhed. Et an-

det gæt på en årsag kunne f.eks. være, at Facebook-profilerne ganske enkelt havde eksisteret i længere 

tid. Denne uvished kan bruges til at argumentere for en længere varighed og eventuel gentagelse af 

eksperimentet. På denne måde kunne dette forøge mulighederne for at kortlægge alle indre mekanis-

mer i Facebooks relevansalgoritme samt opdage og udelukke eventuelle årsager og fejl i eksperimen-

tet.  

 

Særligt ved de første anbefalede opslag, kunne det diskuteres om der var sket en fejl i eksperimen-

tet. Da det ikke umiddelbart kunne forklares, hvorfor kvinder og mænd fra Hellerup og kvinder, men 

ikke mænd fra Holeby, modtog anbefalede opslag fra Tv2 Nyhederne, kunne der argumenteres for, 

at der måtte være en eller flere ukendte faktorer, som relevansalgoritmen gik ind og behandlede som 

persondata og dermed påvirkede resultatet. Dette kan heller ikke siges med sikkerhed og disse umid-

delbart uforklarlige resultater kan lede til at diskutere om eksperimentet er blevet udført som det var 

planlagt, om de fire computere var identiske, om taletidskortet har gjort en større forskel end forven-

tet, om relevansalgoritmen har forholdt sig anderledes til et navn som Jens eller om valget af mailud-

byder i forbindelse med oprettelsen af Facebook-kontoerne har haft en betydning.  

 

Da årsagerne til eksperimentets resultater ikke kan forklares med sikkerhed, kan det diskuteres hvad 

der kan konkluderes ud fra det. De uforklarlige forskelle på de fire personaers resulta-

ter kan også bruges som argumentation for at sige, at det ikke er muligt at finde ud af præcist hvordan 

Facebooks relevansalgoritme fungere og dermed hvordan den kan blive brugt til at påvirke mennesket 

på forskellige måder. Dette kan betyde en magt som teknologien i relevansalgoritmen giver Face-

book til at bestemme hvad der skal præsenteres for deres brugere og på denne måde påvirke menne-

skets forståelse af et givent emne på de sociale medier.  
 

8.2 Vigtigheden af revealed preferences  
I løbet af analysen er det blevet fremhævet, at Edgerank algoritmen fokuserer på både edges og nodes, 

for at skabe et optimalt output for den enkelte bruger. Med andre ord fokuserer Facebooks relevans-

algoritme på både stated og revealed preferences. På baggrund af det udførte eksperiment, mødte 

gruppen en indikation om at revealed preferences opgør en mere betydningsfuld del af Edgerank al-

goritmens bearbejdelse af input end stated preferences. I dette afsnit vil gruppen derfor diskutere, 
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hvorvidt revealed preferences vægtes højere i relevansalgoritmen, eftersom brugerens adfærd skaber 

en bedre og dybere forståelse af dets interesser.   

 

Det kan argumenteres at revealed preferences giver Edgerank algoritmen en mere reel identificering 

af en bruger, og dermed bliver vægtet højere i relevansalgoritmens bearbejdelse af input. Facebooks 

vægtning af revealed prefences over stated preferences kan argumenteres som værende et produkt af 

platformens ændringer i 2015. I 2015 tilføjede Facebook en ”mixer feature” som gjorde det muligt 

for brugere at vælge om de ville se flere eller færre opslag fra venner, sider osv. (Hosanagar, 

2019). Dette gjorde det muligt for brugeren at udleve deres ønskede stated preferences. Man kunne 

forvente at dette ville skabe mere aktivitet, da brugerne kun ser det de gerne vil. Der skete dog det 

modsatte, og det viste sig at antal likes, kommentarer og ’clicks’ på opslag faldt (Ibid.). Så selvom 

brugerne nu kunne se det som de forventede de gerne ville, faldt den overordnede aktivitet. Vigtig-

heden af revealed preferences kan også ses i sammenhæng med Facebook venner. Edgerank algorit-

men anser at hvis man ser opslag fra en bruger, og man ikke interagerer, altså liker, kommenterer 

