
 

 

Basisprojekt 1 
 

1. semester - efterår 2020 

 

s.1 

Eksamensgruppe nr: V2024788681 

Projekttitel: By Vindue - et repræsentativt supplement til det danske mediebillede. 

Gruppens medlemmer: 
Rasmus Bjørnskov-Bartholdy 

 

Cecilie Freja Brage Fogtmann 

 

Jonas Foldager Christiansen 

 

Cecilia Birgit Mouritzen 

 

Nikoline Rasmussen 

 

Irem Yüksel Baran  

Vejleder: Eduardo Abrantes 

Tegn: 146.745 

Dato: 21/12-2020 



 

Abstract 

  

News criterias dictate the majority of news production which creates distorted media coverage. 

In this report we draw from previous studies which characterizes the primary causes, 

consequences and possible solutions to this problem. Furthermore we complement these by 

examining the importance of news media as an informing platform in society, and the 

importance of integrating a constructive criteria in current news production. During this study we 

develop and test a prototype. Additionally, we evaluate it by accessing existing theories from our 

programmes, Design og Konstruktion and Subjektivitet, Teknologi og Samfund. Moreover, with 

previous studies about conceptualizing News Avoidance, the current news criterias, theory 

about behavioral design and nudging. The evaluation is also based on qualitative studies we 

carried out during the test, as well as a broad range of quantitative data from previously 

mentioned studies. We create a versatile technologically installed design that can supplement a 

broad range of news journalism in order to enhance a nuanced landscape in current news 

media. 
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Indledning 
 

Nutidens mediebillede befinder sig i en konstant udviklingsfase, der i voldsom grad præger det 

enkelte menneske og samfundet generelt. Når det kommer til de danske mediers dækning af 

verden, så skabes der mediebilleder, tilsigtede eller utilsigtede, som kan have stor 

samfundsmæssig og personlig betydning for mange (Kabel et al., 2016, 8). Den nuværende 

idealforestilling af medierne er, at den udenrigsdækning de fremstiller løbende skal afspejle 

både de vigtigste hændelser og udviklingstendenser i verden. At medierne i den form, skal være 

klassisk oplysende. Mange læsere, lyttere, seere og klikkere forventer, at medierne giver svar 

på enkle spørgsmål - som hvem, hvad, hvor og hvornår - men også mere komplekse spørgsmål 

- som hvordan, hvorfor og med hvilke konsekvenser (Kabel et al., 2016, 8). Mediernes 

udenrigsjournalistik har især fokus på de store dagsordener, hvor de hovedsageligt dækker 

aktuelle konfliktfyldte begivenheder, alt imens de samtidig har ansvar for overblikket over, hvor 

de store strukturelle forandringer sker, og hvad de består af. Vi oplever en skævvredet, 

journalistisk tendens til kun at bringe historier omkring begivenheder, der er enkle og klare, eller 

uventede og sjældne. Derudover dem der passer til det pågældende medies udgivelses rytme, 

og alt dette med et dominerende, negativt fokus. Kort beskrevet, er der altså en tendens til at 

medierne udvælger begivenheder, som passer ind under deres prioriterede nyhedskriterier. 

Medierne som egentlig skulle give et indblik i de af samfundets afkroge, som borgeren ikke har 

adgang til, giver således ikke et virkelighedstro billede (Mosbech, 2019, citerer Galtung, 1965). 

Vores design vil derfor udforme sig som et supplement til nyhedsjournalistikken (Mosbech, 

2019, citerer Galtung, 1965). 

 

Problemfelt 
Tager vi et kig på det danske mediebillede, er det klart at medierne har en kritisk og 

informerende tilgang, men er vinklingen af nyhederne i stadig grad med til at skabe et 

skævvredet mediebillede? På de store danske tv-stationer, DR og TV 2, er omkring 75 procent 

af det løbende flow af nyheder om de ikke-industrialiserede lande baseret på nyhedskriteriet 

konflikt (Kabel, 2005). Tager man det i mente, og kigger på den generelle udlandsdækning af 

nyheder generelt, er der så ikke en tendens til en systematisk overdramatisering af nyhederne 

som metode? 
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Med udgangspunkt i, hvordan danske tv-stationer fremstiller et land som for eksempel Kina, så 

kan man se, at de i det daglige nyhedsflow næsten udelukkende baserer deres evidens på 

veletablerede elitekilders information, såsom nyhedsmediet BBC (Kabel, 2016). Selvom der 

findes masser af uafhængige kilder, der stiller troværdig information til rådighed om udlandet, så 

bliver disse kilder sjældent brugt, idet nyhedsformidlingen netop bliver baseret på de store 

internationale nyhedsbureauer (Kabel, 2016). 

 

Medierne er en essentiel brik i et åbent, demokratisk samfund, idet medierne formidler nyheder 

og viden til den enkelte borger. Og for at samfundet skal opretholde sin demokratiske essens, er 

formidlerne af disse nyheder altså nødsaget til at være troværdige kilder. Men hvad er forskellen 

på at vinkle nyhederne på en bestemt politisk, kulturel eller social måde, og på decideret at 

skabe et unuanceret mediebillede? Det er spørgsmål som disse, vi vil gå i dybden med i vores 

arbejde. Her vil vi sætte spørgsmålstegn ved de forskellige mediers vinkling af nyheder og 

måden, hvorpå denne vinkling bliver leveret i mediebilledet - primært i de store nyhedsmedier. 

Vi er af den overbevisning, at man som individ i en digital tidsalder bliver udsat for så mange 

forskellige informationer, at man umuligt kan overskue eller tage stilling til dem alle - og dermed 

er det nemt at drukne i et hav af informationer. Hvis vi derudover i høj grad eksponeres  for 

overfladiske begivenheder, uden at kigge på konteksten, disse begivenheder finder sted i, eller 

sågar formidles ud fra, hvordan kan vi så nogensinde blive klogere på, eller tage stilling til den 

verden vi lever i?  

 

Vi vil som svar på vores spørgsmål skabe et teknologisk installationsdesign, der netop har til 

formål, at brugerne af vores design skal kunne tage stilling til det, de ser, og den verden de 

lever i. Vi vil forsøge at skabe et design der, så vidt muligt, kan fungere som et supplement til 

mediernes fremstilling af nyheder, og derved bidrage med et mere nuanceret billede via en 

uredigeret skærm, hvor indholdet taler for sig selv og derved skildrer indholdet, præcis som det 

er. Formålet med dette er at skabe et billede, hvor den enkelte selv får direkte indblik i noget 

konkret; et andet sted, en anden kultur, eller blot en anden hverdag, og dermed har den enkelte 

også muligheden for at danne sig sit eget indtryk - uden at skulle forholde sig til et tildels 

unuanceret billede fra mediernes side (Haagerup, 2012) 

 

For at vi kan skabe et installations design, der kunne blive et repræsentativt supplement til 

skævvridningen i det danske mediebillede, er vi nødt til at isolere hvilke faktorer, der fører til 
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denne skævvridning. Dette vil vi gøre ved at undersøge mulige symptomer, årsager og 

konsekvenser der er af selvsamme skævvridning. Først når disse faktorer er isoleret, kan 

designet tage form. Vi vil derfor også undersøge, hvorvidt det er muligt at skabe et teknologisk 

installationsdesign, der i udgangspunktet er så tæt på neutralt som muligt, og som derfor kan 

bruges indenfor en hvilken som helst gren af journalistik, til at supplere med en nuance til den 

pågældende nyhedshistorie. Vores forhåbning er altså at skabe et design, der formidler, men 

som såvidt muligt ikke vinkler dét, det formidler. Vi vil her også undersøge hvordan vi kan bruge 

forskellige design metoder og teorier som, CCM, Nudging, 3 cyklus modellen og adfærdsdesign 

med mere. Vi skal finde frem til, om vi skal skabe et produkt der figurerer i virkeligheden, virtuelt 

eller begge dele. Kan et supplement til en skævvridningen i medierne figurere på de samme 

platforme, som de allerede eksisterende medier, uden at drukne i mængden af information? 

Eller vil supplementet, altså designet, være nødt til at få sin egen platform? Og skal denne 

platform så være fysisk eller virtuel?  

 

I det seneste årti har der udviklet sig et nyt mediesystem, drevet af digitaliseringen af medierne. 

Nu udgiver og interagerer medierne med læserne, seerne, lytterne og klikkerne på talrige og 

forskellige medier og platforme på samme tid: Papir, online/web, skærme i offentlige rum, 

flowradio, flow-tv, video, audio, streaming og diverse sociale medier. Denne udvikling stiller 

derfor højre krav til redaktionerne, da de skal kunne levere målrettet indhold til alle disse 

platforme. På samme tid er brugerne og medieforbruget flyttet mere og mere over på mobile og 

håndholdte enheder som smartphones, tablets og laptops. Konsekvensen er vidtgående 

valgmuligheder for den enkelte, der nu kan vælge til og fra i højere grad end tidligere (Kabel et 

al., 2016, 8). Der er derfor stort fokus på hurtighed, korthed, dybde og længde, visualisering og 

evnen til at monitorere indholdsstrømmene i offentligheden og de sociale medier, idet alle disse 

udgør konkurrenceafgørende faktorer i mediebilledet. Medierne skal kunne berige den offentlige 

samtale for at være aktuelle. Redaktionerne skal levere kvalitet på en lang række platforme på 

samme tid, journalistikken skal tilpasses til de forskellige platforme og brugere som er ’on the 

go’ (Kabel et al., 2016, 8). Men hvordan påvirker det validiteten og kvaliteten af journalistikken i 

mediebilledet? Bliver nyhederne for farvede, for hurtige og for egen-interesse vinklede?  

 

Vi giver, i form af vores design, et bud på, hvordan et uredigeret billede kan forudsættes 

gennem vores produkt. Vores installations design vil nemlig skildre livet som det er, i sit eget 

tempo og sin egen rytme, og er derfor et supplement til de nuværende nyheder der primært ses 

i mediebilledet. Vi vil derved skabe et billede, hvor indholdet taler for sig selv, uden en bestemt 
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vinkling af virkeligheden. Det er vores intention at skabe en ramme af verden, uden noget 

specifikt fokus, og derved skabe adgang til et lille billedeudsnit af verden, hvor der intet særligt 

fokus er på at vise andet, end hvad der sker foran designet. Vi vil altså sætte rammerne for 

indholdet, idet vi udvælger placeringen, men derfra lade indholdet tale for sig selv og lade dét 

der sker foran installationen ske, uden anden påvirkning fra vores side.  

For at teste om vores installationsdesign fungerer vil vi skabe en prototype i fysisk form. Denne 

prototype kan vi teste i en lignende situation, som den vi forventer vores endelige produkt 

fungerer i. Ved at teste prototypen af og evaluere den, sikrer vi os at vores design fungerer og 

dermed ikke bliver et mislykket design.  

 

Problemformulering 

Vores problemformulering lyder: 
Hvordan kan et teknologisk installations design være med til at skabe et repræsentativt 

supplement til det danske mediebillede 

 

Arbejdsspørgsmål: 

- Hvilke symptomer og årsager er med til at forårsage en skævvridningen i det danske 

mediebillede? 

 

- Hvad er et repræsentativt supplement og hvordan skabes et sådan et? 

 

- Hvilke teorier og metoder ville være relevante for at skabe et sådan design? 

 

- Hvilke supplementer til det danske mediebillede findes der allerede? 

 
 

Uddybet fortolkning af problemformulering:  

Dette projekt udformer sin start med vores problemformulering efterfulgt af vores problemfelt, 

hvor vi her dokumenterer vores problemstillings relevans. Dette gør vi på to måder. Vi kommer 

ind på hvad vi vil besvare med et teknologisk installations design og hvordan, samt 

mediebilledets udvikling og den mulige skævvridning i mediebilledet. Vi vil også tage et kig på 

dennes påvirkning af samfundet og det enkelte individ. Herefter kommer en kort gennemgang af 

motivationsfaktorer. Vi vil komme ind på designet af vores produkt og vores Design Rationale, 
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hvor vi forklare de valg vi tog i designprocessen og hvorfor vi tog præcis de valg. Efter det, går 

vi igang med at forklare den teori som vi har valgt at arbejde med, indenfor Design og 

Konstruktion og Subjektivitet og Teknologi og Samfund (STS). Til sidst, den relevante teori, 

belæg og årsager for et skævvredet mediebillede. Efter teorien vil vi i semesterbindingen 

uddybe vores fokuspunkter inden for de to valgte semesterbindinger. Henholdsvis Design og 

konstruktion som hovedfokus, og vores inddragelse af Subjektivitet, Teknologi og Samfund. Her 

kommer vi ind på hvilke metoder og teorier fra de to kurser vi bruger, i et mere samlet afsnit. 

Herefter vil komme en uddybelse af disse metoder og hvordan vi benytter dem. I analysen vil 

starte ud med en kort uddybelse af de komplikationer vi har haft, henholdsvis i forhold til GDPR 

lovgivning, og den igangværende COVID-19 pandemi. Ud over det, forklarer vi hvordan vi har 

brugt teori og metode til at arbejde med vores problemstilling. Samt forklare vi vores 

designprocess og analysere på testen af produktet. Vi vil herefter diskutere vores produkt, 

kunne vi havde gjort noget anderledes? Hvis ja, hvordan havde produktet så udformet sig? Til 

sidst i vores opgave, runder vi af med en konklusion, der konkludere på om vi har fået løst vores 

designproblem.  

Motivationsfaktor for problemstilling 
Vi oplever en overeksponering i medierne af globale katastrofer og en tendens til, at en stor del 

af nyhederne, vi støder på, er negative. Det giver os en oplevelse af, ikke at få hele billedet af 

hvad der foregår, hvilket afføder en opgivenhed både i forhold til at søge oplysning gennem 

nyhedsmedier, og helt generelt at søge oplysninger om verden omkring os. Denne opgivenhed 

kan alle gruppemedlemmer nikke genkendende til, og det er vores klare indtryk, at dette 

potentielt kunne få os til at undgå visse af sådanne nyheder. Vi er også overbeviste om, at vi 

ikke er alene om det. Dette fokus på konflikt og generelle negative særpræg, og den følgende 

opgivenhed heraf, er helt klart en kæmpe motivationsfaktor for vores projekt, idet vi gerne vil 

forblive velinformeret om nyheder generelt, både globalt og nationalt, men vi har samtidig svært 

ved at finde rundt i det hav af nyheder der findes, uden at drukne i dem eller sidde tilbage med 

en følelse af, at det står skidt til i størstedelen af den verden, vi læser om.  

 

Dette er klart en af de afgørende årsager til, at vi gerne ville kreere noget nyt, der kunne 

supplere mediebilledet med noget mere neutralt, og noget man kunne forholde sig til - noget 

håndgribeligt. Noget der ikke kunne sættes i bare én boks, men som kunne fungere i alle bokse 

og dermed passe ind i al slags nyhedsjournalistik - ikke bare de positivt stemte eller de negativt 

stemte. Vi ville gerne skabe noget, der kunne tilpasse sig alle nyhedskriterier og dermed være 
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relevant for alle nyhedsmedier, men som samtidig ikke tilføjede elementer til den 

overdramatisering og overeksponering, vi selv var så trætte af.  

 

Helt fra begyndelsen blev vi inspirerede af installationer og designs, der enten lignede eller 

havde en lignende funktion, som vores eget. Vi blev meget inspirerede af Jakob Kirkegaards 

lyd-installation En By i Rusland” (Kirkegaard, n.d.), der som projekt har til formål at opløse 

fremmedgørelsen af det ukendte. Installationen er et lydværk, der består at lydoptagelser fra 

otte lokationer i en by i Rusland, som bliver placeret på lytteposter, der ligner de steder, hvor 

lydoptagelserne er lavet, i den danske by, Struer. Kirkegaard beskriver hans værks intention 

således: “Ved at lytte til En By i Rusland, låner de deltagende den fremmedes ører og hører og 

hører derigennem noget velkendt. Vi lærer byens lyde at kende og kan på den måde - ved at 

lytte - være med til at opleve fremmedgørelsen af noget ellers ukendt. En by i Rusland bliver 

pludseligt til et virkelig sted for os, som er på kortvarigt besøg i Struer (Kirkegaard, n.d.) 

 

Vores inspirationskilde belyser altså det ukendte via lyd, hvorimod vi belyser det skævvredne 

mediebillede visuelt. Kierkegaards En by i Rusland er et godt eksempel på, hvordan man tager 

en kultur, og via en digital platform formidler den og integrerer den i en anden kultur, ved fysisk 

at placere den der. Den derfor et godt springbræt og inspirations element for vores intentioner 

med vores design, idet vi på sin vis ville forsøge at gøre det samme, eller skabe et design, hvis 

funktion ville kunne gøre det.  

 

Vi er ydermere blevet inspireret af, hvordan wildlife webcams fungerer. Wildlife webcams er en 

stor samling af webcams, der livestreamer naturområder fra hele verden på en online platform. 

Her kan seeren, via en hjemmeside, få lov til at se en uredigeret livestream, direkte fra naturen, 

som var de en flue på væggen. Det vil sige at der i wildlife webcams hverken redigeres eller 

klippes i selve indholdet (Wunderman, 2020). Det inspirerede os til at inkorporere webcam og 

livestream funktionen i vores design udvikling, så vores design kunne vise en uredigeret 

livestream af virkeligheden på samme måde.  

 

Designrationale: By-Vinduet  
 
Vores endelige design har vi valgt at navngive ‘By-Vindue’. Vores design er et fysisk 

installationsdesign, som fungerer som et digitalt ‘vindue’, der livestreamer mellem 2 vilkårlige 
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lokationer. Disse lokationer kunne eksempelvis være et marked i Danmark og et marked i 

Indien, eller en rådhusplads i en lille jysk provins og en rådhusplads i København. Vores design 

udformer sig i 2 skærme, med et kamera monteret på hver skærm. Kameraet fra den ene 

lokation sender en livestream, som vises på skærmen på den anden lokation, således at man 

på den ene skærm kan se den anden livestream og omvendt. Det betyder, at den fungerer lidt 

ligesom et videoopkald mellem 2 lokationer, dog uden lyd, da vi vurderede at det ville virke 

støjende. De 2 skærme skal være af en sådan størrelse, at det virker opsigtsvækkende for 

beskueren af vores design, så vores design bliver en form for blikfang. Intentionen med 

designet er at skabe et repræsentativt supplement til skævvridningen i det danske mediebillede. 

