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Abstract   

 

This paper seeks an answer to the posing challenges of the uprising of social media and Twitter, 

in the modern political landscape. With the information age, the spread of Fake News, poses a 

bigger threat to our modern society and democracy than ever. By looking at theory composed by 

the theorists Langdon Winner and Stig Hjarvard, we try to analyze and discuss the changes that 

social media has brought to the current political landscape. Twitter has had an impact on the way 

politicians’ campaign, and provides a large platform to, unsupervised, spread a lot of political 

information and opinions. The uprising of Social media comes with both positive and negative 

effects. Twitter and social media have greatly changed the way politics work in modern time. 
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Introduktion 

 

Dette projekt vil beskrive Twitter og andre sociale mediers generelle påvirkning af måden at føre 

politik på i USA. Vi vil i projektet undersøge de teknologiske systemer som Twitter er opbygget 

af, samt de mulige utilsigtede effekter som Twitter har. Dette vil gøres gennem TSA-fagets metode 

“TRIN-modellen”. Vi vil desuden også undersøge menneskets subjektive forhold til teknologien, 

gennem STS-fagets teorier og metoder. 

Opgaven vil beskrive teoretikerne Langdon Winner og Stig Hjarvards syn på menneskets forhold 

til teknologien, samt drage direkte paralleller mellem Winners og Hjarvards teorier til vores 

projekt. 

Vi vil redegøre og analysere på det amerikanske valgs udvikling gennem tiden, samt analysere 

hvordan brugen af Twitter kan opbygge transparens hos nutidens politikere.  

Vi vil desuden også undersøge begrebet “Fake News”, gennem brugen af statistikker og eksempler 

på hvordan Fake News bruges. Vi vil undersøge hvilken effekt Fake News har på det politiske 

landskab. Vi vil også redegøre og analysere for de mulige udfordringer Fake News har i det 

politiske miljø.  

Projektet vil også gøre brug af videnskabsteorien “postfænomenologi”, til at lægge fundamentet 

for besvarelsen af problemformuleringen. Desuden vil postfænomenologi også bruges til at skabe 

en generel forståelse for menneskets forhold til teknologien og den verden vi lever i. 

Projektet vil også gøre brug af interviews til at generere viden fra almindelige amerikanske 

statsborgere. Vi vil undersøge hvad interviewpersonernes holdning er til sociale medier og de 

politikere, der gør brug af et medie såsom Twitter. 

Til sidst vil vi i projektet konkludere på vores fund, samt besvare om Twitter og andre sociale 

medier har en indflydelse på måden man fører politik på i USA. 
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Motivation 

 

Vi har alle i gruppen en stor interesse for teknologiske systemer, politik og specielt det 

amerikanske valg. Hvordan fungerer valget? Påvirker en teknologi, såsom sociale medier, 

udkommet af et politisk valg? Har sociale medier påvirket måden at føre politik på? Disse var 

spørgsmål, som fangede vores interesse i selve udarbejdelsen af projektet.  

Som sagt, har alle gruppemedlemmerne en stor interesse for, hvordan selve teknologien fungerer, 

specielt i et teknologisk system såsom sociale medier. Det var også derfor at TSA, Teknologiske 

Systemer og Artefakter, kom naturligt som valget af vores andet fag. Vi er i gruppen også 

interesserede i at undersøge, samt forstå mulige teorier, som andre forskere før os, har arbejdet 

med i forhold til en teknologi, såsom sociale medier. Vi er motiverede til at “stå på skuldrende” af 

andre før os og arbejde videre med deres konklusioner og arbejde, så vi i sidste ende kan få en 

større forståelse for vores emne.  

Gruppen har også en stor motivation for at arbejdet med vores primære fag “STS”, Subjektivitet, 

Teknologi og Samfund. Vi er motiverede, da vi føler at det giver mulighed for at undersøge 

menneskets subjektive forståelse og påvirkning af teknologien. Vi føler at STS giver god mulighed 

for at belyse, samt besvare vores problemformulering, da diskussionerne, teorierne og metoderne 

som STS faget inkluderer, har stor relevans i forhold til vores projekt.   

 

Problemfelt  

Brugen af sociale medier vokser drastisk på verdensplan. Både i privaten, det offentlige og i 

virksomheder spiller sociale medier en væsentlig rolle. Vi vil derfor kigge på graden, hvilken 

sociale medier har påvirket måden at føre politik og hvad der ligger til grund for dette.  

Sociale medier giver alle mulighed for at udtrykke sig på offentlige platforme, med stort set alt 

hvad de har på hjerte og lyst til at dele. Dette har både sine fordele og ulemper.  

Et godt eksempel er det forhenværende valg i USA. Her vil vi blandt andet kigge på hvordan de to 

præsidentkandidater gør brug af platformene som sociale medier skaber, men også tage 

udgangspunkt i andre politikere.  
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Vi vil gerne undersøge de sociale medier, med et fokus på Twitter, og hvordan disse fungerer 

teknisk, samt hvordan disse bruges til at føre en politisk valgkampagne.  

Den store valgdeltagelse ved det senest afsluttede amerikanske valg, er der præcedens for en 

forandring i det politiske landskab? Men hvad ligger til grunde for denne forandring, hvad gør at 

flere og flere stemmer, og hvorfor sker dette lige netop nu? Her vil vi kigge på, om de sociale 

medier har haft en betydning for dette. 

Fake News, er endnu et stort problem inden for spredningen af falske nyheder og rygter. Knight 

Foundation beskrev i en undersøgelse at 1 ud af 4 voksne amerikanere ikke kunne skelne mellem 

fakta og holdninger. “one in five U.S. adults feels “not too confident” or “not confident at all” in 

distinguishing fact from opinion in news reporting.” (Knight Foundation, 2018). Derudover har 

National Literacy Trust rapporteret, at et ud af fem britiske børn ikke kan skelne mellem rigtige 

nyheder og Fake News (National Literacy Trust, 2018). Fake News spiller altså en stor rolle inden 

for de misinformationer, som spredes på diverse sociale medier. Fake News vil være et centralt 

begreb, som vil blive analyseret samt redegjort for gennem denne opgave.  

Teknologier spiller en rolle, sociale medier som Twitter har skabt en platform hvor politikerne kan 

udbrede sit budskab til et stort antal vælgere hurtigt, effektivt og nemt. Flere og flere lytter, og 

information har aldrig været nemmere at sprede. Denne information gælder dog også falsk 

information. Det er her et af problemerne opstår, ved brugen af sociale medier. Misbrug, 

propaganda, og mistillid får generelt en enormt stor opmærksomhed, da spredning af 

misinformation og virkeligheds fordrejning fylder enormt meget i det amerikanske politiske 

landskab.  
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Problemformulering & arbejdsspørgsmål 

 

Hvordan har Twitter og sociale medier påvirket måden at føre politik på i USA og hvorfor 

har de fået sådan en stor rolle? 

 

1. Hvad er det mest hyppigt brugte sociale medie i forhold til politik og hvilken rolle 

spiller det i forhold til medierne? 

2. Hvordan har måden at føre valg på overordnet set ændret sig gennem historien i 

USA? 

3. Hvordan kan teknologier fremme transparens samt opbygge en persona hos 

nutidens politikere ved brug af teknologier? 

4. Hvordan fungerer teknologierne bag Twitter? 

5. Hvilke udfordringer bringer en digitalisering af valget i forhold til “Fake News”? 

 

Semesterbindingen 

 

STS - Subjektivitet, Teknologi og Samfund 

Måden at føre valg på har ændret sig exceptionelt meget over de seneste 20 år. Fokusset i denne 

opgave er, hvordan teknologi har været med til at ændre måden valg/politik bliver ført i nutidens 

USA. Der vil blive lavet en sammenligning af hvordan valg blev ført før teknologien blomstrede 

frem, samt efter. 

Dagens politikere i USA benytter i stort omfang de sociale medier til at sprede deres budskaber. 

“Fake News” er et begreb, som ofte bliver benyttet i politiske sammenhænge, hvordan kan Fake 

News være med til at skabe en persona. Der ville blive fokuseret på Twitter, som er en af de mest 

populære platforme. Ydermere vil vi se på om der er et dannelsesmønster i teknologiens og 

brugernes forbrug.  
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Gruppen ser en stor mulighed i at benytte sig af STS-dimensionen, til at skabe et problemfelt som 

er mere diskuterende frem for redegørende, som det ellers har været de foregående semestre hvor 

TSA-dimensionen har fungeret som den bærende dimension.  