eller deler, forventes det at en bruger ikke har nogen interesse i denne kontakt (Bucher, A Technicity 

of Attention: How Software 'Makes Sense', 2012). På den måde er det ikke selve informationen ved-

rørende om en bruger har en bestemt ven, som Edgerank algoritmen benytter, men i stedet hvor en 

bruger interagerer. Eftersom Facebook har fjernet denne funktion og taget magten over hvad der skal 

vises tilbage, vil man kunne argumentere at denne udvikling indikerer, at Facebook, på baggrund af 

den faldende aktivitet under den højere vægtning af stated preferences mod revealed preferences, ser 

en større vigtighed i resultaterne som skabes på baggrund af brugernes revealed preferences.   

 

Formoder man at de stated preferences som en bruger oplyser er korrekte og passende ud fra en bru-

gers interesser, vil det stadig kunne fremhæves at stated preferences ikke er nok til at skabe et opti-

malt output for en Facebook bruger. Stående alene vil Facebook relevansalgoritme kunne skabe en 

meget simpel stereotyp forståelse af en bruger. Dvs. at Facebooks relevansalgoritme vil kunne tildele 

en bruger reklamer, ud fra det stereotype segment en person kan kategoriseres i, ud fra dets køn, alder, 

navn, race osv. Dog vil relevansalgoritmen ikke kunne tildele brugeren reklamer som er præciseret og 

udført ud fra en personlig forståelse af brugeren. På den anden side vil relevansalgoritmen med fokus 

på revealed preferences anse mønstre og handlinger, som kan samles inden for et mere komplekst 

adfærd, der kan gøre annonceringen mere personlig. Uden at kende en persons navn, eller nogen form 
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for stated preference, kan personens adfærd identificerer faktorer specifikt til personens fysiske, psy-

kiske, økonomiske, kulturale og sociale identitet (Borgesius, 2016). Ser man bort fra relevansalgorit-

mens opbygning og blot ser på det resultat som kan skabes ved brug af hvert parametre, er det evident, 

at en annoncering udført på baggrund af en brugers revealed preferences er mere præcis, mere per-

sonlig og tiltaler brugerens interesser mere. Dette vil betyde større interesse for virksomheder, da de 

gennem Facebook, kan opnå deres formål om at nå ud til ikke blot så mange som muligt man så 

mange relevante og interesseret som muligt, i relation til det de udbyder. Ud fra dette vil det være 

logisk for Facebook at vægte brugernes revealed preferences i Edgerank algoritmen, da det endegyl-

digt vil skabe et større økonomisk resultat. Det kan dermed foreslås, at stated preferences alene ikke 

er substantielle nok til at skabe et optimalt output for en bruger, og dermed vil Edgerank algoritmen 

sandsynligvis rangere de mønstre og det adfærd som en bruger udfører, højere end brugerens selv- 

rapporteret information.   

 

Ud fra de overstående argumenter, skabes en indikation om at Facebook opnår et større udbytte ved 

at lægge større vægt på information som oplyses igennem revealed preferences, da det åbner mere op 

for en forståelse af hvordan en bruger interagerer, hvilke interesser de har og deres virkelige person-

lighed.  I forlængelse af argumentet vedrørende de revealed preferences’ væsentlighed i at skabe en 

optimal relevansalgoritme, som skaber en dybere forståelse af en bruger, kan det samtidig også argu-

menteres, at de revealed preferences har fastholdt overvågningskapitalismens greb på Face-

book. Med andre ord er Facebook og den konstante forfølgelse af brugerens adfærd, for at skabe en 

optimal cyklus af reklame og information, et produkt af overvågningskapitalismen. På den måde ska-

bes en korrelation mellem revealed preferences i Facebook og Zuboff’s forståelse af overvågnings-

kapitalisme.   