Meningen med vores design er derfor at opstillingen skal kunne supplere flere forskellige slags 

nyhedsjournalistik, og dermed bidrage til et mere nuanceret billede af en given situation eller 

lokation, som journalistikken skildrer. Ved at tilføje denne nuance, skal designet altså kunne 

mindske førnævnte skævvridning. Det gør den fordi det er en livestream og et stillestående 

kamera, hvilket betyder at vi har sat rammerne, men det er indholdet, der er i fokus. Vores 

design er selvfølgelig afhængigt af hvilken situation, land eller område den sættes op i, men lige 

meget hvilken placering designet har, vil den altid give en så virkelighedstro vinkling så muligt, 

til beskueren. 

 

Teori 

Design teorier 

Abduktion 

Når der tales om designtænkning, er det ofte, at man ser på forskellige tilgange til en 

designproces. Én af de tilgange er abduktiv tænkning. Den første, der introducerede begrebet 

abdukiv tænkning var Charles Peirce, en filosof der levede fra 1839-1914. Peirce grundlagde 

pragmatismen, som anses for at være en af de vigtigste amerikanske bidrag til filosofi og logik. 

Pierce mente at nye idéer opstår, når man vælger at studere data eller observationer, som ikke 

stemmer overens med allerede eksisterende modeller eller teorier. Det første skridt i abduktiv 

tænkning, er derfor undren (Pries-Heje, 2020). Roger Martin skrev i sit uddrag The Design of 

Business, at Peirce ikke mente, at det første skridt mod ræsonnement var observation, men 

undren. (Martin, 2009, s. 64). Pierce mente, at der fandtes en tredje form for logik, idet hverken 
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deduktion eller induktion, ifølge ham, virkede tilstrækkelige som designtænkning. Derimod 

mente han, at design handler om noget helt nyt. Kort sagt, er induktion er det, man ville kalde 

den åbne tilgang; her tager man ud i virkeligheden, med et formål om at få skrabet viden til sig 

om fænomener, teorier eller hypoteser. Når man er ude og undersøger, forsøger man derved at 

se, om der hersker nogle mulige sammenhænge mellem det, man ville undersøge før man tog 

ud, og det, man ser. Deduktion er derimod det man ville kalde den lukkede tilgang; man tager 

også ud i virkeligheden her, dog med hensigt på at afkræfte eller bekræfte en given hypotese 

eller teori, ud fra det man ser. Abduktion er så at sige mellemformen. Ved abduktion bevæger 

man sig ud i virkeligheden med ideer til mulige forståelser og forklaringer. Efter man har 

undersøgt, forsøger man så at etablere den mest sandsynlige fortolkning eller forklaring, uanset 

om denne stemmer overens med ens forestillinger, fra før man tog ud og undersøgte. 

(Pries-Heje, 2020). Han navngav hans ræsonnement abduktiv logik. Han mente dog ikke, at 

pointen var at konkludere, at noget var sandt eller falsk. Han mente derimod at pointen, eller 

målet, var at finde ud af, hvad der muligvis kunne være sandt (Martin, 2009, s. 65). Abduktion er 

essensen af, at designere laver deres egne hypoteser, løsningsmodeller eller fortolkninger, som 

alle udgiver mulige bud på en given problemstilling, undren eller udfordring. Når designere 

anvender abduktion, søges der aktivt efter et problem eller behov. Der udfordres på 

eksisterende forklaringer, som dermed åbner op for at designe nye verdener.  

 

Adfærdsdesign 

System 1 og 2 

Vores installationsdesign kan defineres som et adfærdsdesign. Et adfærdsdesign er en 

designmetode, hvor man skaber en ønsket forandring. På samme måde, ønsker vi med vores 

design at skabe en forandring i den adfærd beskueren har. Vi håber, at vi med vores design kan 

ændre adfærden omkring formidling af verden omkring os, ved at skabe et design, der 

appellerer til lysten hos modtagerne, om aktivt at søge nuanceret indsigt (Se evt. senere afsnit 

Nudging). En forsimplet måde at forstå adfærdsdesign på, er at kigge på hjernens såkaldte 2 

systemer, System 1 og System 2. System 1 er den del af hjernen som tænker hurtigt, den 

ukontrollerede og intuitive del af hjernen. System 2 er derimod den del af hjernen, der bruges 

med mere omtanke, er langsommere, kontrolleret og mere reflekterende. (Münster, 2017, s. 54). 

Jytte fra marked marketing er desværre gået for i dag er en bog skrevet af Morten Münster, som 

går i dybden med, hvordan der skabes forandring i den virkelige verden ved brug af 
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adfærdsdesign. I bogen bruges eksempler på, hvordan systemerne tages i brug hos 

modtageren. For eksempel bliver system 2 aktiveret, hvis man bliver bedt om at gøre ting, som 

kræver gennemtænkning, som at åbne en konto i Kina, lave en marketingsstrategi eller blot 

udtale sit navn bagfra. System 2 er altså i brug, når man skal koncentrere sig om at forberede 

sig til en præsentation, lære et nyt sprog eller skrive en rapport. Systemet håndterer de mere 

komplekse handlinger, altså de handlinger, der kræver tankemæssig energi og tid. I bogen, 

Switch - how to change things when change is hard af forfatterne, Chip og Dan Heath, forklares 

hvordan system 1 og 2 også kan beskrives metaforisk, som en rytter og elefant. De forklarer, 

hvordan man kan ændre folks adfærd gennem design og argumenterer for, hvorfor ændringerne 

ikke altid går som ønsket. Nogle eksempler er blandt andet, at fordi rytteren ikke har kontrol 

over elefanten, eller fordi der kun er fokus på rytteren specifikt, så ændres adfærden ikke som 

ønsket (Heath & Heath, 2010). Rytteren anses her som den rationelle side af hjernen, altså 

system 1, mens elefanten er den emotionelle side af hjernen, altså system 2 (Pries-Heje, 2020). 

 

Daniel Kahneman, som er psykolog og har forsket i menneskers adfærd i 40 år, fandt frem til, 

hvordan man kunne opfange, hvilket system der blev gjort brug af. Når system 2 for eksempel 

aktiveres, udvider individets pupiller sig. (Münster, 2017, s. 25). System 1 kan derimod 

aktiveres, hvis man bliver bedt om at fuldføre en sætning som rosinen i…. Her vil man 

automatisk sige pølseenden, da det er implementeret hjernen og derfor kommer til os flydende 

(Münster, 2017, s. 25). Det går derfor stærkt og kræver ingen energi fra os. Det er altså system 

1, der gør dig i stand til at udføre mange motoriske opgaver automatisk, da de er implementeret 

i os som mennesker. De er vaner, vi ikke tænker over, men som vi udfører som en selvfølge. 

Som det at køre bil eller at børste tænder. Det er også systemet, der aflæser andre menneskers 

humør over et telefonopkald, kun på baggrund af måden de siger hej på. Systemet fungerer 

altså på baggrund af vaner og erfaringer, det der i bogen også kaldes biases eller kognitive 

smutveje (Münster, 2017, s. 25).  

 

I bogen Switch bliver en del situationer, hvori adfærdsændringer er vellykket, beskrevet. Et 

eksempel er kræftramte teenagere, der ikke var gode til at tage deres medicin (Heath & Heath, 

2010, s. 118). Lægerne mente, at hvis bare teenagerne fik mere viden og information omkring 

deres sygdom og medicinen, ville det hjælpe, men efter at have afprøvet dette, skete der ingen 

ændring. Men ved at udarbejde et computerspil, kaldet Re-Mission, blev teenagerne langt mere 

interesseret og fik gennem spillet viden om deres sygdom og medicineringen. Rytteren er i 

eksemplet her lægerne og it-designerne, som konstruerede spillet, og elefanten er patienterne. I 
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vores tilfælde, ville rytteren være os, som udarbejder vores produkt og elefanten er 

menneskerne på gaden.  

 

Nudging 

Nudging er endnu et begreb fra adfærdsdesign. To nudge kan defineres som at give folk et 

kærligt skub i den rigtige retning, eller mest optimale retning, gennem et design (Pries-Heje, 

2020). Nudging teorien er egentlig med til at forklare, hvordan mennesker kan hjælpes til at 

træffe bedre beslutninger. Disse beslutninger er ikke kun med til at fremme individets helbred, 

men også deres velfærd og livskvalitet (Sunstein, 2014, s. 2). Cass R. Sunstein er The Robert 

Walmsley university professor på Harvard. Han er opfinder og direktør for programmet om 

adfærdsmæssig økonomi og offentlig politik på Harvard Law School (Harvard Law School, 

2020). Sunstein har skrevet en artikel om nudging, som beskriver alt fra hvad nudging er og 

hvad det i realiteten bruges til (Sunstein, 2014). Hans artikel Nudging: A Very Short Guide, 

beskriver nødvendigheden af nudging, hvordan der gøres brug af det og effektiviteten af 

nudging. Begrebet nudging er en del af hverdagen, uden folket egentlig har en anelse om det. 

Artiklen kommer med eksempler på nudging, som at det kan komme i form af GPS’er, apps, 

påmindelser, alarmer med mere (Sunstein, 2014, s. 1). GPS’er bliver for eksempel brugt til 

vejvisning, da du bliver nudged i den rigtige retning. Du er dog ikke tvunget til at følge den 

specifikke retning GPS’en viser dig, du vælger blot at følge den vej, da GPS’en fortæller, at det 

er den mest optimale vej. Alarmer bliver sat, hvis vi skal nå noget specifikt. De påminder folk 

om, at skulle op og i skole eller på arbejde, dog er man ikke tvunget til at sætte nogen alarm, 

det er et valg, da alarmer er egnet til at hjælpe folk mod en mere efficient hverdag. Hele 

essensen af nudging er at gøre livet lettere, mere simpelt og dermed sikkert for folk at navigere i 

(Sunstein, 2014, 2). Vejskilte, vejbump, informative uddannelseskampagner og reducering af 

papirarbejde, er alle eksempler på ting i vores hverdag, der er opstået af nudges, som har gjort 

livet lidt lettere og mere sikkert. Et andet udtryk for nudging kunne så at sige være Soft 

paternalism (Sunstein, 2014, 2). Brugen af soft paternalism, er regeringspolitikker der har til 

formål at ændre forbrugernes adfærd uden at ændre deres valgsæt. Soft paternalism er for 

eksempel, de grafiske advarsler på cigaretpakker (Glaeser, 2005, s. 15). Nudging designet 

bevarer dog stadig fuldstændig valgfrihed. Som eksemplet foroven guider GPS’er folk hen mod 

en specifik rute, men det vil ikke sige, de er tvunget til noget, da de stadig har den valgfrihed at 

kunne sige fra og køre en anden rute.  
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Sunstein beskrev ti nudges i et katalog, som han kaldte for de ti mest vigtige nudges til politiske 

formål – med et par forklarende kommentarer, som vi nu kort vil gennemgå (Sunstein, 2014, 

s.3): 

1. Default rules, er dét, man i folkemunde sandsynligvis ville kalde standardregler. 

Standardreglerne er dem, alle kender som automatisk tilmelding af programmer, for eksempel 

sådan noget som sundhedspleje og uddannelse. Det vil sige, at man for eksempel automatisk 

tilmelding en folkeskole eller et hospital til fødsel. Sunstein refererer til standardregler som den 

nok mest effektive nudge. Eksempelvis hvis folk automatisk blev tilmeldt en pension, så ville 

deres opsparing stige markant, nærmest også per automatik. Andre standardregler kunne være 

dobbeltsidet udprintning, som ville fremme miljøet. Med standardregler er det dog vigtigt at 

påpege, at det for brugeren nærmest er uundgåeligt, at de følger reglerne, hvis ikke muligheden 

for at fravælge det aktivt er synlig, eller hvis muligheden decideret ikke er der (Sunstein, 2014, 

s. 4).  

2. Simplification, eller forenkling. Dette bruges til at fremme anvendelsen af allerede 

eksisterende programmer. Det kunne være programmer, som involverer uddannelse, sundhed, 

finansiering, fattigdom og arbejde. De bør ifølge Sunstein alle være let navigerbare, måske 

endda intuitive. Derved sker reducering af unødige kompleksitet, som for eksempel ved at 

hjemmesider bliver forenklet, så det fremgår synligt, tydeligt og let, hvordan man færdes på 

hjemmesiden, og så der ikke ringes ind af hele befolkningen, fordi de har problemer med at 

tjekke deres patientjournal (Sunstein, 2014, s. 4).  

3. Uses of social norms, altså brug af sociale normer, som man kender det. Det er dét, de fleste 

mennesker gør, som for eksempel at stemme eller betale deres regninger. Sunstein mener, at 

en af de mest effektive nudges er at informere folk om, at de fleste er engageret i en specifik 

opførsel eller handler på en bestemt måde, da det så opfanger alle andres interesse og at de så 

dermed handler som alle andre (Sunstein, 2014, s. 4). Et andet eksempel kunne være at, et skilt 

på et hotel, hvor der står, at 9 ud af 10 hotelgæster genanvender deres håndklæder. Hvis dette 

blev sagt eller skiltet med til nye hotelgæster, ville chancen for at de 1 ud af 10 som ikke gør, 

ville ændre adfærd og genanvende højnes. 

4. Increases in ease and convenience, forøg lethed og bekvemmelighed, er for eksempel det at 

gøre sunde fødevarer synlige. Sunstein mener, at folk har en tendens til at træffe lette 

beslutninger, og et godt slogan ville ifølge ham være “make it easy” (Sunstein, 2014, s. 5). Hvis 

eksempelvis kantinerne i folkeskolerne gjorde sunde fødevarer synlige, ville det nudge eleverne 

til henholdsvis at købe de sunde fødevarer, frem for de usunde. 
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5. Disclosure, offentliggørelse, er eksempelvis hvis økonomiske eller miljømæssige 

omkostninger, som er forbundet med energiforbrug, blev offentliggjort. “Sollys er det bedste 

desinfektionsmiddel” sagde den amerikanske supreme court dommer Louis Brandeis (Sunstein, 

2014, s. 5). Hvis, lad os sige et firma, der solgte solceller, offentliggjorde deres miljømæssige 

omkostninger og dermed forklarede folk, hvor meget solceller gavner, ville det stille firmaerne i 

et bedre lys og dermed endda bygge en bedre kundebase for dem selv. 

6. Warnings, graphic or otherwise, er advarsler, som kan være grafiske eller lignende. Det 

kunne for eksempel være de grafiske advarsler på cigaretpakker. Hvis eksempelvis alvorlige 

risici er involveret, er den bedste nudging, ifølge Sunstein, en privat eller offentlig advarsel. 

Noget, der fanger folks opmærksomhed (Sunstein, 2014, s. 5). Det kunne også blot være et skilt 

med advarsler om dyr på vejen, så gør nudgen bilisterne opmærksomme på, hvad der kunne 

forekomme, og dermed få dem til at køre mere forsigtigt. 

7. Precommitment strategies, forudsætningsstrategier, som man også kender det. Det ville for 

eksempel være, at folk forpligter sig til et specifikt handlingsforløb. Det kunne være 

handlingsforløb, der ville hjælpe dem med rygestop, med at stoppe med at drikke eller med at 

spare penge op. Folk har en tendens til at give op ret hurtigt på deres mål, mener Sunstein. 

Hvis folk fik sat forudsætningsstrategier, ville de derfor sandsynligvis klare det bedre (Sunstein, 

2014, s. 5). 

8. Reminders, eller påmindelser, er eksempelvis e-mails eller sms’er om en specifik ting, man 

skal have ordnet. Det kunne være regninger, der skal betales, eller tider, de har hos lægen. 

Sunstein mener, at folk har en tendens til ikke altid at deltage i en bestemt adfærd, hvortil han 

mener at årsagen kan være en kombination af andre forpligtelser, udsættelse, 

overspringshandlinger eller simpel glemsomhed. Påmindelserne er derfor til for at hjælpe folk på 

vej mod deres mål. Derfor er det en hurtig form for nudging, der kan have relativ stor indflydelse 

på folks dagligdag. Et eksempel kunne være en påmindelse til en jobsamtale, man måske 

havde fortrængt eller glemt (Sunstein, 2014, s. 6).  

9. Electing implementation intentions, eller at fremkalde intention. Folk er mere tilbøjelige til at 

deltage i aktiviteter, hvis nogen fremkalder deres implementerende intentioner. Det skal i 

realiteten ikke stilles op som et åbent spørgsmål, men et lukket der efterlader dem med følelsen 

af nødvendighed. Som eksempelvis at spørge “Har du planer om at stemme til valget?” 

(Sunstein, 2014, s. 6). 

10. Informing people of the nature and consequences of their own past, det vil sige at informere 

folk om naturen i og konsekvenserne af deres fortid. Hvis der ses på det med hensyn til 

sundhedsrelateret adfærd, kan det være et simpelt spørgsmål om fremtidige adfærd som, “har 
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du planer om at vaccinere dit barn?”. Dette kan have betydelig konsekvenser, hvis barnet nu 

ikke får en vaccine og deraf blev syg (Sunstein, 2014, s. 6). Denne nudging form er primært til 

for at nudge folk mod en ønsket adfærd, ved at opstille de mulige konsekvenser der er, hvis ikke 

handlingen bliver udført. Det kunne være alt fra uvidenhed, eller nogen kom til skade. Vi vil 

gennem vores produktudarbejdelse, inkorporere nudging metoden. Dette ønsker vi at gøre ved 

at gøre vores produkt attraktivt for individer, så nysgerrigheden og interessen bærer over dem 

og de dermed vælger at gøre brug af vores produkt.  