  

TSA – Teknologiske Systemer og artefakter  

Vi vil bruge TSA-dimensionen til at dykke ned i de teknologier dette emne drejer sig om. Gruppen 

har valgt teknologien Twitter, hvilken der vil blive dykket ned i. Hertil vil TRIN-modellen blive 

benyttet. TRIN-modellen er med til at fremhæve positive og negative konsekvenser ved en 

teknologi. TRIN-modellen er desuden også med til at bryde en teknologi ned i et enkelt skridt ad 

gangen, hvilket er en enormt god metode at tage i brug, når man skal forstå en ny teknologi.  

 

Videnskabsteori  

Vi vil bruge videnskabsteoriens “postfænomenologi”, til at forstå sammenhængen mellem 

individet, teknologien og den verden vi lever i. Vi vil bruge denne videnskabsteori, da vi føler at 

den giver os mulighed for at bruge nogle interessante vinkler, til at beskrive hvordan individet 

påvirkes af teknologien, samt hvordan teknologien gensidigt påvirker individet. Desuden vil 

videnskabsteorien også give os grundlaget for selve besvarelsen af problemformuleringen, da hele 

projektet er opbygget af postfænomenologiske tankegange.  

  

Hvordan de tilsammen svarer på vores problemformulering 

Begge dimensioner indeholder nogle helt afgørende faktorer. For at kunne forstå hvorfor og 

hvordan teknologien bliver benyttet, er gruppen nødt til at benytte sig af TSA-dimensionen. Den 

er med til at bryde en teknologi ned i helt små dele og detaljer. Samtidig er gruppen nødt til at 

skabe en forståelse for samspillet mellem teknologien og samfundet og forstå den udvikling vi 

befinder os i.  
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Brug af metoder 

For at kunne svare på problemformuleringen, “Hvordan har Twitter og sociale medier påvirket 

måden at føre politik på i USA og hvorfor har de fået sådan en stor rolle?” er gruppen nødt til at 

se på hvordan, teknologien har ændret sig historisk, for derefter at kunne lave en sammenligning 

med nutiden. Ved at bruge STS-dimensionen, fremhæver vi samspillet mellem mennesket og 

teknologien, samt hvor vigtig teknologien er i den politiske hverdag. Desuden vil gruppen benytte 

sig af interviews, hvilket også er en metode fra STS-dimensionen. Vi benytter os af denne metode, 

for at kunne få et indblik i, hvordan teknologien har påvirket individet samt hvad der ligger til 

grunde for denne teknologi (sociale medier). 

TSA-dimensionen hjælper os med at forstå diverse teknologier, hvordan de fungerer og hvad der 

ligger til grunde for disse. For at kunne forstå hvorfor og hvordan den valgte teknologi bliver 

benyttet, skal gruppen have en forståelse for hvordan teknologierne fungerer, samt hvilket fordele 

og ulemper der kan være ved brug af denne teknologi. TRIN-modellen er med til skabe en 

forståelse for hvordan teknologien fungerer, samt fremhæver teknologiens konsekvenser, som er 

et vigtigt punkt at have med. Desuden fremhæver TRIN- modellen hvordan Teknologiens 

systemer, indre mekanismer og artefakter fungerer. 

 

Teori 

 

Dette kapitel vil beskrive de teoretiske tilgange, som dette projekt er opbygget af. Kapitlet vil 

redegøre for Langdon Winners tilgang til hvordan teknologien påvirker mennesket, samt hvordan 

mennesket påvirker teknologien. Til dette vil vi bruge Winners bog “The Whale and the Reactor” 

fra 1986. Vi vil primært fokusere på de to første kapitler i bogen, “Technologies as forms of life” 

og “Har artefakter en politisk karakter?”, som er den danske oversættelse af Winners andet kapitel 

“Do Artefacts Have Politics?”. Dette gør vi da vi føler at de giver et godt grundlag for at kunne 

besvare selve vores problemformulering. 

Herefter vil vi redegøre for bogen “En verden af medier, medialisering af politik, sprog, religion 

og leg” af Stig Hjarvard. “En verden af medier” er en bog fra 2008, som beskriver mediernes 

indflydelse på både kultur og samfund. 
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Formålet med dette teorikapitel er at skabe grundlaget for selve besvarelsen af vores 

problemformulering. Vi vil gøre dette gennem redegørelse og analyse af teksternes vigtigste 

begreber og citater. Vi føler, at det er vigtigt at analysere på teksterne i teorikapitlet da termerne, 

medierne og teknologi, hvilke Winner og Hjarvard bruger, kan virke for bredde uden en 

sammenkobling til vores projekt.  

 

Langdon Winner er forfatter, professor i videnskab og teknologi studier, samt en politisk 

teoretiker, som har fokuseret på de sociale og politiske problemer som moderne teknologier kan 

have. Winner bliver også beskrevet, som den ledende akademiker i feltet omkring politiske 

teknologier af “The Wall Street Journal” (Institute, u.å.) 

 

Kapitel 1, “Technologies as Forms of Life” 

Det 1. kapitel i bogen, “Technologies as Forms of Life”, starter med en beskrivelse af Winners 

eget syn på teknologier, samt at han stiller spørgsmål ved effekten disse teknologier har på 

mennesket.  

“Vast transformations in the structure of our common world have been undertaken with little 

attention to what those alterations mean” (Winner, 1986, s. 9). I dette citat stiller Winner 

spørgsmålstegn ved de store transformationer, som vores samfund har været gennemgået på grund 

af teknologien, samtidig med at han belyser menneskets uvidenhed om hvordan disse 

transformationer påvirker det enkelte individ. Winner beskriver her et individ, som kan ses som 

en slags “søvngænger”, individet bevæger sig gennem verden, uden at stoppe op og stille 

spørgsmål ved den teknologi de bruger. 

Winner ser desuden også selve introduktionen af teknologi systemer, hvor mennesket er i centrum, 

som en form for skabelse af nye verdener, hvor nye sociale roller bliver bygget. “The construction 

of a technical system that involves human beings as operating parts brings a reconstruction of 

social roles and relationships” (Winner, 1986, s. 11).  

Ved dette citat kan vi drage direkte paralleller til, hvordan sociale medier har skabt nye platforme 

for sociale relationer, hvor de sociale roller og forhold er meget anderledes end dem vi ville se i 
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den virkelige verden. Eksempelvis har sociale medier gjort det muligt for det enkelte individ at nå 

ud til flere personer. 

Vi kan nemt snakke og følge med i, hvad vores venner og familier går og laver ved hjælp af sociale 

medier, hvilket også er en af grundene til, at vi ser sådan en stor mængde af personer som gør brug 

af sociale medier.  

Sociale medier har altså skabt en ny “verden” hvor det er muligt at dele, kommentere og følge et 

stort publikum af mennesker. Dette er også en af grundene til, at vi ser flere og flere politikere 

bruge denne teknologi politisk. Politikere bruger denne teknologi politisk da det er et redskab, der 

gør det muligt at imødekomme, samt dele ens overbevisninger for et stort publikum af mennesker 

nemt og hurtigt. 

Til sidst i kapitel 1 af “The Whale and the Reactor” stiller Winner et interessant spørgsmål. 

Spørgsmålet om hvilken retning vi som samfund bevæger os hen imod? “Are we going to design 

and build circumstances that enlarge possibilities for growth in human freedom, sociability, 

intelligence, creativity, and self-government? Or are we headed in an altogether different 

direction?” (Winner, 1986, s. 17). Dette spørgsmål synes vi er interessant på grund af dets forhold 

til sociale medier. Har sociale medier egentligt hjulpet på menneskelig frihed, eller har det hindret 

det? Har sociale medier gjort os klogere eller dummere? Har sociale medier gjort os mere kreative 

eller har det taget kreativiteten fra os? Disse er alle spørgsmål, som vi føler er vigtige at stille for, 

at kunne forstå sammenhængen mellem mennesket, politik og sociale medier. 

 

Kapitel 2, “Do Artifacts Have Politics?”  

Winners 2. kapitel i bogen “The Whale and the Reactor”, undersøger spørgsmålet “Har teknologi 

en politisk karakter?”. 

Winner beskriver i dette kapitel, hvordan det kan føles provokerende at tænke tanken om at 

teknologi kan have politiske kvaliteter. Dog er er det stadig vigtigt at undersøge, samt forstå disse 

teknologier. 