 

8.3 Overvågning og etik 
På baggrund af vores opgave kan der sættes fokus på det etiske aspekt i at vi som bruger er under 

konstant overvågning på de sociale medier. Eftersom vi på Facebook har et personlig skræddersyet 

feed, hvor relevansalgoritmen har tilpasset de emner der bliver præsenteret, er vi langt mere tilbøje-

lige til at give en reaktion i form af et like, kommentar eller deling. Det betyder også at vi som enkelte 

individer bliver set, hørt og gjort bemærket af andre individer. Vi har internettet, som har gjort det 

nemmere for os, at opretholde et socialt liv i vores travle hverdag. Vi diskuterer, kommenterer og 

debatterer på de sociale medier. Det betyder også at langt de færreste tænker på, hvad denne form for 
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reaktion har af konsekvenser. Ud fra vores diskussion om revealed preferences bliver vi gjort op-

mærksom på, hvor meget der bliver samlet ind af vores personlige oplysninger, som vi selv giver 

tilladelse til, for at få den mest filtrerede feed. Facebook filtrerer alt hvad vi ser og derfor vil vi ikke 

se modstridende synspunkter og derfor vil vi fortsætte med at give en reaktion. Hvis vi ser på rele-

vansalgoritmer fra et højere perspektiv, så er der skabt et system der er designet til at indsamle data, 

og som holder øje med vores adfærd på internettet. De nyheder vi ser på vores feed, er indirekte et 

forsøg på at påvirke os. Webers formulerer i Zuboff’s bog “At den såkaldte teknologiske udvikling i 

moderne tid i så vidt omfang har været økonomisk orienteret mod profitskabelse, er en af teknologi-

historiens grundlæggende kendsgerninger” (Zuboff, 2019, Kap. 1). I det vi giver vores reaktion på 

den specifikke nyhed, ved at klikke, like, dele, eller endda ignorere opslaget, så får de stadig brugbare 

data om brugeren, som kan analyseres og bruges til at påvirke brugeroplevelsen, og har derved mu-

lighed for at præge brugeren i bestemte retninger, i form af specifikke opslag eller anbefalinger. Vi 

afgiver derfor en stor magt, ved at benytte Facebook, da vi tillader andre at have adgang til vores data, 

hvilket mange mennesker acceptere som en selvfølge: 

”Surveillance capitalists wants us to think that their practices are inevitable expressions of the tech-

nologies they employ” (Zuboff, 2019: s.16).  

Overvågningskapitalismen har en anden agenda bag det vi får vist på vores feed. Zuboff forklarer den 

magt vi afgiver, som medfører til at samfundet får svært ved at træffe beslutninger, når vi kun ser det 

magthavere, vil have os til at se. (ibid, s.21) Det betyder at det er en kamp om dominans, nogle vil 

have magten over andre. De virksomheder der investerer mest, har derfor en større chance for at 

påvirke brugerne. På denne måde kan det betragtes at relevansalgoritmen som teknologi, er et produkt 

at overvågningskapitalismen. 

Vi har ”øjne” på os i alt hvad vi foretager os og dette kan potentielt blive brugt imod os. Der kan blive 

manipuleret med vores virkelighedsopfattelse uden at vi er bevidste omkring det. I værste fald kan 

vores beslutninger i overført betydning blive truffet af andre, fordi vi selv har givet tilladelse til at 

lade os påvirke. Det kan dog diskuteres om dette er etisk korrekt, da vi ikke har et objektivt feed vi 

ser på. Vi har et feed fyldt med bias og begrænsninger, der er påvirket af andres meninger, og virk-

somheder der betaler for at fremhæve deres opslag. Teknologien kan derfor resultere i en krænkelse 

af det private. 
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9. Konklusion: 
Ud fra projektets opgave har det ikke været muligt at konkludere hvordan Facebooks relevansalgo-

ritme fungere med sikkerhed. Da de indre mekanismer ved teknologien har været holdt skjulte af 

Facebook, har det kun været muligt at redegøre for hvordan en relevansalgoritme kan fungere gene-

relt. Projektets eksperiment og arbejde med Black Box-metoden har til gengæld kunne illustrere nogle 

af teknologiens funktioner samt de etiske problemstillinger der kan opstå.  