Mulige symptomer på en skævvridning i mediebilledet 

News Avoidance - Skovsgaard 

Et begreb, vi stødte tidligt på i vores søgeproces, var begrebet News Avoidance. Først og 

fremmest, hersker der ikke en global konsensus om, hvordan News Avoidance måles statistisk, 

og deraf hvornår nogen kan kategoriseres som ‘News Avoider’. I en videnskabelig artikel, 

udarbejdet af forsker og professor i journalistik, Morten Skovsgaard og professor i journalistik, 

Kim Andersen, ses hvordan en lang række af internationale undersøgelser kategoriserer 

såkaldte ‘News Avoiders’ ud fra kriterier, som blandt andet består af, i hvor høj grad borgerne i 

det pågældende land eksponeres for nyheder, eller hvor jævnligt de opsøger nyheder. En 

fællesnævner for alle artiklens inddragede undersøgelser om fænomenet er dog, at når der 

tales om News Avoidance, tales der om folk, der undgår at blive eksponeret for nyheder. 

(Skovsgaard & Andersen, 2019). Vi mener derfor stadig at undersøgelserne er relevante for 

vores projekt, idet de præsenterer empiri, der ligger til grund for News Avoidance som 

fænomen, og heraf mulige løsningsforslag, som kunne gøre os klogere på belægget for både 

vores problemstilling, dens årsager og potentielle løsningsforslag. Overordnet ser vi altså på 

News Avoidance, dels som et symptom på en skævvridning i mediebilledet, og dels som en 

konsekvens af det. (se evt. CCM afsnit) Hvordan, vil blive uddybet i følgende afsnit.  

 

Årsagerne til News Avoidance - Intentionelle News Avoiders 

 
Når det kommer til at skulle forstå de bagvedliggende årsager til News Avoidance, appelleres 

der i artiklen til en skelnen mellem de, der undgår eksponering af nyheder intentionelt, og de, 

der undgår den uden det er intentionelt. Disse bliver her, som i artiklen, refereret til som 
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henholdsvis de intentionelle News Avoiders og de ikke-intentionelle News Avoiders 

(Skovsgaard & Andersen, 2019). Hvorvidt man er den ene slags News Avoider frem for den 

anden, er ikke lige så simpelt som det gengives nedenfor. Man kan som modtager måske nikke 

genkendende til, at man ikke-intentionelt undgår bestemte slags nyheder, mens man undgår 

andre slags nyheder intentionelt. Ligeledes kan grundene naturligvis være flere end de, der er 

præsenteret nedenfor, og fravalget af nyheder, det værende intentionelt eller ikke-intentionelt, 

kan også ske af, at News Avoideren oplever flere af de nævnte årsager på én gang. 

Eksempelvis at News Avoideren både oplever en følelse af at være overvældet af mange 

nyheder, og nedtrykt af negative nyheder. Nedenstående afsnit er derfor forsimplet, for 

kortlæggelsen af årsagerne og dermed for at gøre det muligt at danne sig et overblik og arbejde 

mere målrettet mod en løsning (Skovsgaard & Andersen, 2019). For de intentionelle News 

Avoiders, opsummeres følgende årsager som typiske: 

 

1) På baggrund af to internationale undersøgelser fra Reuters Institute (Kalogeropoulos et 

al., 2017; Newman et al., 2016, citeret i Skovsgaard & Andersen, 2019) var en 

gennemgående årsag til et aktivt fravalg af nyhederne, at nyhederne havde en negativ 

effekt på respondenternes humør. Ifølge undersøgelsen fra 2017, udtrykte 28% af 

respondenterne en følelse af, ikke at kunne stille noget op, overfor de negative nyheder, 

de blev eksponeret for (Kalogeropoulos et al., 2017, citeret i Skovsgaard & Andersen, 

2019). I undersøgelsen fra 2016, gav respondenterne i kvalitative besvarelser udtryk for, 

at negative nyheder er meget deprimerende (Newman et al., 2016, citeret i Skovsgaard 

& Andersen, 2019). Dette understøttes af Skovsgaard og Andersen (Kobayashi et al., 

2017). I artiklen peger de eksempelvis på konflikter og negativitet som vigtige, 

journalistiske værdier og overvejende fokuspunkter i produktionen af nyhedsindhold 

(Soroka, 2014, citeret i Skovsgaard & Andersen, 2019).  

Ligeledes har en tidligere undersøgelse af blandt andet Skovsgaard påvist, hvordan 

eksponering af negative nyheder har vist sig at have en negativ påvirkning på 

modtagerne (Skovsgaard & Søberg, 2016, 29-52, citeret i Skovsgaard & Andersen, 

2019). Sidst men ikke mindst, argumenteres i artiklen, at folk har en generel tendens til 

at stræbe efter det positive og at det derfor understøtter negativiteten i nyhederne, som 

mulig årsag til intentionelt News Avoidance (Skovsgaard & Andersen, 2019).  

 

2) En anden mulig årsag til intentionel News Avoidance er manglende tillid til medierne. Et 

eksempel, er i inddragelsen af en respondent, fra en tidligere undersøgelse(Newman et 
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al., 2016, citeret i Skovsgaard & Andersen, 2019), der fremhæver en amerikansk 

nyhedskanal som en propagandamaskine, der ikke kan stoles på. Samme syn 

understøttes i en kvalitativ analyse i undersøgelsen fra året efter (Kalogeropoulos et al., 

2017, citeret i Skovsgaard & Andersen, 2019). Begge undersøgelser peger på, at 

respondenterne opfatter medierne som holdningsprægede, og nogle, der forsøger at 

fremme egne politiske og økonomiske interesser. På baggrund af disse undersøgelser, 

konkluderers derfor, at opfattelsen af at nyhedsmediernes indhold er vinklet og går imod 

respondenternes standpunkter og holdninger, sandsynliggør deres undgåelse af 

nyhederne (Skovsgaard & Andersen, 2019).  

 

3) Som tredje mulig årsag til intentionel News Avoidance præsenteres den stigende 

mængde af nyheder. Mængden af information bliver altså overvældende, når den er til 

stede i så høj en grad, at den overstiger modtagerens kapacitet til at kunne rumme, 

forstå og læse den. (Skovsgaard & Andersen, 2019). Den overvældelse har vist sig at 

skabe en følelse af stress, forvirring og angst (Eppler & Mengis, 2010, citeret i 

Skovsgaard & Andersen, 2019), samt at have indvirkning på modtageren, når det 

kommer til at træffe beslutninger (Jacoby, 1984, citeret i Skovsgaard & Andersen, 2019). 

I artiklen argumenteres herefter for, hvordan det kan føre til en følelse af opgivenhed og 

handlingslammethed. Altså virker den store mængde nyheder snarere kontraproduktivt, 

idet den kan få folk til at afskrive nyheder helt, frem for at omfavne alt den information, 

de har til rådighed (Skovsgaard & Andersen, 2019).  

 

Artiklen opsummerer, at intentionel News Avoidance baseres på en generel tendens til ikke at 

kunne lide nyheder, og at de tre ovenstående årsager er hvad litteraturen peger på, som 

forklaring. En vigtig pointe er derfor også at intentionelt News Avoidance sker som et aktivt 

fravalg, mere end et aktivt tilvalg af nyheder. Man er altså som intentionel News Avoider mere 

tilbøjelig til at vælge de nyheder fra, man ikke kan lide, end til at vælge nyheder til, man godt 

kan lide (Skovsgaard & Andersen, 2019). Dette fører os videre til de ikke-intentionelle News 

Avoiders.  

 

Årsager til News Avoidance - Ikke-intentionelle News Avoiders 
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Hos ikke-intentionelle News Avoiders ses hverken det aktive tilvalg, eller det aktive fravalg. I 

stedet peges der på konteksten, hvori den ikke-intentionelle News Avoider foretager valget om, 

hvor han eller hun skal rette opmærksomheden hen. I artiklen skrives blandt andet, at “(...) the 

preference for news is not so low that the individual will actively avoid any news that comes his 

or her way, but on the other hand, the preferences for other choices are stronger. “ (Skovsgaard 

& Andersen, 2019). Altså er ikke-intentionelt News Avoidance mere preference betonet. 

Ligesom de intentionelle News Avoiders, undgår de ikke-intentionelle News Avoiders de 

nyheder, de ikke kan lide. Men modsat de intentionelle News Avoiders, sker undgåelsen for de 

ikke-intentionelle News Avoiders ikke via et aktivt fravalg, men snarere en ubevidst 

nedprioritering. I artiklen uddybes det, at jo nemmere det er, for den ikke-intentionelle News 

Avoider at få dét personen foretrækker mest, jo længere ned på prioriteringslisten ryger dét, 

personen foretrækker knapt så meget. Heraf bliver konteksten, hvori personen foretager sit, 

omend ubevidste, valg altså afgørende (Skovsgaard & Andersen, 2019). I artiklen inddrages et 

eksempel på dette, som peger på, at befolkningen op gennem 60’erne og 70’erne så 

nyhederne, mens de ventede på de underholdningsprogrammer, som blev sendt efter 

nyhederne (Iyengar, 2014, citeret i Skovsgaard & Andersen, 2019). Her tales altså om 

mennesker, som ikke aktivt er imod de nyheder, de så, men som foretrak de 

underholdningsprogrammer, der sendtes efter. Det er derfor ikke utænkeligt, at siden 

underholdningen via udvidet udbud af tv-kanaler, streamingtjenester og sociale medier er blevet 

lettere og lettere tilgængelig, så er det ikke i samme grad nødvendigt for disse ikke-intentionelle 

News Avoiders at tage det sure med det søde længere - de kan selv bestemme, hvad de vil se, 

og hvornår de vil se det. Artiklen uddyber desuden, at undersøgelsen (Iyengar, 2014, citeret i 

Skovsgaard & Andersen, 2019) viser hvordan publikummet til aftenernes nyhedsudsendelser på 

de tre primære tv-stationer i USA, faldt med mere end 30 millioner seere fra 1968 til 2010, som 

kabeltv, lokal tv og internettet så dagens lys (Skovsgaard & Andersen, 2019).  

 

Et andet eksempel på, hvordan konteksten er af afgørende betydning for den ikke-intentionelle 

News Avoidance, er algoritmer. Disse algoritmer træffer automatiserede beslutninger, om hvilket 

indhold brugeren eksponeres for. Artiklen argumenterer her, hvordan baggrunden for 

algoritmens beslutninger beror særligt på brugerens adfærd på det pågældende medie, hvor 

algoritmen har sin funktion. Det vil sige, at hvis en ikke-intentionel News Avoider eksponerer sig 

selv for en begrænset mængde af nyheder, fordi andet tilgængeligt indhold er for ham eller 

hende at foretrække, så vil algoritmen basere senere eksponering af indhold, ud fra dette. 
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Derfor kan algoritmerne altså også lede til en ikke-intentionel undgåelse af nyheder 

(Skovsgaard & Andersen, 2019).  

 

Sidst men ikke mindst, inddrager artiklen en svensk undersøgelse (Strömbäck & Djerf-Pierre, 

2013, citeret i Skovsgaard & Andersen, 2019), som har en mulig forklaring på den 

ikke-intentionelle News Avoidance. Foruden at undersøgelsen viser en stigning i News 

Avoidance, som mange af de andre, der inddrages i artiklen, peger den også på politisk 

interesse som en indflydelsesrig faktor. På baggrund af den svenske undersøgelse, skriver 

Skovsgaard og Andersen at, “(...) people with low political interest (and likely a higher relative 

entertainment preference) were less inclined to watch the news as the amount of content to 

choose from increased. “(Skovsgaard & Andersen, 2019). Altså var de borgere, som foretrak 

underholdning og/eller havde en relativt lav interesse i politik, mindre tilbøjelige til at se 

nyhederne, efterhånden som mængden af andet indhold steg.  

News Avoidance - Potentielle løsningsforslag 

På baggrund af årsagerne til, hvorfor folk enten vælger eller ikke vælger deres egen 

eksponering for nyheder med omhu, peger artiklen i retning af nogle løsningsforslag. Dog 

understreges det, at der ikke findes én løsning på alle tilfældene. For de, der fravælger 

nyhederne på det grundlag, at de finder nyhederne for negative, at deres humør påvirkes for 

negativt af nyhederne, eller at de sidder tilbage med opgivenhed efter at have set nyhederne, 

præsenteres konstruktiv journalistik som en mulig løsning (Skovsgaard & Andersen, 2019). 

Altså er løsningsforslaget ikke at skrue ned for de nyheder, der i forvejen produceres i flæng, 

men at skrue mere op for konstruktive nyheder, og dermed skabe en større balance mellem det 

positive og det negative (se evt. senere afsnit Konstruktiv Journalistik). Særligt fremhæver 

artiklen Ulrik Haagerup, idet der argumenteres for, hvordan konstruktiv nyhedsjournalistik kan 

tilføje løsninger og et fremtidsorienteret perspektiv til de nyhedshistorier, som udlægger 

problemer og dysfunktionaliteter i samfundet (Haagerup, 2017, citeret i Skovsgaard & 

Andersen, 2019). Ydermere peger artiklen på, hvordan konstruktiv journalistik kan tilføje nyttig 

kontekst til de nyheder, der bringes om specifikke, og særligt negative, begivenheder 

(Skovsgaard & Andersen, 2019). Her inddrages to eksempler i artiklen, beskrevet af Hans 

Rosling i hans bog, Factfulness (Rosling et al., 2018, citeret i Skovsgaard & Andersen, 2019): 

første eksempel er, hvordan der rapporteres om terrorangreb, men ikke nødvendigvis om, 

hvordan antallet af tab ved sådanne angreb er faldende. Her gives derfor kontekst til den 

generelt negative dækning af individuelle angreb. Andet eksempel er det specifikke fokus på 

s.21 



 

mennesker, der lever i fattigdom og sult, men uden den kontekst, hvor der ses en langsigtet 

tendens i udviklingslandene til at bevæge sig ud af fattigdom. (Skovsgaard & Andersen, 2019) 

 

Den anden årsag til intentionelt News Avoidance er, som nævnt ovenfor, mangel på tillid til 

medierne og journalisterne. Hvordan sådan en tillid genopbygges, er noget mere komplekst. 

Dette begrundes i artiklen med, at manglen på tillid både kan skyldes uenighed eller skepsis 

overfor holdningspræget journalistik, men i nogle lande også en generel skepsis til 

autoritetsfigurer (Pfadenhauer, 2006, citeret i Skovsgaard & Andersen, 2019). Som 

løsningsforslag, peger Skovsgaard på transparent og faktabaseret journalistik. Med transparent 

forklares at journalisterne eksempelvis kunne vedlægge en video til deres artikler, som viser og 

eventuelt forklarer den journalistiske proces bag artiklens produktion for modtageren. Med 

faktabaseret journalistik, menes journalistik, som i højere grad formidler fakta end holdninger 

(Skovsgaard & Andersen, 2019).  

 

Til den sidstnævnte årsag til intentionelt News Avoidance, nemlig det overvældende udbud af 

nyheder, argumenteres der i artiklen for en form for nyhedskurator. Altså en form for platform, 

der skaber og tilbyder et overblik over nyheder, fra andre medier. Et andet bud, artiklen 

præsenterer, er Slow Journalism - en journalistisk bevægelse, som tolkes som decideret 

modsvar til den eksplosive udvikling i udbuddet af nyheder. Med Slow Journalism menes altså 

det modsatte af hurtigt producerede, korte nyhedsudsendelser. Formatet er derfor længere og 

grundigere (Skovsgaard & Andersen, 2019).  

 

Hvad ikke-intentionelt News Avoidance angår, introduceres ligeledes forskellige løsningsforslag. 

Først og fremmest peges der på strukturen, både i forhold til nyhedsudsendelsen og hvornår 

den bliver sendt. Her inddrager artiklen et eksempel fra en af professorernes tidligere 

undersøgelser (Skovsgaard et al., 2019), som viser, hvordan en nyhedsudsendelse på dansk tv 

havde et rekordhøjt antal seere, fordi det blev sendt i forbindelse med X-Factor. Altså var 

mange af seerne netop de, der normalt ville være ikke-intentionelle News Avoiders. Her 

pointerer artiklen dog også, som tidligere nævnt, at streamingtjenester som værende tillokkende 

for ikke-intentionelle News Avoiders. Artiklens løsningsforslag hertil, selv samme algoritmer, 

som lokker disse News Avoiders væk fra nyhederne. Et eksempel på dette, som artiklen 

inddrager, er hvordan flere Public Service kanaler også har udarbejdet algoritmer, som foreslår 

brugeren nyheder, baseret på deres internetadfærd (EBU, 2016, citeret i Skovsgaard & 

Andersen, 2019). Altså kan algoritmer også være et løsningsværktøj. Slutteligt forklares, via 
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inddragelse af et japansk feltstudie (Kobayashi et al., 2017, citeret i Skovsgaard & Andersen, 

2019), hvordan en kombination af nyheder og underholdning kan fange den ikke-intentionelle 

News Avoider’s opmærksomhed. Studiet indeholdt algoritmer, som via Yahoo! Japan foreslog 

brugeren nyheder på lige fod med underholdning. Resultatet var et højere læringsniveau hos 

brugeren, og særligt hos de brugere, der foretrak underholdning i relativ høj grad. I relation til 

dette, inddrages flere undersøgelser (Boczkowski et al., 2018), (Bode, 2016), (Fletcher & 

Nielsen, 2017), (Valeriani & Vaccari, 2015), (Skovsgaard & Søberg, 2016). Undersøgelserne fra 

Skovsgaards artikel indikerer at algoritmer på sociale medier kan agere springbræt til at flere, 

der ellers ikke interesserer sig synderligt for nyheder, læser nyheder (Skovsgaard & Andersen, 

2019).  

 

Fælles for alle løsningsforslagene til de ikke-intentionelle News Avoiders gælder dog, at 

ændringen skal ske strukturelt, og endda på relativt højt administrativt niveau. Det vil altså sige 

hos redaktørerne, og politikerne, hvad angår at stille krav til det indhold, brugerne konfronteres 

med (Skovsgaard & Andersen, 2019).  

 

News Avoidance og vores projekt - hvordan er det relevant? 