”I kontroverser om teknologi og samfund findes der ingen mere provokerende idé end 

forestillingen om, at tekniske ting har politiske kvaliteter. Striden står om den påstand, at 

det ikke kun er muligt at give en præcis vurdering af de konsekvenser, den moderne, 
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materielle kulturs maskiner, strukturer og systemer har for effektiviteten og 

produktiviteten samt miljøet, men også af de måder de kan legemliggøre specifikke 

former for magt og autoritet. Da ideer af denne slags vedblivende optræder i og 

komplicerer diskussionen om teknologiens mening, fortjener de eksplicit 

opmærksomhed.” (Winner, 1986, s. 345). 

I dette citat beskriver Winner, hvordan at det kan være svært, ligefrem provokerende, at forestille 

sig at en teknologi kan have politisk karakter. Men selvom disse tanker og forestillinger er svære 

at have, fortjener de eksplicit opmærksomhed.  

Citatet er med til at beskrive vigtigheden af at undersøge teknologiske systemer, såsom sociale 

medier. Det er vigtigt at vi som individer forstår, samt undersøger de forhold vi har til sociale 

medier. Vi skal som mennesker undersøge de specifikke former for magt og autoritet, som sociale 

medier kan have for individet, samt undersøge hvornår disse magtforhold opstår.  

Winner beskriver desuden hvordan det er vigtigt at se “bag om” teknologien, samt at stoppe med 

at se teknologi som et neutralt værktøj. 

”Vi har for vane at tænke på teknologier som neutralt værktøj, der kan bruges til gode 

eller dårlige formål eller noget, der ligger ind imellem. Normalt stopper vi ikke op og 

spørger, hvorvidt en given anordning kunne være designet og bygget således, at den 

producerer et sæt konsekvenser, der logisk og tidsligt går forud for alle de formål, den 

hævdes at skulle anvendes til.” (Winner, 1986, s. 349-350).  

Her beskriver Winner, hvordan det enkelte individ har for vane at tænke på teknologier som 

neutrale værktøj, når vi i stedet burde prøve at forstå teknologien bedre, så vi kan opdage de mulige 

skjulte konsekvenser.  

Dette citat er en filosofisk måde at se teknologi på, som vi også har været opmærksomme på i 

vores arbejde med dette projekt. Vores mål med dette projekt er at se “bag om” sociale medier. Vi 

undersøger teknologien, blandt andet ved hjælp af metoder, teori og empiri. Samt prøver at finde 

de mulige skjulte konsekvenser. Vi sætter spørgsmålstegn til teknologien, både i forhold til 

hvordan vi bruger sociale medier, men også hvordan sociale medier og politikere på sociale medier 

påvirker os i politisk sammenhæng.   
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Winner beskriver desuden også hvordan den højeste grad af valgfrihed opstår, når det teknologiske 

system lige er blevet introduceret for første gang. 

“Den højeste grad af valgfrihed findes, når bestemte instrumenter, systemer eller teknikker 

introduceres for første gang. Når de trufne valg tager form i materielt udstyr, økonomiske 

investeringer og sociale vaner, forsvinder den oprindelige fleksibilitet praktisk talt også.” 

(Winner, 1986, s. 353). Winner beskriver blandt andet her, hvordan livscyklussen af et teknologisk 

system forholder sig, i forhold til selve individets valgfrihed. Den højeste grad af valgfrihed findes 

når systemet er helt nyt. Herefter vil den oprindelige valgfrihed langsomt forsvinde når personer 

bag systemet, tager valg i form af økonomiske investeringer, sociale vaner osv. 

Er dette det samme vi ser ved sociale medier? Har sociale medier ramt et punkt, hvor økonomisk 

vækst er vigtigere end individets frihed? Er der eksempler på sociale medier som fratager 

brugerens valgfrihed på grund af politiske holdninger eller økonomisk gavn? 

Kapitel 2 af “The Whale and the Reactor” beskriver også, hvordan store komplekse teknologiske 

systemer har moralske regler, som gør at de kan gå imod frihed, retfærdighed og lighed.  

”For samfund baseret på store komplekse, teknologiske systemer er det imidlertid 

karakteristisk, at alle andre moralske grunde end dem, der har med praktisk 

nødvendighed at gøre, i stigende grad fremstår forældede, ’idealistiske’ og irrelevante. 

Ligegyldigt hvilke påstande, man fremsætter med udgangspunkt i frihed, retfærdighed og 

lighed, så kan de lynhurtigt neutraliseres med argumenter af typen ’fint, men sådan 

driver man ikke en jernbane’ (eller en stålfabrik, et luftfartsselskab, et 

kommunikationssystem osv).” (Winner, 1986, s. 360).  

Er dette også et tilfælde ved sociale medier? Er der eksempler hvor sociale medier går imod frihed, 

retfærdighed eller lighed på grund af deres egen moralske “kode” eller politiske overbevisning?  

 

Disse to kapitler i Langdon Winners bog “The Whale and the Reactor”, har formet grundlaget for 

vores projekt. Kapitlerne har givet os viden omkring menneskets forhold til teknologi, samt givet 

os interessante spørgsmål, som i sidste ende vil kunne give os en bedre mulighed for at besvare 

vores problemformulering. Disse kapitler har desuden også givet os en bedre forståelse af selve 
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teknologiens rolle i en politisk sammenhæng. Teknologi er ikke bare neutrale værktøjer. De har i 

stedet politiske karakterer, som kan “skubbe” individet i givne retninger. Kapitlerne har desuden 

også lært os, hvordan teknologiske systemer, såsom sociale medier skaber nye “verdener”, hvor 

vores sociale væremåde og opfattelse bliver ændret.  

 

”En verden af medier” af Stig Hjarvard 

“En verden af medier” skrevet af den danske professor Stig Hjarvard. Stig Hjarvard forsker i 

forholdet mellem samfund, kultur og medier. Hjarvard er desuden professor på Københavns 

Universitet i medievidenskab. 

“En verden af medier” beskriver mediernes betydning for både kultur og samfund. Bogen er delt 

op i kapitler hvilke beskriver hvordan medierne har påvirket sproget, politikken, religion og leg. 

Vi vil i dette kapitel fokusere på politikken, da det er det kapitel som er mest relevant, for at give 

os et fundament til at besvare vores problemformulering.  

Vi vil i dette kapitel drage paralleller mellem sociale medier og termet “medie” som Hjarvard 

bruger i hans bog. Vi laver antagelsen at det originale term “medier” langsomt er begyndt at 

overlappe med sociale medier. Alle store medie selskaber, såsom CNN, Fox News, Reuters, 

Berlingske media osv. har alle kontoer på forskellige sociale medier, hvor der deles og skrives 

nyheder. Evolutionen af det tidligere “medie” term er langsomt gået fra den klassiske avis til 

forskellige hjemmesider, heriblandt sociale medier. David Nye, forfatter af technology matters, 

beskrev evolutionen af teknologi således “One way to define “technology” is in terms of 

evolution” (Nye, 2006, s. 1). Er dette også hvad der er sket ved de klassiske medier? Er vi langsomt 

bevæget os over i en ny form for medie, der bruges gennem sociale medier?  

Det er her vi laver antagelsen og drager en direkte parallel mellem Hjarvards “medie” term og 

sociale medier.  

“En verden af medier” starter ud med at beskrive, hvordan medier er blevet integreret ind i vores 

samfund. 

”Medier er ikke blot teknologier, som virksomheder, partier eller individer selv kan 

vælge at bruge – eller ikke bruge – efter eget forgodtbefindende. En væsentlig del af 
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mediernes betydning består i, at de er blevet en integreret del af andre institutioners 

virke, samtidig med at de har opnået en selvstændighed, så andre institutioner i et vist 

omfang må underordne sig mediernes logik. Medierne er på en og samme tid inden i 

kulturen og samfundet og en selvstændig institution, der står imellem de øvrige kultur- og 

samfundsinstitutioner og koordinerer disse institutioners indbyrdes interaktion.” 

(Hjarvard, 2008, s. 13-14) 

Ved dette citat beskriver Hjarvard desuden også, hvordan medierne både er inde i kulturen og 

samfundet, mens det stadig kan ses som en selvstændig institution, som påvirker hvordan kulturen 

og samfundet interagerer med hinanden. Medierne har altså en stor betydning, ikke mindst for 

selve kulturen men også vores samfund.  

Vi kan ved dette citat drage paralleller til de sociale mediers betydning. Sociale medier er blevet 

så integreret i vores samfund og selve vores kultur, at de også kontrollerer det. Det er netop også 

derfor at det er interessant og vigtigt, at forstå sociale medier, specielt i et politisk sammenhæng. 

Vi burde, ligesom Winner beskrev det, undersøge disse slags teknologier, specielt efter forståelsen 

af at medierne koordinerer og påvirker vores samfund og kultur.  