Igennem projektets eksperiment er der blevet udført forskellige handlinger, som pointerer variab-

lerne, køn og lokation, og deres betydning for Facebooks relevansalgoritme. Resultaterne på bag-

grund af de strukturerede og homogene handlinger, udført i forbindelse med personaerne, kreerede 

en indikation om at variablen om køn, ikke har en væsentlig betydning i Edgerank algoritmens bear-

bejdelse af input. Det er evident, at personaer som identificerede sig enten som mand eller kvinde, 

først modtog reklamer, rettet mod et bestemt køn, efter at der var blevet udført en kønsspecifik søg-

ning på hjemmesiden Zalando.dk. Det var altså først efter at personaernes revealed preferences un-

derstøttede et specifikt køn, at Facebook præciserede annoncer på baggrund af brugerens identifice-

rede køn. På modsatte side viste eksperimentet, at variablen om lokation, dvs. personaernes oplyste 

bosted på Facebook, påvirkede relevansalgoritmens resultater. Dette blev fremhævet i forbindelsen 

med søgningen af biler, hvor søgningen var identisk, men hvor kun personaerne fra Hellerup modtog 

opslag fra Bilbasen.dk med vintage og retro biler, selvom alle personaer havde liket siden. Bilerne 

passede til det stereotype segment i et rigt dansk samfund. Resultaterne indikerede derfor at variablen 

om lokation påvirkede relevansalgoritmens vurderingen af hvad der skal anses som interessant for en 

bestemt bruger, på baggrund af deres oplyste bosted.  

Resultaterne i opgaven har fremhævet en indikation om at Facebooks relevansalgoritme vægter bru-

gernes revealed preferences, højere end en brugers stated preferences. Denne indikation bliver skabt 

på forståelsen af at revealed preferences, altså en brugers adfærd og handlinger, giver et klarere bil-

lede af brugerens personlighed og interesser. På modsatte side findes det at stated preferences ofte 

bliver udfyldt, med et større fokus på et ønske, fremfor den virkelige person bag Facebook-profilen. 

Revealed preferences vigtighed for at skræddersy brugernes oplevelse, er samtidig med til at skabe 

en videreudvikling af Facebooks, samt annoncørers, behov for at overvåge brugere. I denne forbin-

delse vokser overvågningskapitalismen pga. revealed preferences, da det gør at virksomheder kan 

følge endnu flere bevægelser og interaktioner. Dette betyder også at brugernes magt afgives, og kan 

risikere kun at blive peget i en retning som annoncører ønsker. Konsekvenserne af relevansalgoritmen 
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som teknologi udvikler sig stadig. Selvom det ikke har været muligt at kunne konkludere hvordan 

Facebooks relevansalgoritme fungerer, kan dette projekts opgave vidne om en fortsat mangel på 

transparens mellem Facebooks relevansalgoritme og brugerne og udtrykker et behov for at afdække 

teknologien yderligere.  

10. Visuel Præsentation:  
Da der skal laves en visuel præsentation der kan repræsentere opgaven, har vi valgt at forsøge at lave 

en model over hvordan Facebooks relevansalgoritme kan se ud. Den er kun vejledende, og vi kan 

ikke med sikkerhed vide om det afspejler deres algoritme. 

 

Derudover har vi også lavet en video der forklarer modellen meget simpelt og hurtigt. Den kan ses 

her: https://biteable.com/watch/relevansalgoritme-2590290 

Modellen er lavet ud fra hvordan vi tror at Facebook benytter sig af relevansalgoritmer, og det er 

endegyldigt vigtigt at pointere at der findes langt flere måder for Facebook at indsamle data på, end 

de 5 ovennævnte. Det er blevet konkluderet i gruppen, at en visualisering af alle de kendte og ukendte 

systemer kun ville være muligt i en opgave som kun har fokus på systemet. Grundet projektet omfang 

har gruppen derfor kun fremhævet disse punkter, da det er dem vi har nævnt i løbet af vores opgave.  

https://biteable.com/watch/relevansalgoritme-2590290
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12. Bilag 
12.1 Bilag 1 - Eksperimentets Logbog 
 

12.2 Bilag 2 - Eksperimentets Billeder 
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