Artiklen har et bredt, internationalt og forskningsbaseret grundlag, baseret på talrige 

indsamlinger og undersøgelser af empiri, både kvalitativt og kvantitativt, foretaget af en række 

forskere og/eller institutter i en lang række lande. Det kan derfor argumenteres at artiklen styrker 

belægget for vores problemstilling kraftigt, både ud fra et dansk og globalt synspunkt. Et 

kritikpunkt er dog også netop, at flere af dem er foretaget i Danmark, og det kan derfor 

argumenteres at artiklen til dels også styrker den danske synsvinkel i vores projekt. Vi mener 

dog stadig at kunne se relevans i artiklen, både ud fra en dansk synsvinkel og fra en global. Vi 

vil i analysen, komme dybere ind på hvordan artiklen er relevant for vores projekt og hvordan 

produktet kan fungere som et supplement til mediebilledet.  

Nyhedskriterier 

I 1965 fremlagde forskerne Johan Galtung og Mari Holmboe Ruge en rapport, udarbejdet fra en 

undersøgelse af en række norske avisers udenrigsdækning af 3 internationale begivenheder. 

På baggrund af denne undersøgelse kom de frem til 12 fællesnævnere for den journalistik, de 

undersøgte. Disse 12 fællesnævnere udgjorde, ifølge Galtung og Ruge, kriterierne for, hvornår 

noget ansås som en nyhed. Det vil sige, at jo flere af disse 12 kriterier der blev fulgt, jo større 
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sandsynlighed var der, for at det ville blive anset som en nyhed (Galtung & Ruge,1965). Disse 

kriterier blev ydermere fremlagt som en advarsel, og en kritik af nyhedsmediernes håndtering af 

nyhedsstof. I et interview fra 2019, gør Galtung det klart, at kortlægningen af disse kriterier 

skulle give anledning til at tage et kritisk blik på nyhedsformidlingen. I stedet, udtrykker han, er 

de 12 kriterierne nærmere blevet omfavnet end taget hånd om (Mosbech, 2019, citerer Galtung, 

1965). I interviewet drages en tydelig parallel mellem de 12 nyhedskriterier fra 1965, og til de 5 

nyhedskriterier, vi kender i dag (Mosbech, 2019, citerer Galtung, 1965). Fem kriterier der siden 

Galtung og Ruges artikel fra 1965, har været omdrejningspunkt for journalistik i praksis og i 

lærebogen. I Følgende afsnit defineres de fem nyhedskriterier med udgangspunkt  i journalist 

og tidligere rektor for Danmarks journalisthøjskole Peter Kramhøft’s lærebog Journalistik med 

omtanke: arbejdsmetoder i udredende og analytisk journalistik (Kramhøft, 2003).  

 

De fem Nyhedskriterier omfatter Aktualitet, Væsentlighed, Konflikt, Identifikation, Sensation - 

usædvanlighed (Kramhøft, 2003).  

 

Aktualitet dækker over hvorvidt nyheden har en eller anden form for særlig interesse for en hvis 

målgruppe på tidspunktet for udgivelsen. Det kan både gælde tids- og dagsaktuelle nyheder. 

Aktualitet er derfor ikke nødvendigvis bundet af tid for begivenheden. Historien kan også anses 

som aktuel hvis der findes ny viden om en gammel begivenhed, der ville have interesse og 

trække tråde til det nulevende samfund. Aktualitetskriteriet indebærer desuden “et kort 

tidsperspektiv i produktionen, og (...) hurtige, daglige deadlines.’ (Kramhøft, 2003)  

 

Konfliktkriteriet kan have flere forskellige betydninger, samt komme til udtryk på forskellig vis. 

De kan komme tydeligt til udtryk ved for eksempel strejker og demonstrationer eller som 

interessemodsætninger, som unge og gamle eller på tværs af samfundsklasser. Konflikten 

bliver ikke kun anskuet i forhold til hvad der skal dækkes, men også på hvordan den 

pågældende journalist skal gribe historien an. Arbejder journalisten med historien ud fra et 

konfliktperspektiv, kan kriteriet give en dybere forståelse for modtageren og anledning til en 

kritisk og undersøgende vinkel. (Kramhøft, 2003) Dog peger Kramhøft også på en mulig 

misbrug af kriteriet, ved at benytte det som indfaldsvinkel til nyheder generelt. Kramhøft siger 

således; "Journalisten må være bevidst på, hvornår det er rimeligt at anvende perspektivet, og 

hvilken effekt synsvinklen kan have på modtagerens opfattelse af en begivenhed eller 

fænomen."(Kramhøft, 2003) Altså kan en overeksponering af konfliktkriteriet i mediebilledet, 

være medvirkende til en ensidig dækning af nyheder. 
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Identifikationskriteriet har fokus på forholdet imellem nyhed og modtager. Jo flere relaterbare 

elementer historien indeholder, dets mere interessant vil historien virke på modtageren. Dette 

bevæger sig på flere parametre såsom miljø, alder, kultur og geografisk (Kramhøft, 2003). 

 

Sensationskriteriet omhandler et brud med det normale. Er en begivenhed en sensation, vil den 

skille sig ud fra almindelige hverdagssituationer, ved at være iøjnefaldende og være noget, man 

som modtager ikke forventede ville ske. Er noget sensationelt, bryder det altså med, hvad man 

forventede eller troede om det. Det er grundet sin normbrydende karakter derfor også tit 

overraskende.  

 

Kriteriet om væsentlighed, kort fortalt, stiller et krav til begivenheden eller historien om, at den 

skal have en betydning for modtageren. Væsentlighed afhænger derfor af modtagerens 

interesser, det værende på det private, personlige plan såvel som modtagerens rolle som 

borger i det land, begivenheden finder sted.  

 

Der er et væsentlig sammenfald imellem Galtung og Ruges artikel og Kramhøfts definitioner. 

For begges vedkommende, peges der på at et fokus på disse kriterier, i særdeleshed 

Konfliktkriteriet, kan give anledning til et skævt og ensidigt vinklet billede (Galtung & Ruge, 

1965) (Kramhøft, 2003). Dette kan anses stærkt problematisk, når medierne i danmark, agere 

den 4. Statsmagt (Haagerup, 2012) 

Medierne som den fjerde statsmagt  

Journalistikken har en yderst vigtig funktion i et demokratisk samfund. Demokrati defineres kort 

ved, at alle borgere har den bedst mulige forudsætning for at påvirke det samfund de lever i, og 

dette kræver at alle borgere har adgang til information om hvad der foregår i samfundet, så de 

generelt kan handle og agere på et oplyst grundlag. (Hansen, 2010) En af de opgaver medierne 

besidder, er derfor at sørge for, at borgerne er bevidste om, hvad der foregår i samfundet. Man 

kan med andre ord kalde medierne for 'borgernes sanseapparat' og demokrati og den frie 

presse kan derfor siges at gå hånd i hånd. (Svalgaard, 2013) 

  

Medierne bliver i Danmark ofte omtalt som den 4. statsmagt, når mediernes rolle skal 

karakteriseres, idet den supplerer de tre officielle statsmagter; den lovgivende (Folketinget), 

udøvende (regeringen) og dømmende (domstolene). Medierne holder øje med de 
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magthavendes foretagende og supplerer derfor borgernes viden, ved for eksempel at holde 

politikere op på alt, hvad de gør og siger. Medierne har en enorm indflydelse på, hvad den 

almene borger får fortalt om det samfund, borgeren befinder sig i, idet medierne kan vinkle 

deres nyheds fortolkning. Det er derfor klart, at medierne skal leve op til to betingelser, nemlig at 

være troværdige og uafhængige, for at borgerne kan tilegne sig korrekt information om det 

samfund de lever i. (Svalgaard, 2013) Ellers er det sandsynligt, at mediernes formidling og 

vinkling af nyhederne kun præsenterer modtageren for bestemte sider af en given sag, og 

derfor kan lede til for ensidige, og måske endda forkerte, opfattelser.  

 

Medierne agerer altså, i både Danmark og andre lande, som en formidler til borgerne, og som 

en forvalter, idet de informerer og derfor sørger for at de tre officielle statsmagter forvalter deres 

magt i overensstemmelse med lovgivningen. Skulle det ske at de tre statsmagter ikke forvalter 

deres magt retfærdigt, så holder medierne dem til ansvar på vegne af borgerne.  

 

Konstruktiv Journalistik  

Konstruktive nyheder havde sin første overskrift i danske medier, i en kronik skrevet af Ulrik 

Haagerup i 2008 (Haagerup, 2008). Ulrik Haagerup er journalist og tidligere chef- og 

nyhedsdirektør i DR. I 2017 startede han firmaet Constructive institute, der netop har til formål at 

implementere konstruktive nyheder hos nyhedsmedier og i journalistikken generelt 

(Constructive institute). Haagerup kritiserer i kronikken og senere i sin bog, ´En Konstruktiv 

Nyhed (2012)’, journalister og nyhedsformidlingen generelt for et for ensidigt og konfliktpræget 

fokus, der fordummer i stedet for at informere (Haagerup, 2012, ). Han stiller skarpt på, at en 

tillært journalistisk tradition med en overdøvende konfliktfokuseret tilgang er med til at male et 

delvist skævt og negativt billede for læseren (Haagerup,2008). Han peger på en manglende 

selvkritik og en kynisk tilgang hos journalisterne, i kampen om læsernes opmærksomhed. Et 

eksempel på dette, er eksistensgrundlaget for platformen, vi tidligere inddrog, nemlig Zetland. 

Om deres formål, skriver de, at:  

 

“(...)  vi ville gøre op med den traditionelle metode til at vælge en historie. Vi ville vælge 

anderledes end efter de gængse nyhedskriterier (...) Det ville vi, fordi vi synes, at deres flere 

årtier lange herredømme i vestlige medier har betydet en forvrængning af virkeligheden, som 

ingen kan være tjent med. Konflikt er for eksempel et kriterium, men der findes også 

interessante historier om forsoning. Så hvorfor har de ikke begge en kategori? Hvorfor har 
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sensationen forrang for det trivielle, hvis der findes vigtig viden – og spændende historier – i det 

sidste?” (Christensen, 2019). 

 

Selve definitionen af konstruktiv journalistik er et ret løst defineret begreb. Journalist, 

korrespondent og medforfatter i En konstruktiv nyhed Cathrine Gyldensted skriver i bogen en 

håndbog til konstruktiv journalistik;“Den konstruktive journalistik er et paraplybegreb med flere 

muligheder for definitioner” (Gyldensted & Bjerre, 2014).Med paraplybegreb menes altså, at der 

ikke findes én definition på konstruktiv journalistik. Dog præsenterer de begge konstruktiv 

journalistik som en løsningsorienteret praksis, der har til formål at formidle et nuanceret billede 

der giver et retvisende indblik i samfundet og ikke mindst i verdenen (Haagerup, 2012). 

Konstruktive nyheder skal anses som en overbygning til traditionelle kriterier, ikke som en 

erstatning. Kriteriet fungere altså på lige fod med de 5 andre, allerede anerkendte kriterier, samt 

som en påmindelse til journalister og medier om det medansvar de bærer, for hvilket 

verdenssyn modtager præsenteres for (Haagerup, 2012).  

 

Sammen med bla. politikere, fremtidsforskere og erfarne mediefolk, som eksemplificeret 

ovenfor, argumenterer Haagerup for et nyt nyhedskriterie; Konstruktive nyheder (En konstruktiv 

nyhed, 2011). Dette gør han blandt andet, som nævnt tidligere, for at fastholde journalister i 

deres rolle som samfundets vagthund. Gennem En konstruktiv nyhed” argumenterer Haagerup 

et. al for at den skævvridning der ses ved en ensidig formidling, direkte går ind og truer 

demokratiet i udvikling og proces.  

 

 "konsekvenserne af mediernes ensidig fokus på det, der ikke virker, det utilpassede og det 

negative, er omfattende: det ændrer den mentale tilstand hos dem, der får deres 

virkelighedsopfattelse gennem medierne. Det ændre politik, og det forhindrer de forandringer og 

den udvikling, som burde være til gavn for samfundet. Udviklingen truer den politiske proces og 

selve demokratiet."(Haagerup, 2012)  

 

Derudover peger han også på den negative mentale effekt, de overrepræsenterede nyheder om 

katastrofe, krig og ødelæggelse (Haagerup 2012) har på læseren (se afsnit om news 

avoidance). I 2006 blev den svenske forsker Hans Rosling verdenskendt, da han i TV konceptet 

TED-TALKS fremlagde en statistik på verdens økonomi og sundhedsudvikling (TED, 2006). Han 

konfrontere publikum med deres eget direkte forkerte billede af, hvordan verden hænger 

sammen, og hvilken vej verdens udviklingen går (TED 2006).I et interview med DR i 2015, 
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klarlægger han, at man altså ikke skal søge til medierne, hvis man vil forstå sig på verdenen 

(DR Nyheder, 2013). Han peger altså, ligesom Haagerup, på en skævvridning i form af et 

omfattende negativt billede af verden.  

 

Semesterbinding  
Vores projekt tager udgangspunkt i vores nuværende problemstilling Hvordan kan et 

teknologisk installations design være med til at skabe et repræsentativt supplement  til det 

danske mediebillede. Det har vi tænkt os at gøre ved at designe og opsætte en installation, der 

udformer sig som en livestream. Denne opstilling skal så fungere som supplement til 

mediebilledet og i stedet tilstræbe sig et mere alsidigt og nuanceret mediebillede. 
 

Vi har i denne opgave hovedsageligt arbejdet ud fra faget Design og Konstruktion. Vi har ud fra 

Design og Konstruktion undersøgt strategier og metoder, der ville være behjælpelige til at løse 

og anskue vores problem. I design og konstruktion er designtænkning en vigtig del. Den tager 

udgangspunkt i tankegang der lyder; at hvis et design ikke opfylder et behov er det mislykket. 

Derfor har vi benyttet os af en del metoder som hjælpemidler i vores designprocess, så vores 

design ville opfylde det stillede behov. Vi har her skabt et storyboard til at visualisere vores 

produkt og til at udforme idéer til videreudvikling af vores design. Også Hevners 3 Cyclus model 

har været en model vi har fulgt i vores design og test af produkt,den har fungeret som en guide 

igennem hele vores designproces. Derudover har vi også lavet et problem kort (CCM - Coloured 

Cognitive Mapping). Det har vi benyttet os af, for at finde ud af hvilke mulige konsekvenser og 

årsager der er til vores valgte problem (også kaldt noder). Med denne metode kan vi udvikle og 

optimere vores produkt til at håndtere disse årsager og konsekvenser. Forhåbentligt kan vi også 

bruge metoden til at vende problem kortet om og gøre årsager og konsekvenserne til såkaldte 

ønskede noder og derved prøve at løse vores problem. Det sidste vi benytter os af er den 

abduktive forskningsstrategi. Abduktive studier starter med en forskers undren eller 

overraskelse over en iagttagelse eller begivenhed. Altså hvordan den viden og forventning man 

har ikke stemmer overens med det man oplever eller observere. Det betyder at vi går til 

problemet med en undren og begynder via undersøgelser, videnskabelige artikler og statistikker 

at kigge på, om problemet er et reelt problem. Den viden vi indsamler vil vi bruge, til at udvide 

vores forståelse og arbejde med den undren eller nye viden der kommer ud af det. Vi har derfor, 

samlet set, hovedsageligt benyttet os af metoder og modeller fra design og konstruktion kurset 
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og haft det som vores hovedfokus i dette projekt. Derudover har vores projekt grundlag i design 

og konstruktion idet vores produkt ide er baseret på et teknologisk installationsdesign 

(Pries-Heje, 2020). 

 

Subjektivitet, Teknologi og Samfund (STS) er det sekundære fokus og kursus. Vi inddrager 

denne dimension ved at kigge på forholdet mellem mennesker og teknologi. Vores design skal, 

via teknologi, være et supplement til medierne. Vores problemstilling er altså normalia ( 

(Pedersen & Olsen, 2018), da vi ser en række konsekvenser af noget, som normalt ikke 

nævnes eller ses. Denne konsekvens er hvad en skævvridning i mediebilledet betyder for 

samfundet.  

Vores designløsning er anomalia (Pedersen & Olsen, 2018) - vi prøver at vise et så nuanceret 

billede som muligt, på en innovativ måde. Vi vil, igennem et installasionsdesign, vise noget som 

normalt ikke er i fokus, og på den måde skildre et, som udgangspunkt, konfliktløst billede, der 

ellers ikke normalt ville blive sat fokus på i medierne (Foldager et al., 2020, s. 4) 

Til sidst benytter vi os også af etnografiske metoder. Det gør vi i vores interviews og 

undersøgelser af emnet, og til tests af vores design. Herunder både den kvalitative og 

kvantitative metode.  

Metodeafsnit  

Etnografisk metode 

Vi lever i et multikulturelt samfund hvor der i større og større grad sker kultursammenstød og 

der derfor er mere og mere fokus på individer og kulturers forskelligheder. Det er derfor åbenlyst 

at gøre brug af den etnografiske metode hvis man vil undersøge disse forskelligheder, idet 

metoden er en brugbar metode til forståelsen af andres hverdagsliv og dets udvikling. Ordet 

etnografi er oprindeligt dannet ud fra de græske ord ethos, som betyder folk, og grafi, som 

betyder skrive - etnografi er altså en beskrivelse af, hvad folk gør. Det er studiet af folkeslag og 

kulturer, og når etnografien bliver taget i brug, ønsker etnografen at dokumentere, analysere og 

forstå det givne studie. Ved brug af den etnografiske metode tilstræber man sig, at se verden 

gennem andres øjne; The natives point of view (Bille, 2020) 

 

Den etnografiske metode kan bruges til analyse af forholdet mellem mennesker, teknologi og 

hverdagsliv, og den bruges derfor i kvalitative, beskrivende og observerende sammenhænge. 
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Den bruges i både interviews, observationer, fokusgruppeinterviews og lignende (Bille, 2020). Vi 

har valgt at bruge den etnografiske metode til at belyse forholdet mellem mennesker, teknologi 

og hverdagsliv og deres interaktion med disse. Dette har vi gjort ved brug af kvalitative tilgange, 

såsom interviews og deltagerobservationer. 