Hjarvard beskriver desuden også, hvordan medierne spiller en stor rolle som redskaber for 

magtudøvelse. 

“Med det moderne demokratis opståen skulle den politiske magtudøvelse basere sig på 

folkelig tilslutning, og derfor kom massemedierne til at spille en endnu større rolle; 

medierne skulle ikke længere kun være redskaber for magtudøvelser, men også for 

politisk mobilisering, diskussion og sikring af legitimitet for de politiske institutioner, 

aktører og handlinger” (Hjarvard, 2008, s. 63) 

Her beskriver Hjarvard, hvordan massemedierne i selve opstandelsen af det moderne demokrati 

fungerede som et redskab til magtudøvelse, politisk mobilisering, diskussion osv. 

Massemedierne fungerer i dag stadig som et redskab til at føre politik, diskussioner og andre 

magtudøvelser. Dette ser vi specielt gennem sociale medier, hvor politikere integrerer med deres 

følgere, samt spreder deres politiske holdninger.    
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Derudover beskriver Hjarvard, at medierne i stigendende grad har en stor indflydelse på den 

politiske institution, bestående af parlament, partier, valghandlinger osv.  

“Ved politikkens medialisering vil vi overordnet forstå den proces, hvor politiske 

institution bestående af parlament, partier, valghandlinger osv. i stigende grad bliver 

afhængige af medierne og deres logik. Denne proces er dels kendetegnet ved, at medierne 

integreres i de politiske organisationers og aktørers virke, sådan at de eksempelvis i 

deres egen interne og eksterne politiske kommunikation må indoptage medielogikker 

(f.eks. gennem blogs, pressemeddelelser osv.), hvorved politikkens form og indhold 

påvirkes.” (Hjarvard, 2008, s. 65) 

Hjarvard beskriver her, hvordan medierne påvirker politikkens form og indhold, på grund af den 

integration som medierne har i vores samfund, kultur og hos det enkelte individ.  

Er dette også sket gennem sociale medier? Har sociale medier påvirket måden at føre politik på? 

Er der eksempler, hvor måden at føre politik på er blevet ændret på grund af en teknologi såsom 

sociale medier? 

“En verden af medier” har været med til at forme selve grundlaget, for dette projekt. Bogen har 

givet os viden omkring mediernes betydning i samfundet, kulturen samt i en politisk sammenhæng. 

Denne viden har givet os et stærkere fundament til at kunne besvare vores problemformulering. 

Bogen har desuden også gjort det muligt at opstille spørgsmål, som vil være med til at forme 

grundlaget for at kunne besvare vores problemformulering. 
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Videnskabsteori 

 

Dette kapitel vil redegøre, samt analysere på de videnskabsteorier, som projektet er opbygget af. 

Vi vil starte med at redegøre og derefter analysere, samt fortolke på hvordan vi bruger 

postfænomenologi, da det er den videnskabsteori som vores opgave er opbygget af.  

 

Postfænomenologi 

Postfænomenologi er en videreudvikling af fænomenologi. Fænomenologi er en videnskabsteori, 

der forbinder individet med dets omgivelser, samt prøver at analysere hvordan genstandene 

omkring os fremtræder. Både fra det vi rører, ser og tænker omkring vores omgivelser. (Bille, 

Olesen & Riis, 2020, s. 2). En af grundopgaverne inden for fænomenologien og 

postfænomenologien er at “komme til sagen selv”, Edmund Husserl som er en af fænomenologiens 

grundlæggere, formulerede det således “Lad fænomenerne tale for sig selv uden tilførsel af teori 

eller hypoteser” (Bille, Olesen & Riis, 2020, s. 2). Et fænomen skal her forstås, som den genstand 

der fremtrædes i individets bevidsthed, altså det som viser sig for individet. 

Postfænomenologi er en videnskabsteori, som blev udviklet fra fænomenologien af filosoffen Don 

Ihde i slutningen af 1900-tallet (Bille, Olesen & Riis, 2020, s.1). Den primære forskel mellem 

fænomenologi og postfænomenologi er, at fænomenologi fokuserer på hvordan alle genstande 

omkring mennesket påvirker os, mens postfænomenologi fokuserer på individets samspil med 

teknologi, samt hvordan disse teknologier påvirker os. 

Målet med postfænomenologi er at forstå erfaringens medierede form, når vi som mennesker 

anvender teknologi som “mellemled” mellem os og verdenen (Bille, Olesen & Riis, 2020, s. 2). 

Postfænomenologien forsøger altså at forstå, hvordan teknologien påvirker vores erfaringer af 

verden gennem brugen af teknologi.  

En af Ihdes mest indflydelsesrige bidrag til relationerne mellem mennesket og teknologi er hans 4 

“relationstyper”. Disse relationstyper beskriver skematisk, hvordan teknologi indgår i det enkelte 

menneskes kropslig-perceptuelle erfaring af verden (Bille, Olesen & Riis, 2020, s. 4). Ihdes første 

relationstype beskriver hvordan teknologi kan være en del af vores kropslige erfaring af verdenen. 

Denne relationstype kaldes “legemliggjorte, teknologi-medierede relationer til verden” (Bille, 
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Olesen & Riis, 2020, s. 4). Et eksempel til denne relationstype kunne være et par briller. Brillerne 

vil efter en tilvænningsperiode fungere, som en del af individets erfaring af verdenen. Brillerne er 

her blevet en del af individet og hjælper individet med at erfare verdenen. Skematisk beskriver 

Ihde denne relationstype som (Jeg - teknologi) - verden (Bille, Olesen & Riis, 2020, s. 4).  

Ihdes næste relationstype hedder “hermeneutisk teknologisk mediering” (Bille, Olesen & Riis, 

2020, s.4). Denne relationstype beskriver et forhold til teknologien, hvor teknologien er vores 

adgang til verdenen. Skematisk beskrives den hermeneutiske teknologiske mediering således Jeg 

- (teknologi - verden), dette gør den da teknologi og verdenen går sammen til, at beskrive et 

forhold som jeg’et ikke længere behøver at være en del af. Et eksempel på en teknologi som passer 

under denne relationstype kunne være et termometer. Et termometer beskriver forholdet mellem 

verdenen og dens temperatur, som vi som individ derefter kan aflæse og se hvad temperaturen er.  

Ihdes tredje relationstype beskriver en forbindelse med teknologi som Ihde kalder for “andetheds- 

teknologisk relation”. Andethed, skal her forstås som “den anden af to” (Bille, Olesen & Riis, 

2020, s. 5). Denne relationstype beskriver en forbindelse til teknologi, hvor teknologien er “den 

anden af to” i forhold til mennesket. Et eksempel på dette kunne være et computerinterface, hvor 

computeren efterligner måden mennesker har samtaler på f.eks. gennem åbningen af computeren 

hvor computeren “hilser” på personen. Skematisk beskrev Ihde denne relationstype Jeg - 

teknologi (-verden) (Bille, Olesen & Riis, 2020, s. 5). 

Ihdes sidste relationstype hedder “teknologiske baggrundsrelationer”. Denne relationstype 

beskriver et forhold, hvor teknologien er i baggrunden af individets hverdag. Skematisk beskriver 

Ihde denne relationstype, Jeg - (- teknologi) - verden (Bille, Olesen & Riis, 2020, s. 5). Et 

eksempel på dette forhold til teknologien kunne være summelyde fra forskellige maskiner, såsom 

en kaffemaskine, køleskab eller aircondition.  

Udover relationstyperne er postfænomenologi også kendetegnet gennem forstærkning og 

reduktion. Denne forstærkning og reduktion beskriver et forhold til teknologien, hvor mennesket 

er i centrum. Den fokuserer på ideen om, hvordan teknologier påvirker os som individer i brug af 

forstærkninger og reduktioner af vores sanseerfaringer (Bille, Olesen & Riis, 2020, s 7). Et 

eksempel for denne reduktion og forstærkning kunne være et par høretelefoner, hvori lyden i 

høretelefonerne forstærkes, mens vi samtidig reducere lyden for vejen og bilerne omkring os.  
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Reduktion og forstærkning beskriver menneskets forhold samt mediering med teknologien. Det er 

desuden også et aspekt af postfænomenologien, hvor man kan analysere individets forhold til 

teknologien og dermed også forstå teknologien og mennesket bedre. 