 

Den etnografiske metode kan placeres over vores design installation, i og med, at metoden 

typisk er med til at skabe forståelse for individer og deres forskelligheder. Den etnografiske 

metode er altså et redskab til at forstå andre menneskers liv og hverdag, og kan især være med 

til at forstå og belyse samfundsudviklinger. Sætter vi det i kontekst med vores projekt, hvor vi 

ønsker at komme med et supplement til det alternative mediebillede, så er denne metode et 

vigtigt redskab. Her viser vi hvad der helt konkret sker med vores design - folk får en ramme i 

form af et teknologisk vindue med udsigt til en lille del af verden uden noget specifikt fokus. Vi 

stræber altså efter, at skabe adgang til et kig til en del af en hverdag, uden at der skal ske noget 

sensationelt eller at der skal opstå en krise for at det kan blive vist. Det er en livestream der 

udformer sig i et by-vindue; man kan tage et kig gennem vinduet, og se hvad der bevæger sig 

forbi, uden der på forhånd er blevet bestemt hvad der skal være i fokus. 

  

Typisk foregår det etnografiske feltarbejde på den måde, at etnografen studerer de mennesker 

og den kultur der er målet, for at få en dybere indsigt i denne og for at forstå de kulturelle 

forskelligheder. Dette gør at etnografen altid vil være farvet af sin egen tilgang, oplevelser og 

opfattelser (Bille, 2020). Derfor er vores design et vigtig redskab for os som gruppe, da det er 

med til at skabe den objektivitet vi som etnografer ikke selv kan holde fast i. En menneskelig 

etnograf vil nemlig altid være subjektiv og kan derfor aldrig fungere som ‘en flue på væggen’, 

fordi etnografen er farvet af sin egen tilgang til verden (Bille, 2020). Vi forsøger derfor med 

vores installationsdesign at gengive virkeligheden så objektivt som muligt i form af en skærm, 

der netop ikke konstruerer sin egen etnografi. Dette medvirker også til, at etnograferne (i form af 

os) på sin vis har mindre magt over fremstillingen, idet skærmen er med til at kaste et objektivt 

lys over alt hvad der sker i dets billede. Etnografen er altså begrænset i sin egen form, og derfor 

vil de individer der interagerer med vores design blive påvirket af dens opsætning og placering, 

idet vinklingen af skærmen er farvet i form af vores beslutninger.  

 

Skærmen fungerer også som et redskab for os, idet den dokumenterer det, vi oplever som 

observatører, hvilket derved skaber et mere upartisk billede, end hvis vi som gruppe 

nedfældede hvilke oplevelser vi tilegnede os, idet vi her ville komme til at lægge vores egne 
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opfattelser ned over de situationer der opstod. Ved at lade skærmen broadcaste, sikrer vi os 

altså en større grad af objektivitet, fordi vi både skriver vores personlige oplevelser af testen 

ned, når vi er til stede, men vi også har en skærm, som helt upåvirket viser hvad der foregår. 

Hvis vi udelukkende gjorde brug af observationer, sidder vi altså som etnografer og tager noter, 

men idet vi begynder at interviewe folk, er vi ikke længere fluer på væggen, men en del af dét 

der foregår foran skærmen. Så ved at bruge skærmen som etnograf, er det her skærmen der er 

den egentlige flue på væggen.  

 

Kvalitative og kvantitative tilgange 

Den bedste data kan udledes ved at “angribe” samme tema fra forskellige vinkler.  

At “angribe” samme tema fra forskellige vinkler kaldes for triangulering. Gør man brug af en 

metodisk triangulering, bruger man ofte både kvalitative og kvantitative metoder - hvilket er en 

stor fordel på flere punkter, og det kan blandt andet være med til at kompensere for eventuelle 

svagheder, som den givne metode man har taget i brug besidder (Bille, 2020). Hvis man vil 

forstå, hvorfor grupper af mennesker gør som de gør, kan man altså med fordel gøre brug af to 

metoder: 

  

1. De kvantitative metoder: Kvantitet betyder hvor meget/ hvor stor/ mængden af noget 

(Kvale, 1997, s. 76) - det er altså undersøgelser der sætter resultater op i tal. De 

kvantitative data kan bruges som understøttelse når der er brug for at specificere 

generelle konklusioner fra en undersøgelse. Dataene er strukturerede og statistiske idet 

de er udformede i tal.  

  

1. De kvalitative metoder: Kvalitet betyder hvilken slags/ den væsentlige karakter af noget 

(Kvale, 1997, s. 76) - det er altså undersøgelser der både lytter til og observerer hvad 

folk fortæller, og som dernæst forsøger at forstå dem. 

  

Kvalitativ data indsamler altså oplysninger der beskriver emnet, hvorimod de kvantitative måler 

emnet.  
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Den kvalitative metode og det kvalitative interview 

Benytter man sig af den kvalitative metode, tager man udgangspunkt i at undersøge i 

beskrivelser og ord. Dette skaber en mulighed for at tilegne sig viden som man ikke havde 

overvejet fra start, hvorimod den kvantitative metode har til formål at afsøge den faktuelle viden 

i form af tal og statistikker, der derved gør den indsamlede viden mere kvantificeret.  

  

Tager vi et kig på det kvalitative interview, adskiller interviewet sig fra den hverdagslignende 

samtale ved at det har et formål og en struktur (Kvale, 1997, s. 131). Da det er intervieweren 

der sætter rammen for, hvad der skal tales om og hvordan dette skal gøres, skaber det både 

muligheder og begrænsninger for, hvilken viden der kan blive produceret, og den data der bliver 

produceret er baseret på samtale.  

Formålet med det kvalitative interview er at indhente beskrivelser af de interviewedes hverdag, 

livssyn og tilgang til ting generelt, med henblik på at de beskrevne tilgange kan fortolkes (Kvale, 

1997, s. 41). For eksempel, bliver der arbejdet kvalitativt når vi som gruppe interviewer 

enkeltpersoner, eller en mindre gruppe, som ved testningen af vores prototype, og derefter 

fortolker det interviewmateriale vi har tilegnet os.  

 

Kvalitative undersøgelser findes i forskellige former og kan anvendes indenfor mange forskellige 

felter. De kan for eksempel anvendes af forskere inden for både realistiske, fænomenologiske 

og konstruktivistiske perspektiver, altså perspektiver, der mere eller mindre antager, at det 

udforskede fænomen er afgrænset objektivt "derude" i virkeligheden. (Justesen & Mik-Meyer, 

2010, 17). Kvalitative undersøgelser vil dog altid mere eller mindre vægte den kontekst, som 

danner ramme om det der studeres. 

 

Som gruppe bruger vi de kvalitative metoder til at beskrive mediebilledets skævvridning i dets 

kontekst, og på den baggrund levere en fortolkning, der giver en øget forståelse af 

mediebilledets skævvridning. Vi arbejder kvalitativt ved personligt at interviewe mindre grupper 

af personer der har afprøvet vores design, og derefter fortolke det interviewmateriale vi har 

tilegnet os.  
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Vores indsamling af kvalitativ empiri - Interview 

Interviewet vi lavede, var et semistruktureret interview (Kvale & Brinkmann, 2009), hvilket 

betyder at vi inden interviewet havde udarbejdet en interviewguide til at hjælpe os igennem 

vores interviews og sikre at den data, vi ledte efter, blev besvaret. Interviewguiden bestod af 

spørgsmål, vi som minimum ville have besvaret, og uddybende svar kunne stilles efter behov, 

men de skulle ikke stilles i rækkefølge nødvendigvis. Dette tillod os at være i kontrol over 

interviewet, samtidig med at respondenten kunne besvare frit, hvilket sikrede en fleksibilitet i 

interviewet, som også gavnede os, hvis vi modtog svar fra vores respondenter, som vi ønskede 

at dykke dybere ned i. Meningen med interviewet som redskab var derfor, som også nævnt i 

forrige afsnit, at få indsamlet materiale til evaluering af vores prototype fra udefrakommende, 

der ikke nødvendigvis var indforståede med vores projekt, og derfor muligvis var mindre 

forudindtagede for udfaldet, end os selv.  

 

Vi havde 2 interviewguides, en til brugere på DTU og en til brugere på RUC. De to 

interviewguides var identiske, bortset fra at der på RUC-guiden var stillet spørgsmål vedr. DTU 

og omvendt (se bilag). Guiden udformede sig således: 

 

Interviewguide  
 
Interviewguide til test af prototype (RUC). 
 
Introduktion:  
Vi er en gruppe studerende fra HumTek på RUC, som er i gang med vores første semester 
projekt. Vi vil, kort fortalt, undersøge hvordan et design kan skabe kontakt mellem to 
universiteter, via en livestream uden lyd.  
 
Spørgsmål: 

- Har du lagt mærke til, at vi har sat en skærm op?  
- Hvad var din første tanke da du så designet? 
- Hvordan føler du at det skaber et indblik i DTU's studiemiljø? 
- Hvilke fordomme har du omkring DTU? 
- Hvordan synes du vores design ændrede på disse fordomme? 
- Hvad tænker du vi kunne gøre for at skabe mere opmærksomhed omkring vores 

design? 
- Hvad var din helhedsoplevelse af designet? 
- Hvilke andre situationer tror du vores design kunne passe ind i?  
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Deltagerobservation 

For at skabe et installationsdesign, der kan supplere den journalistik der allerede findes i 

mediebilledet, skulle vi ydermere observere, hvordan folk interagerer med vores design og 

udspørge dem om deres opfattelse af designet som helhed.  

Når man tager observationsmetoden i brug og dermed observerer de deltagendes handlinger, 

kan man udlede at de deltagende ikke kan lyve idet deres handlinger og gøren taler for sig selv, 

imens de interagerer med designet direkte. Denne metode giver altså - i modsætningen til 

interviewmetoden - mulighed for at få en mere uformel viden om det observerede område. 

Altså, kan man via denne metode få et større indblik i det usagte og derfor få kendskab til 

elementer som interviewpersonerne ikke direkte bliver spurgt om - og derfor heller ikke selv 

anerkender eller fortæller. Et vigtig faktum her, er at der her er en mulighed for at man som 

observatør nemt kan fejlfortolke den enkeltes adfærd, især hvis denne adfærd ikke bliver 

uddybet med yderligere forklaringer. Deltagerobservation er altså en velegnet metode, når man 

skal tilegne sig en ubearbejdet viden om praksis - hvorimod den tilegnede viden i et interview 

bliver brugt til at genfortælle det, den interviewede siger. (Justesen & Mik-Meyer, 2010, 100).  

  

En af de helt store fordele ved deltagerobservationsmetoden er netop, at det bliver muligt at 

iagttage interaktion, sådan som den udfolder sig i praksis. Her får man særlig mulighed for, at 

analysere hvilken betydning konteksten spiller for menneskers handlinger og holdninger, og 

dermed bliver det nemmere at skabe og opretholde en dybere forståelse af det område der 

bliver udforsket. På samme måde kan deltagerobservation give viden om det, man bl.a. kalder 

for tavs viden (Justesen & Mik-Meyer, 2010, 101), fordi det gør det muligt for den studerende at 

få øje på ting, der ikke bliver tænkt over til daglig, og derfor heller ikke ville blive nævnt i et 

interview (Justesen & Mik-Meyer, 2010, s. 101). 

  

I en deltagerobservation kan man vælge om man kun vil observere, eller om man både vil 

observere og deltage. Man kan enten vælge at påtage sig en observatørrolle og udelukkende 

observere den praksis, altså handling, der udspiller sig, fra en 'udefra'-position. Her indgår man 

ikke i de aktiviteter man observerer, man agerer udelukkende en flue på væggen.  

Man kan derimod også vælge at påtage sig en deltagende observatørrolle, der er mere aktiv og 

som interagerer med både de deltagende og det givne emne der bliver studeret. Her søger 

man, og tilegner, sig viden om en praksis fra en ‘indefra-position’(Justesen & Mik-Meyer, 2010, 

101). 
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Ligesom interviews, kan deltagerobservationer være mere eller mindre strukturerede, afhængig 

af, om den studerende udarbejder en struktureret, standardiseret observationsguide på forhånd 

og foretager sine observationer på baggrund af den (Justesen & Mik-Meyer, 2010, s. 103). 

  

En måde man kan fokusere og vinkle sin deltagerobservation på, er på forhånd at vælge ét 

bestemt tematisk fokuspunkt, der vil danne grundlag for observationerne. Vi valgte som gruppe 

at fokusere på deltagernes reaktioner på vores design, og noterede og nedfældede derfor 

hændelser, reaktioner og interaktion med designet.  

Vores deltagende observatørrolle 

I sammenhængen med aftestningen af vores prototype, valgte vi at agere som den deltagende 

observatør og vi lod, som før beskrevet, vores design agere som fluen på væggen. Vi 

observerede de deltagendes ageren og interaktion med designet, og fandt hurtigt ud af, at for at 

indsamle flere oplysninger, måtte vi tage den deltagende rolle på os. Dette gjorde vi ved at 

udspørge nogle af dem der interagerede med vores design. Vi så det som en nødvendighed for 

at tilegne os viden om hvad de syntes om designet, og om hvorvidt det levede op til de 

intentioner vi havde. Vi kombinerede altså observationer med indsamling af semi-strukturerede 

interviews, hvor vi stillede nogle få spørgsmål, for at få indblik i de deltagendes væremåde og 

tankegang i forhold til interaktionen med vores design. Vi søgte at få viden om vores praksis fra 

en “indefra” position. Dette gav os større indblik i, om vores design levede op til sit formål, hvilke 

tanker det satte i gang og gav os generelt konkret feedback til at tage med videre.  

Vores indsamling af kvalitativ empiri - Observation 
På samme måde som med vores interviewguide, udarbejdede vi også en observationsguide. 

Dette gjorde vi af samme årsager, som interviewguiden. Altså skulle observationsguiden hjælpe 

os med at holde fokus og skabe et overblik over ting, vi skulle lægge mærke til under 

observationen ved testen af første prototype. Her var der specielt fokus på, hvordan folk 

interagerede med vores produkt, både dem der blev interviewet men også dem som bare gik 

forbi eller sad tæt på vores produkt (se bilag for observationsguide) (Århus Universitet, 2020). 

 

Den kvantitative metode 

Som betegnelsen kvantitativ antyder, er der tale om undersøgelser i form af metoder, der på sin 

vis frembringer talmateriale, der muliggør en analyse baseret på kvantificeringer. Det vil sige, at 
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kvantitative metoder handler om at etablere et materiale, hvis delelementer kan tælles, og som 

kan behandles, netop kvantitativt, ved hjælp af forskellige slags beregninger, typisk af statistik 

art (Justesen & Mik-Meyer, 2010, 16). De kvantitative metoder kan udforme sig på mange 

måder, som i form af spørgeskemaundersøgelser, statistikker og lignende, der efterfølgende 

bliver behandlet statistisk. 

Vi tager den kvantitative metode i brug, når vi henviser til tal i form af statistikker og andet, og 

når vi understøtter vores pointer med disse henvisninger. Ved at gøre det, reducerer vi rummet 

for personlig tolkning og vurdering, og giver plads til kolde tal - altså er det tallene der taler i 

stedet for personlige fortolkninger eller observationer. Vi har altså benyttet os af kvantitative 

data, dog er det vigtigt at påpege, at vi ikke selv har udført kvantitative undersøgelser, men at vi 

i stedet trækker på større forskningsstudier, end vi selv har haft kapacitet til at kunne udføre.  

 

Hevner’s 3 cyclus Model 

Alan Hevner skriver i sin artikel A Three Cycle View of Design Science Research: “Design 

science research is motivated by the desire to improve the environment by the introduction of 

new and innovative artifacts and the processes for building these artifacts” (Hevner, 2007). Han 

forklarer at design science research er motiveret af, at ville forbedre menneskets liv ved at 

skabe nye og innovative artefakter, og af selve processen til at bygge disse artefakter. Hevner 

har derfor udviklet modellen, Hevners 3 Cycle model. Det er en designvidenskabelig model, der 

er lavet til at hjælpe designere med deres proces, og fungerer som en guidende model. Det er 

en iterativ model, hvilket betyder, at man tester produktet af og derefter indsamler data fra 

aftestningen. Den indsamlede data bruges til at udvikle videre på produktet. Denne proces 

gentager man, indtil produktet opfylder ens design krav, og derfor kan kategoriseres som en 

succes.  
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Hevners 3 Cycle model er delt i 3 områder og 3 cyklusser. De tre cyklusser er henholdsvis 

Relevance Cycle, Design Cycle og Rigor Cycle (Hevner, 2007) (se bilag for større billede).  

Relevance cycle fokuserer på feltarbejdet i processen, nemlig at kigge på målgrupper, 

lokationer og behov for ens/et produkt design. Derefter tester man sit produkt af i en field testing 

- som eksempelvis kunne være at lave undersøgelser inden for et givent område. Det kan både 

gøre ved at vidensopsamling eller ved at lave en prototypetest. Med dataen man indsamler fra 

disse tests, kan man konkludere, hvorvidt man skal ændre på sit design og lave flere iterationer 

af relevance cyklussen, eller ej. 

Rigor Cycle fokuserer på den viden, der allerede findes på det givne område man beskæftiger 

sig med og de designs, der minder om ens eget og som allerede eksisterer. Derved sikrer Rigor 

Cycle altså, at designet forbliver innovativt. I denne cyklus undersøger man især eksisterende 

viden og videreudvikler sit design ud fra den pågældende viden. Man gentager altså Rigor 

Cycle hvis der allerede findes et produkt på det område man beskæftiger sig med, eller hvis et 

andet design løser ens problemer bedre end ens planlagte design. Denne proces gentager man 

indtil man har sit eget innovative design.  

Design Cycle, ifølge Hevner, er den sidste cyklus og den vigtigste af dem alle (Hevner, 2007). 

Design cyklussen foregår på den måde, at man bygger og evaluerer på sit design, samtidig 

med, at designprocessen bliver gentaget. Design cyklussen er hjertet af alle 

designvidenskabelige projekter. En anden teoretiker ved navn, Herbert Simon (Simon, 1996) 

forklarer om denne cyklus: “Simon (1996) describes the nature of this cycle as generating 

design alternatives and evaluating the alternatives against requirements until a satisfactory 

design is achieved.” (Hevner, 2007). Altså, i design cyklussen bygger og evaluerer man på sit 

design og gentager designprocessen, indtil et tilfredsstillende design er opnået.  
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Coloured Cognitive Mapping 

I 1988 præsenterede Colin Eden teknikken cognitive maps, det kognitive kort (Eden, 1988), 

over problemer eller konstruktioner. Den forklarer forbindelsen mellem to 

problem-konstruktioner med en pil, der viser hvordan de hænger sammen; “an arrow out of a 

construct shows a consequence and an arrow into a construct an explanation”. I 1998 udviklede 

Colin Eden og Fran Ackerman causal maps, altså årsags-kort, en teknik der kunne bruges til at 

lave en strategi over mulige løsninger af en problemstilling (Ackermann & Eden, 2004). I 2014 

færdigudviklede John Venable (Venable, 2014) coloured cognitive maps, der kan bruges til at 

skabe et overblik over ens problemstilling. Det gør den ud fra relevante årsager og 

konsekvenser, som herefter vendes til ideal scenarier. Et eksempel på dette inddrages senere i 

rapporten. I tre korte punkter vil CCM hjælpe med at: 

• Forstå de problemer, som man arbejder med. 

• Udvikle en fælles forståelse af problemstillingen. 

• Identificere og designe alternative måder at løse problemet 

på. 

 

Coloured Cognitive Mapping (CCM) metoden bruges til at 

analysere et givent problem og se på hvilke symptomer og 

konsekvenser der kommer af det problem. Derefter kigger 

man på, hvordan man, via et design, kan løse de symptomer 

og konsekvenser så man på den måde løser sit problem. 

CCM metoden tages i brug for at skabe et overblik over et 

problem, og med det overblik nå frem til en design løsning. 

CCM er bygget op i noder, hvilket er de bobler som 

indeholder en central-node (problem). Ud fra det problem kommer der årsagsnoder (cause) og 

konsekvensnoder (symptom, implication or consequence). Se figuren tilknyttet dette afsnit, fra 

Venable Coloured Cognitive Maps for Modelling Decision Contexts (Venable, 2005). 

Årsagsnoderne er de årsager som fører til problemet man har som fokus. Disse årsagsnoder 

kan have deres egne årsagsnoder. Altså, har man typisk en årsag, som også har en årsag, til 

det problem man forsøger at løse med sit design. Konsekvensnoderne er de konsekvenser der 
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kommer direkte af ens problem, og disse konsekvenser kan også have konsekvenser. Altså 

konsekvenser af konsekvenser. 

 

 
(Eget problemkort 08-12-2020.) 

 

Når man har udfyldt problemkortet med konsekvenser og årsager, har man sine uønskede 

noder, som vi i vores problemkortsudvikling har farvet i rød (se vores eget problemkort 

ovenover, se bilag for større billede). 

Derefter skal disse uønskede noder skrives 

om til ønskede noder. Se figuren tilknyttet 

dette afsnit, fra Venable Coloured 

Cognitive Maps for Modelling Decision 

Contexts (Venable, 2005) Dette indebærer 

at finde passende løsninger på de noder 

man har. Hvis vi kigger på den nederste 

node til højre, (For stort… tilstrækkeligt 

fokus på læsertal/seertal), der har vi med 
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sætningen For stort fokus på læsertal/seertal et problem som vi gerne vil løse. Vi vil gerne have 

den årsagsnode vendt til dens mere ideelle og derfor ønskede scenarie, nemlig Tilstrækkeligt 

fokus på læsertal/seertal.  

Når alle årsager- og konsekvensnoder har fået tilføjet deres ideelle scenarie , fører det til at 

problemstillingen, central-noden, bliver løst. Når ens central-node er løst, er designet 

succesfuldt. 

 

Storyboard - SPRINT Metode 

“En ny tilgang til at teste og udvikle idéer har først taget Silicon Valley og siden resten af verden 

med storm. Google har udviklet sin egen ‘bibel’ om denne form for lynhurtig konceptudvikling. 

De kalder det SPRINT… og det kan gøres på fem dage” (Pries-Heje, 2020). 

Sprint er en fem-trins metode der benyttes til hurtigt, at udforme design idéer. Der er mange 

faser at gennemgå i sprint metoden, men en af de faser vi specifikt sætter fokus på i vores 

projekt er Storyboard. Storyboard er den tredje fase i selve sprint metoden, og tilhører delen 

kaldet Decide (se nedenfor i vedhæftede figur). Storyboard er en simpel men effektiv metode, 

der benyttes af mange forskellige design-grene. Film industrien, er især kendt for deres 

benyttelse af storyboard metoden i deres planlægningsproces, før de optager film. Dette bruger 

de til at skaber et overblik over filmens handlingsforløb (Pries-Heje, 2020). Inden for design teori 

bruges storyboard metoden ved at skabe en illustration over et scenarie, hvor ens produkt bliver 

præsenteret. Hvor filmindustrien bruger storyboard til at danne sig et overblik over deres 

handlingsforløb, benytter Design og Konstruktion sig af storyboard på en anden måde. I Design 

og Konstruktion bruger man nemlig storyboard til at formidle, hvordan ens produkt skal kunne 

bruges i praksis. På denne måde kan man udpege fejl og mangler i sit design, før man 

begynder at teste sin første prototype af. Dette kan spare både tid og ressourcer, og er derfor 

nyttigt for hele designprocessen. 
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(Figur fra Kreativt Design lektion af Pries-Heje, 2020) 
 

Analyse 

Design process 

I starten af vores designproces, benyttede vi os af Hevners 3 Cycle Model (se afsnit i teori), som 

en guide (Hevner, 2007). Derfor startede vi med at undersøge, hvorvidt der fandtes designs i 

forvejen, altså Rigor Cycle, som kan løse vores problem. Her fandt vi frem til eventuelle 

løsningsforslag, der allerede var præsenteret til den skævvridning i mediebilledet, vi kritiserer.  

Dog startede vi med, at identificere mulige løsninger til vores problemstilling. For at kunne gøre 

dette, benyttede vi os af CCM metoden (se tidligere afsnit om CCM). CCM gav os et overblik 

over problemstillingen og gjorde os i stand til, at undersøge problemets ophav mere målrettet. 

Ved brug af denne metode, og vores research af emnet, udledte vi mulige årsager 

(årsagsnoder) og konsekvenser (konsekvensnoder) af problemstillingen. Til disse noder 

tilføjede vi deres ideelle scenarier. Eksempelvis havde vi konsekvensen Misforståelse for andre 

lande og kulturer her tilføjede vi forståelse som i dette eksempel ville være det ideelle scenarie. 

Mellem konsekvensen/årsagen og ideel scenariet satte vi tre punktummer for at illustrere 

forskellen. Det ses her under. 
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(coloured cognitive map som gruppen har udarbejdet)  

 

I midten ses vores problemstilling, under den ses alle årsagerne til vores problemstilling og over 

den ses alle konsekvenserne af vores problemstilling. En årsag eller et problem kan både 

hænge sammen eller stå for sig selv. Pilene viser hvordan nogle af årsagerne hænger sammen 

med årsagerne, og konsekvenserne hænger sammen med konsekvenserne. Her ses det for 

eksempel at årsagen: Stor… tilstrækkelig fokus på konflikt nyheder fører til For stor fokus på 

negative nyheder… mere fokus på både negative og positive nyheder som så ender med at føre 

til et skævvredet mediebillede i Danmark. Efter at have fundet årsager og konsekvenser, havde 

vi samlet og isoleret alle de uønskede noder fra vores problemstilling. De uønskede noder 

skulle herefter vendes til ønskede noder. Det betød at der nu i stedet for Stopper… følger med i 

nyhederne stod Følger med i nyhederne. Dettes resulterede, at alle konsekvenser og årsager 

blev vendt til ideelle scenarier som det ses herunder.  
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(coloured cognitive map, med ønskede noder, som gruppen har udarbejdet)  

 

Efter at have vendt vores CCM til ønskede noder, diskuterede vi hvilke løsninger vi kunne 

kombinere, for at skabe et produkt der ville fungere som et repræsentativt supplement til de 

skævvridninger vi kunne se i det danske mediebillede. Vi endte med at vælge tre årsager til 

løsningen, og fire konsekvenser. Disse årsager og konsekvenser ville kunne blive løst via vores 

installationsdesign. Ud fra disse årsager og konsekvenser fandt vi frem til, at vi ville skabe et 

design, der giver et mere nuanceret verdenssyn og som har mindre fokus på læsertal/seertal og 

konflikt -og sensationsnyheder. Fokuset lå således mest på at udrede vores årsager, da vi ville 

skabe et design hvor indholdet får lov at tale for sig, med mindst mulig redigering.  

 

Vi benyttede os af storyboard metoden for at få dannet os et bedre overblik over vores design 

idé - hvordan skulle designet fungere og hvor ville vi placere designet? Vi lavede vores 

storyboard meget tidligt i vores designproces, så selvom der er ting ved vores design der har 

ændret sig, har storyboard været en god måde at finde frem til, hvad vores design skulle kunne. 

Vi lavede 24 små billeder som kort forklarede om vores problem, hvordan man fik adgang til 

vores produkt, og hvordan vores produkt skulle se ud og fungere (se bilag for alle 24 billeder af 

storyboardet). Kort fortalt handler vores Storyboard om Hugo, som er træt af mediernes 

portrættering af nyheder, idet at han ikke føler at de er sandfærdige. Vi beskriver så i vores 
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storyboard hvordan han møder vores design og hvad det design har til formål at gøre (Foldager 

et al., 2020). 

Vores installationsdesign  

Efter at have identificeret hvad vores design skulle løse, kunne vi begynde at brainstorme om 

hvilke funktioner vores design skulle have og hvilken type design vi ønskede at skabe. Her faldt 

snakken på skævvridningen i mediebilledet. Skævvridningen i det danske mediebillede kan i 

nogen grad skyldes mistillid til medierne (Newman et al., 2016). Newman og Fletcher’s 

undersøgelse fra 2017 viser at respondenternes opfattelse af medierne er holdningsprægede, 

og at de ser medierne som nogle, der forsøger at fremme egne økonomiske og politiske 

interesser. Den undersøgelse analyseres i Skovsgaard og Andersens artikel Conceptualizing 

news avoidance (Skovsgaard & Andersen, 2019). De konkluderer, at hvis nogle brugere oplever 

indhold som vinklet, og med en skjult agenda, sandsynliggør det at de undgår nyhederne 

(Skovsgaard & Andersen, 2019). Artiklen understøtter derfor præmissen bag vores produkt, 

nemlig funktionen i vores design som et upartisk middel, der skal kunne bidrage med mere 

nuancering til nyhedsjournalistikken. Vi mener derfor også, at artiklen nuancerer dels vores 

belæg for problemstillingen, og dels vores perspektiv på løsningsforslag, når det kommer til at 

skabe et supplement til mediebilledet. Den giver med andre ord også anledning til refleksioner, 

omkring hvordan vores produkt målrettes mest optimalt. Vi vil derfor forsøge at skabe et 

produkt, der gengiver et optimalt billede af virkeligheden, der såvidt muligt er ikke-manipuleret. 

Vi vil nemlig forsøge at skabe et produkt, der fungerer som et neutralt supplement til de allerede 

eksisterende nyhedsmedier.  

 

Et supplement af medierne 

Intentionen bag installations designet er, at det skal kunne fungere i samspil med alle fem 

nyhedskriterier og på denne måde bevise sin objektivitet, ved netop ikke at begrænse sin 

virkning. Tager vi et hurtigt kig på de fem kriterier, kan vi hurtigt udlede at designet kan tilpasse 

sig alle fem kriterier:  

1. Aktualitet: Det billede vores design belyser og sætter fokus på vil altid være aktuelt. Fordi 

billedet er live, vil det altid vise hvad der sker lige nu, og lige her. Selvom det ikke kan fokusere 

på én bestemt nyhed, handling eller et bestemt scenarie, vil det skærmen afspejler altid være et 

billede af nutiden i dets eget aktuelle øjeblik.  
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2. Væsentlighed: Væsentligheden vil altid være op til den enkelte. Skærmens lokation spiller en 

afgørende faktor her, idet det væsentlige omhandler hvordan designet har betydning og 

konsekvenser for seeren. I og med, at designet er åbent og ustruktureret - altså at det den viser 

hverken er bestemt på forhånd eller på andre måder bliver påvirket. Så er designet meget 

væsentligt for seeren, idet den fremviser en hverdagsrytme hvor der er mulighed for at alt eller 

intet kan ske.  

3. Identifikation: Som tidligere nævnt er formålet med designet netop også, at skabe en form for 

identifikation blandt dem der interagerer med designet. Ved at fremvise livet i dets fuldstændige 

uredigerede tempo, vil der være mulighed for at kunne observere både enkelte individer, 

situationer og processer udfolde sig - hvilket kunne skabe flere muligheder og situationer for 

den enkelte, hvor de kunne relatere til, og identificere sig med det de så på skærmen.  

4. Sensation: Designet ville i sin naturlige form kunne leve op til sensationskriteriet, idet 

skærmen netop er live og beskueren derfor ville kunne blive overrasket over det uforventede, 

eller fange deres interesse.  

5. Konflikt: Idet skærmen ikke appellerer til en bestemt befolknings- eller aldersgruppe, vil de 

individer der interagerer med designet ikke være ens, og der vil derfor forekommer individer der 

er modstridende på en eller flere punkter.  

 

Som tidligere beskrevet i afsnittet motivations faktor for problemstillingen blev vi inspireret af 

wildlife webcams, som er natur webcams fra hele verden, samlet på én online platform 

(Wunderman, 2020). Her ser man naturen som en slags flue på væggen. Denne funktion gjorde 

os nysgerrige, og inspirerede os til at tilføje selvsamme funktion i vores egen design udvikling. 

Dette tænkte vi ville udvise troværdighed til brugerne, i den forstand, at vi tilkendegiver at der 

sendes live, og det derfor ikke er mulighed at manipulere billedet. På denne måde, ville vores 

installationsdesign kunne leve op til dét ansvar, medierne har som den informerende 4. 

statsmagt, og dermed også appellere til de intentionelle News Avoiders, hvis mangel på tillid til 

medierne er årsagen til at de undgår nyheds eksponering.  

 

Som vi nævner tidligere, ønskede vi hverken at reproducere den skævvridning i mediebilledet, 

vi så, eller kun at skabe et supplement til én slags nyhedsjournalistik. Vi ville gerne skabe et 

supplement, som kunne være brugbart i enhver form for nyhedsjournalistik. Vi ville skabe et 

design, der kunne give mennesker et indblik i andre mennesker, steder eller hverdage, som de 

umiddelbart ikke så repræsenteret, særligt i nyhedsjournalistikken. På den måde håbede vi, at 

brugeren kunne opnå en større følelse af identifikation, end ved at læse eller høre om stederne 
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eller menneskerne i nyhederne. Her kunne vores supplement altså passe godt ind under 

identifikationskriteriet. Vores produkt kunne også passe ind under sensationskriteriet, hvis 

tilfældet var, at brugeren blev overrasket over det indblik de fik i andres hverdage eller miljø. 

Hvis brugerne havde en anden forventning til landet for eksempel. Noget andet ville være at vi 

kunne risikere at vise noget til brugeren, der på ingen måder indeholdt konflikt eller sensation, 

men noget helt trivielt. Her er det muligt at brugeren ville finde det kedeligt, men det er også 

muligt at de ville få et indblik i noget der var tættere på deres egen virkelighed. Dette ville både 

appellere til sensationskriteriet og det konstruktive kriterie. Alt dette afhænger meget af, hvad 

der sker i løbet af vores test af prototypen, hvilket også afgør vores rolle i testningen, som 

observatører (se afsnitttet ‘Test af første prototype’).Det konstruktive kriterium er ment som et 

supplement til de traditionelle nyhedskriterier, og ikke som en erstatning. Konstruktiv journalistik 

udsprang specielt, af en overrepræsentation af nyhedskriteriet konflikt, hvilket ifølge blandt 

andet Haagerup og Skovsgaard præger mediebilledet. Hvor det konstruktive kriterium 

appellerer til en mere løsningsorienteret og positiv journalistik, forsøger vi med vores produkt, 

som tidligere nævnt, at skabe en platform i øjenhøjde med borgere, der uden vinkling kan 

skildre hverdagslivet i sin egen rytme. Her prøver vi at balancere de negative nyheder, ved at 

give et så neutralt indblik som muligt. Produktet vil ikke lægge direkte op til et løsningsorienteret 

fokus, da vi har valgt at lade billedet tale for sig selv. Dog kan det alligevel gøre det, i form af et 

større indblik i, at der rent faktisk findes en overrepræsentation af negativitet i medierne, og 

måske sætte gang i nogle tanker hos brugeren.  

 

Endnu en undersøgelse som Skovsgaard og Andersen omtaler i deres artikel er The X Factor of 

opportunity structures, som omhandler seertal af nyhedsudsendelser, viser at en 

nyhedsudsendelse, på dansk tv, havde rekordhøjt seertal, fordi nyhedsudsendelsen blev sendt i 

forbindelse med tv-programmet X-Factor. Altså fordi at nyhedsudsendelsen var placeret efter et 

populært underholdningsprogram, blev seerne mere konfronteret med udsendelsen, frem for at 

de aktivt skulle vælge den (Skovsgaard & Andersen, 2019). Undersøgelsen gav os den tanke, 

at hvis vi kombinerede et fysisk installations design, der ligesom nyhedsudsendelsen efter 

X-Factor, var placeret et sted hvor folk tilfældigt kommer forbi den, så ville vi have en form for 

supplement til det danske mediebillede. Ved at placere vores design et sted hvor folk, så at 

sige, bliver konfronterede med det, da de ikke kan undgå at se designet, vil det også have en 

indvirkning på de folk der falder under begrebet news avoidance. I forhold til årsagerne bag 

intentionelt News Avoidance (se evt. tidligere afsnit: Årsagerne til News Avoidance - 

Intentionelle News Avoiders), var vores strategi at skabe et så neutralt supplement til 
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nyhedsjournalistikken som muligt. Dette ville vi gøre ved at første prototype skulle være så 

simpelt opstillet som muligt på hver lokation, bestående af et kamera, en skærm og en 

internetforbindelse, som kunne facilitere livestream mellem de to placeringer. Når kameraet var 

stillet op, ville vi umiddelbart ikke fremprovokere, at noget skulle ske foran skærmen, altså ville 

alt foregå i realtid og der ville ske det samme foran skærmen, som hvis skærmen ikke var der. 