Derudover beskriver Ihde også hvordan et teknologisk redskab eller system kan fremtræde 

forskelligt for forskellige mennesker i den sammen situation, afhængigt af individets erfaringer og 

forhold til teknologien (Bille, Olesen & Riis, 2020, s 8). Dette fænomen kaldes for multistabilitet, 

altså teknologierne har forskellige “stabiliteter” i forhold til forskellige individer. Ihde 

argumenterede også for at det var vigtigt, samt nødvendigt, at undersøge teknologiers 

multistabilitet (Bille, Olesen & Riis, 2020, s 8). Et eksempel på multistabilitet i forhold til en 

teknologi kunne være brugen af en hammer. Hammeren kan bruges til at slå på noget, men også 

som en vægt, dørstopper, våben, løftestang osv.  

Postfænomenologien har gjort det muligt at se dette projekt i et andet lys. Postfænomenologi har 

givet os et stærkt fundament, til at kunne forstå individets forhold til et teknologisk system, såsom 

sociale medier. Det er en videnskabsteori som har givet os teoretiske analysemetoder, såsom 

relationstyperne, til at forstå individets forhold til verden og teknologien. Den første relationstype, 

“legemliggjorte, teknologi-medierede relationer til verden”, har givet os fundamentet til at kunne 

forstå sociale medieres rolle for individets erfaring af verdenen. Sociale medier er ikke længere 

bare et teknologisk system. Det er et redskab, der binder individet sammen med teknologien og 

hjælper os med at forstå verdenen på nye og anderledes måder.  

Derudover har Ihdes tredje relationstype, “andetheds- teknologisk relation”, beskrevet et syn på 

teknologien hvor teknologien fungerer, som “den anden af to” i forhold til mennesket. Denne 

relationstype har givet projektet et godt fundament til at forstå sociale mediers effekt på individet. 

Sociale medier er ikke bare et stykke teknologi, det er et redskab som individet bruger til at forstå 

verdenen. Det er et redskab, som efterligner menneskets sociale roller, såsom måden at føre 

kommunikation på, hvilket også er en af grundene til at vi er så afhængige af sociale medier. 

Postfænomenologi har desuden også gjort det muligt at forstå sociale medier i form af 

multistabiliteter. Sociale medier er ikke kun en teknologi der kan bruges på en enkelt måde. Det 

er en teknologi, hvor individet selv kan bestemme måden at bruge teknologien på. Man kan 

eksempelvis bruge sociale medier til at kommunikere med venner, sprede politiske ideer, som 

forretning, eller til at skabe nye fællesskaber og forhold.  
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Postfænomenologi er altså en videnskabsteori, som har skabt et godt fundament for besvarelsen 

af vores problemformulering. Det er en videnskabsteori, som har gjort det muligt at opstille 

interessante spørgsmål, som i sidste ende vil kunne forme et stærkt grundlag for besvarelsen af 

vores problemformulering.  

Postfænomenologi har desuden også givet projektet en større forståelse for vigtigheden af at 

undersøge menneskets forhold til teknologien og den verden vi lever i. 

 

Metodeovervejelser 

 

Interview 

Vi har benyttet bogen ”Interview: Introduktion til et godt håndværk 2.  Udgave”, skrevet af Steinar 

Kvale og Svend Brinkmann, til at forberede os bedst muligt på vores interview.  

Vi har foretaget tre interviews (bilag 1), af privatpersoner som har stemmeret i USA. Intentionen 

med interviewene er indsamling af empiri til at understøtte vores viden i projektet. Vi har foretaget 

tre semi-strukturerede interviews, hvor vi har stræbet efter en åben samtale med udgangspunkt i 

nogle enkelte spørgsmål. Det semi-strukturerede interview “søger at indhente beskrivelser af den 

interviewedes livsverden med henblik på at fortolke betydningen af de beskrevne fænomener” 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 143-144). Interviewene er præget af åbenhed, hvilket giver os plads 

til at gå i forskellige interessante retninger alt efter hvor interviewet bringer os. De tre interviews 

er alle blevet foretaget online. 

Med interviewene er vores intention at skabe et godt fundament, til at underbygge vores pointer, 

konklusioner og diskussion i den senere del af opgaven. 

 

TRIN-Modellen 

I dette afsnit vil vi redegøre for TRIN-modellen, med udgangspunkt i teksten ”Digital signatur. En 

eksemplarisk analyse af en teknologis indre mekanismer og processer” skrevet af Niels Jørgensen, 
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lektor for Institut for Mennesker og Teknologi, Programmering, logik og intelligente systemer og 

Videnskabsstudier fra Roskilde Universitet. 

For at analysere teknologien ”Social Medier”, har vi valgt at gøre brug af TRIN -modellen, som 

har til formål at analysere en given teknologi, med hovedvægt på de teknisk-videnskabelige 

aspekter af teknologien. Akronymet TRIN står for ”Teknologi og Radikalt og Inkrementelt design 

i Netværk” (Jørgensen, 2020, s. 2-3). 

Modellen indeholder seks punkter, som man kan bruge til at analysere en teknologi, de lyder som 

følger: 

1. Teknologiers indre mekanismer og processer 

2. Teknologiers artefakter 

3. Teknologiers utilsigtede effekter 

4. Teknologiske systemer 

5. Modeller af teknologier 

6. Teknologier som innovation 

Modellen indeholder seks spørgsmål, som kan stilles til en given teknologi, her lyder det første 

spørgsmål: ”Hvad er teknologiens indre mekanismer og processer?”. 

Det først punkt i TRIN-modellen er ”Teknologiers indre mekanismer og processer”. Dette punkt 

bestræber at undersøge de centrale mekanismer og processer i en teknologi, hvilke bidrager til at 

opfylde teknologiens formål (Jørgensen, 2020, s. 6). Her undersøges de mekanismer og processer 

som bidrager til at teknologien kan opnå sit formål. 

Det andet punkt i TRIN-modellen hedder ”Teknologiers artefakter”. Dette punkts formål er at 

undersøge en given teknologis artefakter. Artefakter bliver defineret som ”…menneskeskabte 

genstande og adskiller sig som sådan fra genstande frembragt gennem processer i naturen. Et 

teknologisk artefakt er et artefakt, som har en teknologisk funktion.” (Jørgensen, 2020, s. 7). I dette 

punkt gennemgår man de artefakter, som hører med til en teknologi.  

Tredje punkt i TRIN-modellen ”Teknologiers utilsigtede effekter” undersøger en teknologis 

negative effekter. Her opstiller man de risici som følger en teknologi. Man kigger også på 

designfejl, eller om de negative effekter kan være et resultat af økonomiske hensyn. 
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Det fjerde punkt ”Teknologiske systemer” i TRIN-modellen har til formål at undersøge 

sammenhængende systemer af teknologiske artefakter, hvilke samlet besidder en bestemt 

funktionalitet, der muliggør omformning af natur med henblik på opfyldelse af menneskelige 

behov (Jørgensen, 2020, s. 9). 

Det femte punkt ”Modeller af teknologier” opstiller en model ud fra en given teknologi. Disse 

modeller kan både være numeriske (abstrakte), visuelle eller fysiske. De er repræsentationer, hvor 

særlige egenskaber ved en teknologi søges gengivet og/eller undersøgt (Jørgensen, 2020, s. 10). 

Her kan man f.eks. ønske at visualisere data til den vejrudsigt vi kender. 

Det sidste punkt ”Teknologier som innovation”. Her undersøges hvordan en teknologi udvikler 

sig, og hvilke drivkræfter som ligger til grunds for denne udvikling. ”Innovation er implementering 

af nye eller væsentligt forbedrede produkter, produktionsprocesser eller organisationsformer” 

(Jørgensen, 2020, s. 11). 

Det er ikke altid nødvendigt at gøre brug af alle TRIN-modellens seks punkter i ens analyse. Dette 

kan lade sig gøre, da punkterne ikke er afhængige af hinanden.  

 

Interview 
I et studie foretaget af den hollandske professor i politisk kommunikation Sanne Kruikemeier 

(Kruikemeier, 2014), undersøges Twitters indflydelse på det hollandske valg i 2010. I studiet 

forsøges det at give en bedre forståelse for forbindelsen mellem politiske kandidaters brug af 

Twitter og om denne kan kobles sammen med antallet af præferentielle stemmer. Vi vil sætte dette 

studie op imod vores egne interviews, for at skabe en bedre forståelse af de svar som vi har fået. 