Vores håb var, at dette altså på mange måder kunne imødegå de intentionelle News Avoiders, 

som ville afskrive den nyhedsjournalistik, der i deres øjne fremstår for holdningspræget. På den 

anden side, er det klart at et objektivt billede af virkeligheden er en umulighed. Uanset hvor 

gerne vi ville gøre opstillingen neutral, har vi stadig valgt hvilket billede der skulle vises på hver 

side af skærmen, ud fra forskellige formål. Dette er uundgåeligt, men det kan derfor ikke afvises, 

at denne løsning kun ville vinde indpas hos nogle af de intentionelle News Avoiders.  

 

En anden måde vores første prototype søgte at løse problematikkerne i forbindelse med News 

Avoidance, var at gøre op med den overvældende mængde af nyheder. Dette forsøgte vi at 

gøre, ved at opstille en video installation, som sagt i realtid, og derved også skabe vores design 

som supplement til de korte, hurtige nyheder. Hvis de forbipasserende ville kunne de tage sig 

tid til at skabe indsigt i de dele af verden som det typiske mediebillede ikke fremviser. Designet 

havde derfor også til formål at opfordre til fordybelse. Dette var en af grundene til, at vi i det hele 

taget ville skabe et visuelt installationsdesign. Af samme årsag, afgrænsede vi det til kun at 

være visuelt, for ikke at overvælde beskueren. Altså var der heller ingen skriftlige indikationer på 

hvad installationens formål var, men blot at i det område den stod, blev der livestreamet til en 

anden lokation. På denne måde skulle brugerne selv tilføje installationen en betydning, til trods 

for, at vi havde vores forestillinger om, hvordan det ideelt skulle fungere. Derfor havde 

installationsdesignet altså også en mere kunstnerisk eller måske endda underholdende 

funktion.Vores produkt kan anses som underholdende i den forstand, at den skaber blikfang. 

Designet giver ud over en skildring af hverdagen, også anledning til at interagere med 

hinanden, for eksempel ved at vinke eller lave en lille dans. I den forbindelse, ville det heller ikke 

være utænkeligt, at designet ville kunne appellere til de ikke-intentionelle News Avoiders, som 

foretrak underholdning, idet de, hvis de ville, ville kunne bruge livestreamen til at kommunikere 

eller endda lave sjov med folk på den anden side af skærmen. På den negative side skal det 

dog også siges, at trods vi søgte at skabe et supplement til den store mængde af nyheder og 

nyhedsplatforme, så vidste vi på forhånd, at vi samtidig tilførte noget til netop den stigende 

mængde af information, som præger mediebilledet. Hvad angår at skabe en større fordybelse, 

på linje med eksempelvis Slow Journalism (se evt. Tidligere afsnit: News Avoidance - 
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Potentielle løsningsforslag), krævede det fra beskuerens side en vis dedikation.  

 

Algoritmer spiller også en stor rolle i, hvordan nogle brugere undgår specifikke nyheder, og 

derved får et skævvredet mediebillede uden at det er deres intention. Algoritmer fungerer 

således, at de automatisk præsenterer indhold for brugeren, på baggrund af den adfærd 

brugeren allerede har på det pågældende medie. Det betyder, i et medie perspektiv, at 

brugeren bliver eksponeret for de nyheder, som minder om de nyheder brugeren selv opsøger. 

Det vil sige at algoritmerne, til dels, styrer brugerens flow af nyheder, uden at det er brugerens 

intention (Skovsgaard & Andersen, 2019). Rapporten Danskernes brug af nyhedsmedier 2018, 

viser også at brugerne ikke er klar over fravalget af nyheder. Rapporten slår fast at 67% af 

danskeren ikke ved at deres nyhedsstrøm styres af algoritmer, (Schrøder, 2018). Ud fra dette 

mener vi, at hvis vores produkt skulle være et supplement til det allerede eksisterende 

mediebillede, skulle produktet ikke være en del af den platform hvor de eksisterende medier er. 

Det bekræftede os derfor i at produktet skulle være fysisk, så vores design ville være mindst 

muligt afhængigt af både medier og sociale mediers algoritmer.  

 

Ydermere kom vi også frem til, at vores produkt skulle få brugerne til at ændre adfærd. Morten 

Münster (se System 1 og 2 afsnit under Adfærdsdesign) mener at adfærd er det der definerer 

vores valg. For at få en ønsket adfærd udført, skal der ændres på brugernes valgmuligheder 

(Münster, 2017, s. 24). Som det også er beskrevet i vores afsnit om adfærdsdesign skal man for 

at ændre adfærd påvirke brugerens system 1, det vil sige den, ubevidste, automatiske og 

intuitive tænkning. Denne tænkning bekræftede os i at vores produkt skulle være placeret et 

sted hvor brugeren ikke opsøger produktet aktivt, men i stedet bliver konfronteret med 

produktet, i deres dagligdag. For at sikre os at vores design ville ændre folks adfærd, satte vi os 

for at skabe et produkt der kunne opfylde så mange af Sunsteins 10 vigtigste nudges (Sunstein, 

2014, 3-6) som muligt. Vi fik så vidt muligt opfyldt 6 af de 10 nudges (se nudging afsnit under 

Adfærdsdesign). Nemlig forenkling, brug af sociale normer, forøg lethed og bekvemmelighed, 

offentliggørelse, advarsler og informer folk om natur og konsekvenser af egen fortid (Sunstein, 

2014, 3-6). Vi inkorporerer forenkling, da vores design blot er to skærme og derved let 

anvendeligt og undgår unødvendige komplikationer ved brug af designet. Brug af sociale 

normer, bliver inkorporeret således at vores design er iøjnefaldende og vil derfor tiltrække en 

masse opmærksomhed. Ved at designet tiltrækker så meget opmærksomhed, vil flere og flere 

folk gøre sig brug af det og det ender derfor med at blive “det de fleste gør, så nu gør vi det 

også”. Forøg lethed og bekvemmelighed, er blot ved at gøre designet synligt og let at komme til 
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for alle og enhver hvor end produktet bliver placeret. Offentliggørelse, er den form for nudging vi 

anvender mest, da hele pointen i nudging af vores design er at sætte produktet i øjenhøjde med 

befolkningen og derved vække deres interesse. Vi inkorporere advarsler ved at skilte med at der 

bliver optaget en live-stream, så alle brugere er indforstået med at optagelsen sendes til en 

skærm på en anden lokation. Til slut er informer folk om naturen og konsekvenserne af deres 

egen fortid en nudge vi har valgt at inkorporere, eftersom hele pointen i vores installation design 

er at gøre brugerne opmærksomme på en så realistisk og ikke-manipuleret verden, udenfor den 

de allerede kender og måske helt har misforstået eller ikke har ville tage stilling til.  

 

Komplikationer  
Vi er stødt ind i en række problematikker i forhold til opsætningen af vores design. Dels i forhold 

til GDPR- og persondatalovgivningen og dels i forhold til Covid-19 epidemien. 

I forbindelse med aftestningen og opstilling af vores første prototype, skulle vi finde en lokation 

med tilpas stor gennemgang af mennesker, så vi kunne teste prototypen så realistisk som 

muligt. Vi valgte derfor at kontakte RUC-bibliotek og DTU Skylab. RUC-bibliotek afviste i første 

omgang at give tilladelse til at teste første prototype af på grund af GDPR- og 

persondatalovgivningen. Det gjorde de på baggrund af, at så længe data bliver behandlet er det 

omfattet af GDPR- og persondatalovgivningen, også selvom optagelserne fra prototypen ikke 

ville blive gemt (Justitsministeriet, 2000). Det viste sig dog godt at kunne lade sig gøre, og 

løsningen blev at vi opsatte prototypen i et afgrænset området, således at brugerne og 

medarbejderne selv kunne vælge at deltage i vores test af vores prototype. Prototypen blev sat 

op ved en sofa region i et hjørne af biblioteket. Her opsatte vi skilte, så brugere og 

medarbejdere blev gjort opmærksom omkring at de i dette område blev filmet. (Se bilag under - 

billede af skiltning med optagelse på RUC). Det resulterede desværre i at prototypen ikke blev 

eksponeret lige så meget, som ønsket var. Dette løste vi ved at lave en aftale med en gruppe 

brugere fra biblioteket, der kom hen og interagerede  med vores prototype.  

På DTU Skylab var GDPR - og persondatalovgivningen ikke en hindring for at teste vores 

prototype af. Skylab fungere som et laboratorium for innovation og entreprenørskab og er derfor 

et sted hvor studerende kan teste deres prototyper og koncepter af (DTU Skylab, 2020). DTU 

Skylab havde allerede sat skilte op med information omkring mulig videooptagelse af området 

(se bilag under optagelse på DTU). Derfor var vi her i stand til at sætte vores installation op på 

et mere befolket sted på DTU Skylab, og fik af de ansatte lov til at vælge mellem en række af 

steder, ud fra hvor de kunne fortælle os, at de studerende hyppigst gik forbi.  
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Endvidere kom vores produkt test også til at lide under Covid-19 epidemiens konsekvenser. Vi 

vurderede dog, at det ikke ville komme til at få voldsomme konsekvenser for vores test. De to 

steder hvor prototype testen ville foregå lider begge under Covid-19. Begge steder er 

universiteter og har langt færre brugere og medarbejdere end før Covid-19 epidemien (Dohm, 

2020). Dette betyder at trafikken på de to universiteter er mindre end normalt, dog var der stadig 

elever i hhv. Skylab og på RUCs bibliotek. Det betyder at vores produkt blev testet af på en 

mindre målgruppe end først antaget. Vi fik dog, på trods af omstændighederne, stadig lov til at 

teste vores produkt af. 

Design af prototype  

Efter første fase af vores design process gik vi videre med Hevner’s 3 Cycle Model, og 

begyndte at fokusere på Design Cycles, for derefter at påbegynde design af vores første 

prototype (Hevner, 2007). Design Cycle er den del af Hevner’s 3 Cycle Model der fokusere på 

at producere designet og evaluere på sit design (Se evt. forrige afsnit, Hevner’s 3 Cyklus). I 

dette afsnit forklarer vi, hvordan vi designede vores første prototype. Da vi havde samlet 

information om de funktioner og egenskaber vi ønskede vores produkt skulle indeholde, for at 

være et supplement til de danske medier, påbegyndte vi de første skitseringer af produktet. Da 

vi gerne ville have at vores design var iøjnefaldende, lavede vi en skitse med skærmen, som 

havde en størrelse så stor, at billedet fra livestreamen og virkeligheden kunne have et 

størrelsesforhold på 1:1. Ud fra disse beskrivelse skitserede vi en model på papir og omsatte 

efterfølgende papir skitsen til en digital skitse, som ses nedenfor (se bilag for et større billede).  
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(første digitale skitse af vores produkt) 

 

Da vi havde konstrueret vores digitale model, ideudviklede vi på hvad der skulle vises på denne 

skærm. Her vægtede vi en identifikations følelse højt,  eftersom vores produkt ville være en 

live-stream af to forskellige lokaliteter, der skulle skildre to forskellige hverdage. Ved 

livestreamen vil man kunne sende et signal til hinanden, og brugeren ville her få mulighed for at 

vinke og interagere med de andre brugere i livestreamen på den anden lokalitet. Ud fra dette 

lavede vi vores andet bud på en digital skitse. Her satte vi vores produkt i omgivelser (i dette 

tilfælde på rådhuspladsen i København) og tilføjede yderligere et webcam på toppen af 

produktet, så det kunne livestreame de omgivelser den stod i (se bilag for større billede).  
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(anden digitale skitse af vores produkt) 

 

Da vi havde skabt vores design som en digital skitse, kunne vi komme i gang med at teste 

produktet.Vi begyndte at bygge en fysisk prototype, hvor vi startede ud med at teste forskellige 

størrelser af LED skærme. På grund af mobiliteten testede vi ideen af med to 24 tommer 

skærme. Vi fandt dog hurtigt ud af at disse var alt for små til at få kunne skabe den ønskede 

interaktion mellem brugerne på livestreamen. Vi udskiftede derefter de to 24 tommer skærme, 

med to 49 tommer skærme hvilket gav os et langt bedre resultat. Nu skulle vi bare have hævet 

skærmene, så de ville nå op i noget der lignede øjenhøjde. Vores første ide var at lave det i 

aluminium, som på skitsen, da det er holdbart og relativt letvægtigt, men da de viste sig at være 

for komplekst, gik vi på jagt efter et andet materiale. Her fik vi vejledning af underviserne i 

FABLAB værkstedet på RUC. De havde allerede to rammer der egnede sig til 49 tommer 

skærme, som vi kunne bruge til vores prototype. De to rammer var bygget i spånplade og kunne 

foldes sammen, så de var nemmere at transportere. Vi monterede de to skærme på spånplade 

rammerne og havde nu det meste af prototypen færdigt, vi manglede bare webcams og to 

computere som ville kunne drive vores livestream. Vi tilsluttede en computer og et webcam til 

hver skærm, og begyndte derefter at teste forskellige typer af livestream software. Vores første 

umiddelbare tanke var at bruge videokonference tjenesten Skype, det viste sig dog hurtigt at 
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man på skype ikke kunne skjule ens eget webcam video, eller skjule den indbyggede chat 

funktion, og da vi udelukkende ville vise livestreamen fra den modsatte skærm gik vi på jagt 

efter en anden software. Vi afprøvede flere forskellige, det endte med at vi brugte 

videokonference tjenesten ZOOM. Her kunne vi skjule alt andet end selve livestreamen. Da vi 

havde softwaren på plads, kunne vi teste hvordan selve livestreamen fungerede med webcam. 

Her testede vi hvorvidt der skulle sendes både lyd og billede gennem livestreamen, hvor vi 

hurtigt fandt frem til, at lyd ville virke som et forvirrende støj element, da der på de mulige 

lokationer for designet, givetvis ville være en del støj. Efter at have fravalgt lyd dimensionen 

fandt vi hurtigt frem til, at vi i stedet for at placere vores webcams på toppen af skærmene, 

skulle placere dem i bunden af skærmene. Det gav en bedre vinkel, og gjorde at brugeren fik 

det rigtig perspektiv og størrelsesforhold. Vores prototype var nu klar, som det ses på billedet 

forneden, til at blive udsat for dens første field testning (se bilag for flere billeder af prototype 

opsætningen).  

 

(vores første fysiske prototype) 

Vores fysiske prototype kom dermed til at bestå af to 49 tommer LED fladskærme, som er 

monteret i to spånplade rammer. På spånplade rammerne er der monteret et ben på hver side, 

så selve fladskærmene bliver hævet op til cirka 1,4 meters højde. Inde i disse rammer 

monterede vi et webkamera der filmedei en opløsning på 720p, og som kunne tilsluttes med 

usb. For at drive selve vores livestream tilsluttede vi  de to skærme og to webkameraer til to 

computere, som ville kunne stå bag vores prototyper. På computerne havde vi, for at teste 
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prototypen af, installeret programmet ZOOM.Vi testede prototypen for at undersøge 

forsinkelsen og billedkvaliteten, og gik derefter igang med prototype testen på to forskellige 

lokationer. Her ville vi kunne observere hvordan beskuere interagerer med vores produkt, og 

interviewe brugerne om deres tanker om vores design. Disse observationer og interviews ville 

kunne bruges til videreudviklingen af designprocessen hvori produktet indgår.  

 

Prototype testing 

Cass R. Sunstein, som er professor på Harvard University (se nudging teori afsnit), forklarer i 

sin artikel at det er yderst vigtigt at stole på beviser frem for intuitioner, ønsketænkning eller 

dogmer (Sunstein, 2014, s. 3). Eftersom vores design er nyt og ikke udført på denne måde før, 

er det derudover abduktiv tænkning vi anvender under vores design tænkning (Se evt. 

Abduktion afsnittet). Abduktiv viden er den viden vi får fra vores test af produktet. Problemet er 

her, en skævvridning i mediebilledet, hvor vi erkender et behov for at finde et supplement til 

nyhedsjournalistikken, som ikke er for overdøvende, negativ og konfliktorienteret. Vores produkt 

skal kunne fungere som et supplement for medierne, så vi startede ud med at forsøge at 

implementere nudging begrebet ind i vores produkt. Rent hypotetisk ville vi opstille vores 

produkt på to forskellige geografiske placeringer. Dog vil vi i praksis udføre prototype testningen 

på to forskellige universiteter i Danmark. Vi forsøgte at gøre designet så iøjnefaldende som 

muligt, og derved nudge folk i vores retning. Ved at placere vores design et offentligt sted hvor 

brugerne bliver konfronterede med produktet, vil deres opmærksomhed forhåbentligt rettes 

imod det. Nye nudges er typisk til for at erstatte gamle, derfor kan vores design godt anses som 

et godt supplement til medierne (Sunstein, 2014, s. 2). Vi lagde ud med at hente vores 

prototype på RUC, hvor vi fik den ene skærm transporteret hen til RUC’s bibliotek og den anden 

til DTU Skylab. Efter at havde fået opsat begge skærme, gik vi i gang med testen. Under testen 

fik vi lavet nogle interviews, 4 studerende på RUC og 4 studerende på DTU skylab (se bilag 

under transskribering af interviews fra test af prototype). Vi inddelte os i roller, de der skulle 

interview og de der skulle observere. Til dette havde vi udarbejdet interview- og 

oberservationsguides (se bilag under interview- og oberservationsgude). Vi ankom på RUC’s 

bibliotek kl. 10 og fik sat den ene skærm op (se bilag for billede af opsætning af prototype på 

RUC, under Prototype test på RUC). Tre blev på RUC og resten af gruppen tog til DTU Skylab 
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og ankom der kl. 11. Live-streamen kom op og køre omtrent kl. 11.30 og derfra startede testen 

af vores prototype (se bilag for billede af opsætning af prototype på DTU, under Prototype test 

på DTU). Da vi følte vi havde indsamlet nok empiri, valgte vi at afslutte testen omkring kl.13.  