 Vi er endt med at lave tre interviews, hvilket var færre end vi oprindeligt havde planlagt. Flere 

gik i vasken grundet den nuværende Covid-19 situation, tidsforskel og uheldig planlægning. Dog 

mener vi at de tre interviews vi har fået foretaget, alle bidrager med brugbar viden, og lægger op 

til en interessant diskussion. Vi har valgt at gøre vores interviewpersoner anonyme, af hensyn til 

det, for nogle, følsomme emne politik. Vi ser ingen komplikationer af dette, i forhold til videre 

arbejde med interviewene. De tre interviews findes i bilag 1, hvor de er opdelt som henholdsvis 

interview 1, - 2 & - 3. 
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Ingen af vores tre interviewpersoner beskriver sig selv som særligt aktive på de sociale medier, 

dog er der konsensus om at de alle har en eller anden form for passiv aktivitet på medierne. ”…jeg 

ser og læser andres opslag” (Bilag 1, Interview 1), ”…facebook that i mainly use just to scroll and 

see other people's content” (Bilag 1, Interview 3). Da vi spurgte ind til hvorvidt de tre 

interviewpersoner havde en Twitter konti, var det én ud af de tre adspurgte som havde en profil på 

Twitter. Dog kan vi ikke drage nogle konklusioner på dette, da antallet af adspurgte er så småt. Da 

interviewpersonerne blev spurgt ind til om de aktivt stiller spørgsmålstegn til det de læser på 

sociale medier, herunder tweets eller lignende fra politikere, var svaret til dels ja, alle af de 

adspurgte påpegede at de godt var klar over at ikke alt de læser på sociale medier ikke 

nødvendigvist er sandt. ”… i en eller anden udstrækning … ikke nok til at jeg selv undersøger de 

tal som de kommer med selvstændigt” (Bilag 1, interview 1), ”…nogle gange kan man jo godt 

fornemme at det er noget, hvordan skal man sige det, dårlig information man læser” (Bilag 1, 

Interview 2), ”…if it seemed sorta strange or absurd or something that i didn’t agree with right 

off the bat, then i would mentally question that” (Bilag 1, Interview 3). Det virker altså til at de 

adspurgte generelt er klar over, at alt information på sociale medier nødvendigvis ikke er sandt. 

Hvis vi kigger på Kruikemeiers studie, ses det at der en sammenhæng mellem politikernes brug af 

Twitter, og antallet af personlige stemmer som de modtager under et valg. ”The findings show that 

using Twitter has positive consequences for political candidates. Candidates who used Twitter 

during the course of the campaign received more votes than those who did not” (Kruikemeier, 

2014). Politiske kandidaters brug af Twitter har altså en direkte effekt på antallet af personlige 

stemmer, som kandidaterne har modtaget. Hvis vi kobler denne konklusion fra studiet op på vores 

interviews, hvor vi har påvist, at de adspurgte læser indhold på de sociale medier, kan vi altså 

drage en linje. Information om politik og politikerne kan komme mange steds fra, men ifølge 

Kruikemeier har det altså en effekt hvad man læser på Twitter. Twitter giver politikerne et redskab 

hvor de kan forbinde og promovere sig selv ”…gives politicians the opportunity to promote 

themselves and to communicate interactively with the electorate, without the interference of 

journalists” (Kruikemeier, 2014, s. 131).  

Man kan se på Kruikemeiers studie, at dette også er noget politikerne, er klar over, da der er en 

klar stigning i antallet af tweets op til et politisk valg ”…the number of tweets posted by political 

candidates increased during the election campaign and decreased after the Election Day” 
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(Kruikemeier, 2014, s. 135). At der er en stigning i antallet af ’Tweets’, kan også give anledning 

til en stigning i falsk information på mediet. Dette mener vores interviewpersoner dog ikke er 

noget som Twitter bør gøre noget ved, ansvaret bør ligge hos afsenderen af informationen selv.  

”Det synes jeg ikke. Jeg føler at det kunne være fedt med … en funktionalitet så ligesom når du 

skriver noget som helst fagligt, så skal du kunne citere og kunne dokumentere hvor du har din 

påstand fra. Det kunne være fedt, hvis de implementerede sådan nogle ting på sociale medier. 

Men jeg synes ikke det er de sociale mediers ansvar at folk på de sociale medier skal tale sandt.” 

(Bilag 1, Interview 1). 

 Ifølge Kruikemeiers er det dog ikke kun viden og fakta som politikerne tweeter om, men også 

private ting. ”…another major finding is that Twitter is mainly used as a vehicle to talk about 

candidates’ private persona”. Det kan være rigtigt svært at fakta tjekke på private sager, og derfor 

kan dette transparente vindue ind til politikernes liv, være en stor fordel for politikerne selv, og 

måske endda vælgerne. 

Der er altså klar evidens for at brugen af Twitter har indflydelse på antallet af personlige stemmer. 

Med vores interviews og Kruikemeiers studie, har vi kunne analysere og diskutere hvorvidt denne 

tendens’ indflydelse er noget som den enkelte person er klar over. Vi kan ud fra vores interviews, 

se at de interviewede personer ikke giver stor interesse for de sociale mediers indflydelse, som 

Kruikemeiers studie ellers viser at medierne har. 

 

Arbejdsspørgsmål 

 

1. Hvad er det mest hyppigt brugte sociale medie i forhold til politik og hvilken rolle spiller 

det i forhold til medierne? 

Når det kommer til politikere, der gerne vil ud med deres budskaber til et stort publikum, er der 

næsten ikke det sociale medie de er ”for fine” til. I dette afsnit vil der blive kigget på det mest 

hyppigt brugte sociale medie for politikerne: Twitter. Vi vil se på hvordan mediet helt lavpraktisk 

fungerer, samt hvordan det bliver taget i brug af politikerne. Derudover vil der blive lavet en 

sammenligning af, hvordan de sociale medier udfylder en rolle, som før i tiden var pressens rolle 
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at udfylde. Der vil blive lagt fokus på det seneste amerikanske valgs to præsidentkandidater 

Donald Trump og Joe Biden, da det er de mest nærliggende eksempler at bruge og fordi Donald 

Trump er kendt for sin brug af de sociale medier.  

 

Politikere benytter sig generelt af alle typer af sociale medier som er tilgængelige og som bidrager 

med en stor nok opmærksomhed i form af antal brugere. Det kan være alt fra Youtube til Twitter 

og sågar Spotify. Dog er der sociale medier, der bedst egner sig til de formål politikerne ønsker at 

bruge dem til. Et af disse er i særdeleshed Twitter.  

 

Twitter  

Twitter er et socialt medie der blev skabt i 2006 i Californien, USA. Siden da er mediet vokset 

eksplosivt og er den dag i dag et af verdens største medier. På trods af den voldsomme popularitet 

på verdensplan, er Twitter et af de sociale medier hvor udviklingen af selve produktet ikke konstant 

bliver videreudviklet, som man ellers ser med andre sociale medier af samme popularitet 

(Danielsen, 2015).  

 Hvor der er andre sociale medier der fokuserer på deling af billeder og videoer, fokuserer Twitter 

primært på at dele tekster og links. På Twitter kan man maksimalt skrive 140 tegn pr. opslag, 

hvilket cirka svarer til 1,5 linje i et Word-dokument. Det er altså blandt andet dette koncept, der 

tvinger folk til at være så korte og præcise i deres tekster, hvilket har gjort dette sociale medie så 

unikt, på trods af dets enkelthed (Danielsen, 2015).  

Selvom Twitter er et medie der ikke fornyer sig i samme omfang som mange af dets konkurrenter, 

var det et af de første medier der tog konceptet ”hashtags” til sig. Hashtags er en funktion der giver 

mulighed for at understrege hvad essensen af ens opslag handler om, samt samle de opslag som 

har det samme emne i en form for fælles mappe. Et eksempel på dette kunne være et af de mest 

brugte hashtag i Danmark på Twitter hedder ”#dkpol”, som omhandler dansk politik. Det vil sige 

at alle der gerne vil sige noget om dansk politik og vil have det yderligere udbredt, kan lave dette 

hashtag efter ens opslag og på denne måde brede det ud til alle dem, der er interesseret i at læse 

om dansk politik på Twitter. Disse personer har så muligheden for at gå ind og søge på hashtagget 

hvorpå̊ opslagene vil dukke op (Danielsen, 2015).   
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For at understrege storheden af Twitter og de muligheder mediet har skabt for personer med en 

stor følger skare, kan man se på de to præsidentkandidater til det seneste præsidentvalg. Her har 

vi Donald Trump, der er kendt for at deltage aktivt på Twitter, og på den anden side Joe Biden 

som man kan se, er markant mindre aktiv. Donald Trump har en meget større platform at udfolde 

sig på, med hans helt egne meninger og holdninger uden nogle medier der kører en bestemt vinkel. 

Trump har knapt 89 millioner følgere på Twitter, hvilket er mere end fire gange så mange følgere 

som modkandidaten Joe Biden med sine knapt 21 millioner følgere (Twitter, 2020). 

 

Pressen  

Før omnibuspressens tid i midten af 1800-tallet havde vi det man i Danmark kalder for 

partipressen, som i USA gik under navnet ”the partisan press” (Hjarvard, 2007, s. 65). Denne 

pressetypes formål var, som navnet på den afslører at være partiske i deres nyheder. Dvs. at hvis 

der var nogle negative sager, som man ikke kunne vinkle til gode nyheder, for partiet, blev de ikke 

udgivet. Ellers var indholdet i disse aviser præget af diverse forskellige slags nyheder, der havde 

til formål at øge støtten til det givne parti.  

Med tiden har pressen udviklet sig til at være mere kritiske i dækningen af nyheder samt mindre 

partiske. I Danmark har vi venstre- og højreorienterede aviser, men ingen deciderede større 

partiaviser. Det samme gælder i USA, hvor partipressens tid også er ovre. Dog er der, ligesom i 

Danmark, aviser der hælder mere til det ene parti end det andet. I USA kan der dog være eksempler 

på journalistik, hvor det er væsentligt mere holdningspræget end man ellers ville se det i Danmark. 

For eksempel, det amerikanske medie ”Fox News” er forholdsvist højreorienteret og vægter deres 

nyheder i republikanernes favør (Hjarvard, 2007, s. 65). Mediet er dog ikke partiets 

”videreformidler” og er altså derfor ikke en partipresse. Hvad der ligger til grunde for Fox News’ 

nyhedsdækning kan enten være holdninger i ledelsen eller blot en metode til at tiltrække publikum 

og læsere.  

 I Stig Hjarvards bog bliver politiske institutioners forhold til medialiseringen beskrevet således: 

”Ved politikkens medialisering vil vi overordnet forstå den proces, hvor politiske institutionere 

bestående af parlament, partier, valghandlinger osv. i stigende grad bliver afhængige af medierne 

og deres logik.” (Hjarvard, 2007, s. 65). Der er altså en forståelse for at medierne spiller en enormt 

vigtig rolle i deres erhverv. De må altså lade medierne integrere sig i deres politiske gang. ”Denne 
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proces er dels kendetegnet ved, at medierne integreres i de politiske organisationers og aktørers 

virke, sådan at de eksempelvis i deres egen interne og eksterne politiske kommunikation må 

indoptage medielogikker (f.eks. gennem blogs, pressemeddelelser osv.), hvorved politikkens form 

og indhold påvirkes.” (Hjarvard, 2007, s.65).  

 

Det sociale medie som er beskrevet i dette afsnit og andre sociale medier generelt, bliver altså 

taget i brug af politiske institutioner, da de har accepteret vigtigheden i medierne. Det giver derfor 

enormt god mening at disse politiske institutioner er på diverse sociale medier, hvor politikere, 

som f.eks. Donald Trump med sine mange millioner følgere, kan udtrykke sig om næsten uanset 

hvad de vil og helt og aldeles til deres egen fordel. Man kan derfor argumentere for at de har skabt 

deres esadgen ”nyheds platform” på deres egne kontoer, som folk vælger at følge. Man kan skabe 

nyheder, både ægte og falske, man kan dele nyheder, man enten har noget negativt at sige om eller 

er til egen fordel og man kan få det ud til utroligt mange mennesker. Det er altså kort fortalt, til 

en vis grad, ens egen ”lille” partipresse man kan skabe sig via de sociale medier og i særdeleshed 

Twitter. 

 

2. Hvordan har måden at føre valg på overordnet set ændret sig gennem historien i USA?  

I dette afsnit kommer vi ind på hvordan nogle af de mest grundlæggende måder at føre valg på 

har ændret sig gennem tiden, med fokus på hvordan det var før og efter sociale medier blev en 

faktor i det politiske spil i USA. Vi vil benytte os af viden fra en artikel udarbejdet af Wharton 

University i samarbejde med Pinar Yildirim, der er professor i marketing med speciale i sociale 

medier og politik samt teoretiker, forfatter, underviser og politisk aktivist.  

Der er mange ting, som ikke har ændret sig ved måden man fører valg på i USA gennem årene. 

Der skal i første omgang, for hver af de to politiske partier, Republikanerne og Demokraterne, 

findes en præsidentkandidat. Dette afgøres internt i partiet, og har partiet en allerede siddende 

præsident, som ikke har siddet i de maksimale 8 år, ses det sjældent at denne politiker ikke får lov 

at stille op igen. Efter denne del af processen går forberedelserne i gang. Deres mærkesager skal 

ud til vælgerne, de skal være i ”spotlightet” og der skal reklameres for dem selv. Nogle stater er 

væsentligere end andre for præsidentkandidaterne og specielt de stater, som bliver kaldt for 
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”svingstater” bliver der lagt tryk på at skulle få på sin side. Som præsident tager man på tourné for 

at vise sit ansigt frem, for at videreformidle ens politik og for at vise, at man går op i at få disse 

vælgeres stemmer. Det har fungeret på denne måde i mange år.  

Der er dog kommet et nyt aspekt til måden at føre valg på: sociale medier. Sociale medier, og i 

særdeleshed Twitter, er blevet et politisk værktøj. En kandidat uden Twitter er en tabende kandidat 

i USA (Newkirk, 2016). 

Adam Sharp, som er Twitters leder af nyheder, regering og valg, bemærkede allerede fra 

begyndelsen af Twitters rejse, at dens indvirkning på politik og politiske bevægelser var meget 

tydelig. “I think it was less Twitter coming to politics, and more politics coming to Twitter and 

finding it as a platform to communicate and to organize effectively without a lot of the costs 

historically associated with that.” (Newkirk 2016). 

Sociale medier og specielt Twitter, er blevet en ny platform hvor politikere kan kommunikere med 

hinanden. Før i tiden, sågar for blot 5 til 10 år siden, var det primært fysiske og online aviser, 

Tv’et, radioer eller andre lignende medier, der blev brugt til kommunikationen mellem politikerne 

(Wharton, 2020). De sociale medier og Twitter er vokset i en så hastig grad, til en så stor kreds på 

global plan, at en meget naturlig tanke omkring de sociale medier overtager de mere gammeldags 

mediemetoder. ”If video killed the radio star, as the 1980 pop song declared, will Facebook kill 

nationally televised debates or news interviews that are the hallmark of old-school political 

campaigns” (Wharton, 2020). Dog fungerer det sådan i politik, at alt offentlig kommunikation 

tæller. Så at de sociale medier kommer til at overtage de mere traditionelle mediers rolle, sker 

formentligt ikke, så længe folk bliver ved med at lytte til radioen, se TV og læse avisen.  

Før i tiden, hvis man som politikker skulle vinde point på den personlige front, var det i form at 

f.eks. et portræt i tv’et eller lignende. Dette var ikke meningen med artikler, politiske debatter, 

interviews med fokus på politik, eller lignende. Med de sociale medier er det nemmere end 

nogensinde at tale om sig selv og vise mere private sider frem. Dette er en del af udviklingen og 

man føler at man kender politikerne bedre da man tit og ofte bliver ”inviteret” ind i deres hjem via 

de sociale medier. Kort fortalt bruger de dem til at tale om sig selv.  

”They talk about their dog, they talk about their favorite sports team, they talk about their 

favorite place to go in the neighborhood. Of course, you can always talk about your policies and 

what you hope to achieve if you were elected into an office.” (Wharton, 2020) 
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Dette leder naturligt videre til at snakke om, en anden form for udvikling som politik har været 

igennem grundet de sociale medier. 

Som tidligere beskrevet går en stor del af den amerikanske valgkampagne ud på at reklamere. 

Reklamere for politikernes persona samt deres politik. Denne reklamation kan slet ikke 

sammenlignes med det vi ser i Danmark når der er valg. For at give et eksempel, kan man kigge 

på tidligere borgmester i New York, Michael Bloomberg. Han stillede i en kort periode op til 

præsidentvalget og nåede i den periode at bruge mere end 1 milliard dollars fra egen lomme til at 

kunne køre hans valg. Over 70% af disse penge blev brugt på reklamer. Dette eksempel viser altså 

hvor mange penge det cirka kræver, for at kunne stille op til præsidentvalget. Michael Bloomberg 

er en af de rigeste personer i verden og det er derfor formentligt ikke et stort problem for ham, men 

hvad med alle dem der ikke har de samme finansielle muligheder? Det er her sociale medier 

kommer ind og giver ”spillet” en helt ny regel. Det giver nemlig både de allerede eksisterende og 

rutinerede politikere samt de nytilkommende en lige og fair chance for at komme ud og 

kommunikere direkte med deres vælgere. ”You don’t have to have the big money, big bucks, big 

fundraisers, big supporters to be able to communicate on Twitter with your constituency and tell 

them about what your ideas are for the future,” (Wharton, 2020).  