 

Vores oprindelige idé var at opstille vores prototype på et mere offentligt og tilgængeligt sted på 

Roskilde universitet, der gjorde at vores nudging ville virke mest optimalt. Dog grundet 

GDPR-loven og Covid-19, var det ikke muligt (beskrevet i GPDR afsnit foroven). Vi fik tilladelse 

til at teste vores prototype på RUC’s bibliotek, men kun på betingelsen af at vi opsatte produktet 

på et afgrænset område. Vores nudging blev derfor hurtigt ugyldig, da ingen rigtigt kunne få øje 

på vores produkt. Vi havde skiltet med advarsler om optagelse og bemærkninger om 

livestreamen, men et bibliotek er ikke det optimale sted at placere sådan et produkt. Alle 

studerende på biblioteket var ikke opmærksomme på deres omgivelser som så, da de sad og 

studerede. Vi fik dog bemærkninger, under vores interviews, på hvordan vores produkt kunne få 

mere anerkendelse og opmærksomhed (se bilag under interviews ved test af prototype). På 

DTU var produktplaceringen af vores prototype test ikke et problem. Vi skiltede selv med 

advarsler om livestream optagelse, men ligeledes gjorde DTU (se bilag under optagelse på 

RUC og DTU). Vores nudging var på DTU en lidt større succes. Vi havde stadig få 

problematikker hvad angår nudging af brugere til vores produkt, vi fik dog flere positive 

resultater på Skylab end på RUC. På trods af, at vi havde placeret vores produkt for næsen af 

de studerende, var det ikke alle der havde tid til at interagere med prototypen. De studerende 

skænkede produktet en masse opmærksomhed og det var et emne i de studerendes samtaler, 

men de studerende kunne ikke deltage i testen da de selv havde arbejde at tage sig til. Gruppen 

vi interviewede (se bilag under 1. interview af DTU studerende) nævnte selv, at placeringen af 

vores prototype ikke var særlig optimal, hverken på RUC’s bibliotek eller på DTU skylab, da de 

mente at alle de studerende ikke havde tid eller overskud til at give deres opmærksomhed til 

produktet. Vi fik dog nudget flere folk mod vores produkt på DTU Skylab end på RUC, da 

placeringen af vores produkt var lettere tilgængelig og mere iøjnefaldende.   

 

Den dedikation vores installationsdesign, som tidligere nævnt, krævede for at være et 

supplement til Slow Journalism, var først og fremmest svær at vide på forhånd om vi ville se. 

Desværre så vi den ikke, hverken på Skylab eller RUC’s bibliotek. De interviews, der blev udført 
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på Skylab indikerer at dette til dels har noget at gøre med placeringerne og niveauet af nudging 

(se bilag under interviews fra test af prototype). I et interview af en studiegruppe i Skylab, blev 

der blandt andet nævnt at indblikket igennem livestreamen til RUC’s bibliotek, “[...] er rigtig fedt 

faktisk, men der er bare ikke så meget at se. Der sker ikke så meget [...]” (se bilag under 2. 

Interview af DTU studerende). Idet vi præsenterede ideen om at opstille installationen i to 

forskellige lande og/eller på to placeringer, med sandsynlighed for større diversitet hos de 

forbipasserende, eksempelvis et marked, reagerede personerne i begge interviews fra DTU 

mere positivt indstillet. Kritikken var dels at transmissionen skete mellem to meget homogene 

steder, hvis forbipasserende primært var studerende, som var optaget af studiearbejde. Dette 

kunne derfor forklare manglen på nysgerrighed fra beskuernes side, både grundet at dét, de så 

på skærmen ikke afveg særligt fra det rum, de befandt sig i, og at beskuerne var til stede på 

hver lokation, for at arbejde målrettet med deres studier. Ligeledes er det en mulighed, at vi ved 

vores forsøg på at skabe et design, som ikke nødvendigvis appellerede overvejende til 

sensationelle eller konfliktorienterede kriterier, fik bevæget os for meget over i modsatte grøft. 

Altså at vi, særligt med de homogene placeringer og den lave nudging for øje, simpelthen fik 

skabt en livestream hvor der skete for lidt, til at det af sig selv fangede nogens opmærksomhed. 

På den måde blev det også svært for designet at leve op til identifikationskriteriet, og ligeledes 

den konstruktive journalistik, idet beskuerne kun i lav grad selv blev nysgerrige på, hvad der 

foregik på den anden side af skærmen. Dette sås primært gennem observationer, hvor ganske 

få lod til at lægge mærke til skærmen, medmindre der skete noget på den anden side. Heraf 

kan det derfor også være en mulighed, at placeringen gjorde det sværere at skabe identifikation 

gennem designet. En tredje mulig grund kunne være, at interviewpersonerne først for alvor 

udviste begejstring for opstillingen, da vi forklarede dem præmissen bag. Præmissen var altså 

ikke så klar, at opstillingen kunne tale for sig selv. Det er derfor også en mulighed, at graden af 

nudging simpelthen var for lav. Hertil hører et forslag, fra begge interviews fra DTU, nemlig at 

inddragelsen af nogle effekter, eksempelvis emojis (se bilag under 1. Interview på DTU), ville 

opildne mere til interaktion mellem lokationerne. Dette var også tydeligt, idet vi undervejs kunne 

observere, at skærmen på DTU fik markant mere opmærksomhed fra de studerende, der sad 

omkring den, når der skete noget på den anden side af skærmen. Dette sås både, da én af 

vores gruppemedlemmer forsøgte at vinke på den anden side af skærmen, og da en 

interviewperson på RUC figurerede foran skærmen og kiggede ind i kameraet. Selvom vi ved 

første prototype foretog nogle strukturelle valg, som skulle adskille vores installationsdesign fra 

den nyhedsjournalistik, som ikke-intentionelle News Avoiders vælger fra, er det derfor muligt at 

vores høje ambitioner om neutralitet, og derved lave niveau af nudging, spændte ben for ikke 
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bare designets underholdningspotentiale, men faktisk hele designets evne til at kunne agere 

løsningsforslag til News Avoidance, og derved også supplement til nyhedsjournalistikken.  

 

Forbedring af design  
Vi har nu fået nedfældet hvilke metoder og teorier, vi har baseret vores fokus på, og analyseret 

effekten af dette i forbindelse med test af vores prototype. Nu er spørgsmålet altså, kunne vi 

have gjort det anderledes? Om News Avoidance kan man sige, at ville vi have imødekommet 

flere ikke-intentionelle News Avoiders, kunne vi have højnet graden af underholdning i vores 

installationsdesign. Her er størrelsen af vores design også en relevant faktor når vi ser på, 

hvordan designet kan underholde og overraske brugeren. Det er klart at en skærm på 200 

tommer, det vil sige cirka 5 meter i bredden og 3 meter i højden, ville skabe mere 

opmærksomhed og blikfang end vores prototype på 49 tommer. En så stor skærm ville dog 

også være meget mere omfattende og ville indsnævrer placering for vores design. En anden 

måde vi kunne tilføje et underholdende element til designet, kunne for eksempel være ved, at 

have designet forskellige små opgaver, man via livestreamen kunne løse sammen. Altså, hvis 

man gav en high five til den på den anden side af skærmen, ville skærmen reagere positivt, ved 

at lyse op, vise et like-ikon på skærmen eller lignende. På den anden side kan det 

argumenteres for at dette ville svække neutraliteten og evnen til at designet kunne agere som 

supplement til nyhedsjournalistikken, da den i højere grad måske ville fremstå som et legetøj og 

som ‘klar’ nudging. Med ‘klar’ nudging menes ikke, at vi ønskede at skjule den nudging, vi 

benyttede, men at dens indvirkning på brugerne var underlagt det simple design. Opstillingen 

skulle nemlig agere blikfang i sig selv, uden brug for specielle funktioner der muligvis kunne 

virke mistroende for nogle af de mere skeptiske intentionelle-News Avoiders, da det potentielt 

kunne give et indtryk af en skjult agenda bag designet. En funktion vi her kunne have tilføjet til 

vores design er at der samtidigt med livestreamen blev sendt lyd. Denne funktion ville gøre at 

eksponerings mængden af vores design, ikke kun ville afhænge af om hvorvidt det ville være et 

blikfang eller ej, for med lyd ville det fange vores brugere uden de behøvede se vores produkt. 

Lyd dimensionen kunne dog også virke som et for støjende og forstyrrende element, alt efter 

hvor designet blev placeret. På trods af de mange overvejelser om blikfang, viste designet også 

positive resultater hvad angår nudging. Opstillingen var iøjnefaldende for de forbigående, som 

beskrevet i analysen ved test af vores prototype, fik produktet den ønskede opmærksomhed i 

forhold til popularitet. Dog ikke den ønskede opmærksomhed hvad angår brugere, da de 
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studerende på universiteterne havde for travlt til at kunne agere med designet. Nogle af dem 

troede endda at det var en video der var opstillet og man derfor ikke engang kunne interagere 

med dem på live-streamen. Enkelte studerende forsøgte at interagere med dem på 

live-streamen, andre studerende mente dog at der godt kunne være underholdning over det 

eller interaktion.  

 

Skulle vi derfor lave en ny iteration af produktet, ville det være spændende at stille lidt mere på 

forholdene mellem underholdning og produktets informerende funktion, i forhold til at se, om det 

ville gøre en forskel for beskuerens motivation for at undersøge produktet nærmere. Dertil hører 

tidligere nævnte faktor, nemlig placeringen. Som det fremgår i analysen, indikerer vores 

etnografiske undersøgelser, at denne var af afgørende karakter, i forhold til om vores produkt 

virkelig levede op til at kunne være et løsningsforslag. Her var vores håb, at nudging kunne 

højne folks interesse, til trods for placeringen på biblioteker, hvor folk læste. Dette var dog ikke 

vores oplevelse. Det er vigtigt at pointere, at de respondenter der fremgår af interviews udført 

under testen på både RUC og DTU (se bilag for interviews fra test af prototype), var oprigtigt 

interesserede og positivt indstillet overfor meningen bag projektet. Deres kritikpunkter ud fra 

interviewet var også, at biblioteker sandsynligvis ikke er stedet, der fanger flest 

imødekommende beskuere, i og med folk sidder og studerer. Det kan derfor argumenteres, at 

skulle vi foretage testen igen, ville det være oplagt at gøre et sted med lidt mere liv, end blandt 

en relativt lille gruppe studerende. Et andet kritikpunkt, var at stederne var meget lig hinanden. 

Idet vi på DTU nævnte en idé om at opstille produktet i eksempelvis to forskellige lande, var 

opbakningen noget større. Det kan derfor ligeledes argumenteres, som vi også nævnte i 

analysen, at der simpelthen skete for lidt, og for genkendelige ting, til at det fangede nogens 

interesse. Produktet så altså ikke rigtig ud til at kunne tale for sig selv, på den måde vi håbede 

det kunne. Mange af disse tanker giver genklang i projektgruppen, da vores første tanker helt 

tilbage i idegenereringen var, at produktet potentielt skulle kunne stilles op på mange forskellige 

steder i verden. Heraf var testen af første prototype derfor også en praktisk test, som for at sikre 

at installationsdesignet var enkelt nok til at kunne fungere på steder, hvor vi ikke nødvendigvis 

var lige så hjemmevante, som på RUC. Altså var udvælgelse af placeringen ikke vores vigtigste 

fokuspunkt, idet vi i højere grad søgte at teste, om opstillingen var enkel nok til at kunne bygges 

andre steder. Placeringen er, med andre ord, noget af det mest definerende for, om designet 

skaber en nyhed, og dermed høre ind under nyhedskriterierne, alt efter hvad der foregår foran 

skærmene. Alt efter hvor det teknologiske installationsdesign sættes op, er det derfor 

sandsynligt at designets potentiale til at kunne supplere nyhedsjournalistikken, er stort.  
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Når vi ser på håndtering af vores interview metoder under vores test af prototype, kan der 

diskuteres om, hvad vi kunne have gjort anderledes, for at have fået bedre/anderledes resultat. 

Vi valgte at være fluen på væggen til prototype testen, men som tiden gik, begyndte vi at 

skubbe lidt til folk for at få dem til at interagere mere med vores design. Dette skyldes mest at vi 

ikke følte vi fik den rette mængde response til vores produkt, og vores løsning på det gjorde, at 

vi fik indsamlet nogle flere interviews, og dermed fik besvaret flere spørgsmål end hvad vi ville 

have endt med, hvis vi ikke gjorde dette. Men det gjorde at vores originale ide med at have 

været en flue på væggen som bare observerede, og derved muligvis fik mere reelle 

observationer, endte ud i at vi skubbede lidt til respondenterne for at få reaktioner. Hvis vi var 

forblevet gemte og havde ageret som fluen på væggen, hvordan var vores test så endt? Vi 

kunne muligvis have fået nogle flere interaktion som vi ikke selv havde forsaget og dermed også 

andre resultater. Måske endda observeret nogle ting, som ikke havde været sket hvis vi stod 

der, fordi nogle observerende muligvis frygtede at blive imødekommet af et interview, og holdt 

sig væk af den årsag. Der forekom nogle interaktioner uden vores nudging, men ikke så mange 

som vi havde håbet på. Men hvis vi alligevel ikke havde skubbet, havde disse få interaktioner så 

udviklet sig til større respons mellem skærmene, og dermed givet os noget data vi ikke havde 

forventet? 

 
Havde vi arbejdet ud fra en udelukkende dansk vinkel, kunne vi havde fastlagt produktet på to 

lokationer i danmark. Det kunne for eksempel havde været på et asylcenter og ved 

Nørrebroparken. Vi ville dog her møde nogle ret store etiske dilemmaer. Designet ville kunne 

virke mere informerende, da det skildrer en side af Danmark, der ikke har meget taletid i de 

danske medier. Dette kunne lægge op til debat, i og med, at produktet ville skildre hverdagen 

som den er, og ikke ville være præget af et holdnings- eller konfliktbaseret fokus. Den ville 

måske derfor især være informerende, for de forbipasserende ved Nørrebroparken, og ikke 

have samme effekt på de forbipasserende på asylcenteret. Det kunne give anledning til en 

ensidig beskuelse fra de forbipasserende ved Nørrebroparken, og mest af alt give indblik i 

hvordan livet på et asylcenter i Danmark forholder sig. Da alle på asylcentret har et fælles mål, 

nemlig at søge asyl i Danmark, kunne By-vinduet blive meget bogstaveligt. De forbipasserende 

ved Nørrebroparken, repræsenterer alle noget, som de forbipasserende på asylcenteret søger, 

nemlig et hjem i Danmark. Det kunne derfor give en effekt af, at de forbipasserende ved 

Nørrebroparken var dem ‘inde i varmen’ der beskuede de forbipasserende ‘ude i kulden’. 

Installations designet ville her fungere mere som en ensidig konfrontation end som et neutralt 
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supplement til nyhederne. Designet ville det appellere stærkt til de negative nyheder, og ville 

derfor ikke imødekomme de ikke-intentionelle news avoiders. Til gengæld ville billedet stadig 

tale for sig selv, og ikke skildre et holdningsbaseret indhold. Designet ville derfor appellere til 

konstruktiv journalistik, da den kunne ligge op til en egen holdningsbaseret debat, i stedet for en 

debat ud fra en bestemt vinkling. Samtidig ville den ikke, da den ikke avler en løsningsorienteret 

vinkel. Denne tilgang ville skabe bedre indsigt i en samfundsdebat, men ville ikke på samme 

måde skabe indsigt i menneskerne på hver side af skærmen. Den ville altså ikke på samme 

måde, kunne ramme identifikationskriteriet. Jovist ville designet stadig skildre livet i dets daglige 

gang, men grundet de to vidt forskellige målgrupper, vil det være andet end menneskets daglig 

gang der var i fokus. Da dette ikke er velrepræsenteret i de danske medier, ville produktet dog 

sandsynligvis få mere opmærksomhed.  

 

Konklusion 
På baggrund af vores undersøgelsesarbejde, kan vi først og fremmest konkludere, at der i 

journalistiske kredse er flere, der anerkender samme problematik som vi; nemlig at der virkelig 

er en skævvridning i mediebilledet. At begrebet og bevægelsen med konstruktiv journalistik, 

samt News Avoidance, har set dagens lys, vidner om, at vi har fat i en vigtig problematik, særligt 

set ud fra et demokratisk perspektiv. Det kan også konkluderes, at vores teknologiske 

installationsdesign har et stort potentiale for at appellere til en divers målgruppe. Men at tanken 

bag, for nogle, var den største motivationsfaktor, og at det først var når denne var forklaret for 

dem, at de tilsluttede sig præmissen og for alvor virkede positive overfor projektet. Her er det 

meget sandsynligt at brugen af nudging og valget bag lokationen til opstilling af designet, fortsat 

vil være af afgørende betydning for udfaldet af fremtidige iterationer. Ud fra vores test af 

prototypen, kan det derfor konkluderes, at potentialet i produktet ikke blev udnyttet til fulde. Det 

kan desuden konkluderes at neutralitet har været nødvendigt at tilstræbe, for at højne 

produktets alsidighed og derved potentiale til at blive anvendt vidt og bredt i mange forskellige 

sammenhænge. Dertil hører dog også en anerkendelse af, at intet udsnit af virkeligheden kan 

være objektivt, men skal det være alsidigt, er det sandsynligt at objektiviteten, eller i hvert fald 

neutraliteten tilstræbes. Alt dette har været afgørende for at skabe et teknologisk 

installationsdesign, som kan være med til at skabe det repræsentative supplement til det 

danske mediebillede. Kritikpunkterne til trods, mener vi derfor også at kunne konkludere, at 
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vores teknologiske installationsdesign har potentialet til, at kunne være det supplement, vi søgte 

at skabe.  
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