Langdon Winner beskriver, hvordan disse roller kan ændres ved hjælp af et teknologisk system i 

hans bog således: ”The construction of a technical system that involves human beings as operating 

parts brings a reconstruction of social roles and relationships” (Winner, s.11). Her bliver de 

sociale medier beskrevet som værende det tekniske system og går ind og rekonstruerer de sociale 

roller, som ellers førhen har spillet en enormt stor rolle i det amerikanske politiske landskab. De 

nytilkommende politikere vil ikke være bagud i samme forstand som før de sociale mediers 

tilstedeværelse. Det gør nemlig de ”økonomiske donere” mindre vigtige, hvilket ellers var en af 

de vigtigste dele af at kunne føre en valgkampagne (Wharton, 2020). 

Det kommer tydeligt til udtryk, at det som har skabt den væsentligste rolle i udviklingen af måden 

at føre politik på, er de sociale medier. Før denne medietype foregik det på samme måde i mange 

år, men der er efterfølgende, inden for de seneste 10 års tid, kommet en drastisk udvikling. Den 

store ændring er ikke sket i form af, at sociale medier har overtaget en anden form udførelse at 

politik, men mere et ekstra lag, som det kræver at man er med på som politikker. 
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3. Hvordan kan teknologier fremme transparens samt opbygge en persona hos nutidens 

politikere ved brug af teknologier? 

Vi vil i dette afsnit kigge på hvorvidt de sociale medier kan fremme transparens samt opbygge en 

persona hos politikere, der gør brug af de sociale medier. Det vil vi gøre ved hjælp af en analyse 

udarbejdet af Andranik Tumasjan, professor i ledelse af digital transformation på Johannes 

Gutenberg Universitet, der omhandler hvorvidt politikeres tilstedeværelse på sociale medier 

skaber større popularitet blandt vælgerne. Derudover bruger vi professor i medie studier Noah 

Arcenaux til at forklare hvordan politikerne bruger Twitter, som et strategisk værktøj til egen 

fordel under valgkampagner.  

Brugen at Twitter og andre onlineplatforme har været i en stigende kurve, under de seneste års 

valg. Dette gælder både for det private og politiske brug.  (Garrett, 2016). En af årsagerne til at 

politikerne benytter sig af Twitter, er for at engagere sig med deres tilhængere, det sker ved at 

politikerne modtager feedback og forskellige spørgsmål (Vergeer, 2015, s. 745-760). Ved dette 

stigende brug af sociale platforme, er det blevet nemmere for deres vælgere at, forvente feedback 

i realtid. Oplysninger om de politiske spørgsmål bliver delt af offentligheden gennem tweets og 

retweets, blandt andet fordi Twitter er frit tilgængeligt for alle, samt giver det offentligheden 

mulighed for at lufte deres klager og vise deres støtte til deres fortrukne politiske kandidater 

(Vergeer, 2015, s. 745-760). 

Hjælper Twitter politikere med at blive valgt?  

Sage journals har lavet en nylig undersøgelse, som undersøger brugen af Twitter i valgprognoser 

ved at analysere over 100.000 Twitter beskeder eller tweets i forbindelse med det tyske valg i 2009 

(Tusmasjan, Sprenger, Sandner & Welpe, 2011, s. 402-418).  For at kunne forstå og vurdere 

følelserne i disse tweets, brugte tekstanalysen softwareudvikling, da det er vigtigt at fange graden 

af følelser som bliver opvækket af vælgerne (Tusmasjan, Sprenger, Sandner & Welpe, 2011, s. 

402-418). Undersøgelsen viser at, desto flere gange et parti eller en politiker nævnes, jo større er 

chancen for at blive valgt.  Desuden fandt resultaterne frem til at, det store antal af retweets gjorde 

at folk er helt opsat af at dele politiske overbevisninger og oplysninger, dette kan politikerne 

benytte til at øge deres vælgerprocent. Der er ingen tvivl om at twitter, er et socialt medie, som 

bliver benyttet som et værktøj (Arceneaux & Weiss, 2010, s. 1262-1279). Twitter præsenterer 

politikerne med et strategisk værktøj, som kan benyttes under kampagner. Undersøgelsen dykkede 
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ned i indholdet af tweetsne, hvortil der blev fokuseret på, hvordan politikerne bruger Twitter til at 

kommunikere med borgerne (Arceneaux & Weiss, 2010, s. 1262-1279). Det viser sig at, sociale 

mediers kampagner bliver mere og mere populære, avancerede og vigtige i den politiske 

konkurrence. Dog beviste undersøgelsen også at brugen af Twitter, i valgkampen, ikke skaber et 

tættere forhold mellem politikere og deres vælgere (Arceneaux & Weiss, 2010, s. 1262-1279).  

For at opsummere, giver Twitter politikerne et personligt kampagneværktøj, det er dog helt 

afhængigt af hvordan kandidaten bruger Twitter (Vergeer, 2015, s.745-760). Ud fra denne 

undersøgelse, præsenterer Twitter nogle udfordrende beviser for at politikerne kan få valgfordele 

ved hjælp af Twitters værktøjer. Den viste også at Twitter ikke garanterer, at en politiker vil samle 

yderligere stemmer, fordi sandsynligheden for at vælgere ville skifte fra et parti til et anden ikke 

er sandsynligt (Garrett, 2016). Som tidligere nævnt i rapporten, bliver Twitter nævnt som et stærkt 

værktøj i den politiske sammenhæng, samt det er en meget moderne strategi at benytte sig af.  

Personalisering i Twitter 

Personalisering er blevet en central forståelse af politisk kommunikation, specielt i valgperioden. 

(Graham, Broersma & Jackson, 2018).  

Twitter giver politikerne mulighed for at fremstå personlige, og ikke som en del af en større politisk 

organisation. Da vælgerne kan følge politikerens egen profil, og ikke følger politikeren igennem 

“andres øjne”, skaber dette et direkte personligt billede af politikerne, samt en direkte forbindelse 

mellem vælger og politiker (Graham, Broersma & Jackson, 2018). 

Tilbage i 2012, blev Barack Obama genvalgt som præsident, den første offentlige meddelelse 

Obama sendte afsted, var igennem Twitter, her takkede han de amerikanske vælgere for deres 

støtte. Kort tid efter sendte han jublende erklæring om fire år mere, efterfulgt af et billede af ham 

og hans kone i hinandens arme (Graham, Broersma & Jackson, 2018). Dette billede skabte en 

masse følelser blandt den amerikanske befolkning, og indenfor kort tid blev det det mest populære 

tweet i hele verdenen, med over 740.000 retweets. Obama er langt fra en helt almindelig politiker, 

han har ført politik på sine egne metoder (Graham, Broersma & Jackson, 2018). 

Der findes to centrale tendenser i moderne politisk kommunikation (Graham, Broersma & Jackson, 

2018). Den første er personalisering, helt konkret privatisering af politik. Hertil er tanken om, at 

førende politikere i vestlige demokratier ikke kun skal anses som kunstnere, men også “intime 
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fremmede”, hvortil deres hverdag og privatliv bliver betragtet som et acceptabelt emne af 

journalistisk åbenbaring (Graham, Broersma & Jackson, 2018). Den anden overbevisning er at, 

sociale medier præsenterer et såkaldt semi-offentlige, semi-private platforme til en selv-

præsentationen. Ikke alene er grænserne mellem offline personlige og medierede relationer let 

sløret. Men det vigtige at holde fast i, er at det giver politikerne mere kontrol over dette (Graham, 

Broersma & Jackson, 2018).   

Politikerne kan bruge Twitter til at videregive eller dele oplysninger om deres privatliv, personlige 

interesser eller oplevelser. Twitter har skabt et kontrolleret og praktisk udgangspunkt at 

kommunikere personlige erfaringer, som ikke er afhængig af mediedækning, men kun skal 

kontrolleres af afsenderen (Graham, Broersma & Jackson, 2018).  Dette skaber den unikke 

mulighed at politikerne frit kan skifte mellem deres offentlig og private persona, og opfordrer 

derfor vælgerne til at have empati med politikerne som et “almindeligt” menneske, ved brug af 

identifikation (Graham, Broersma & Jackson, 2018). De tilfælde hvor politikerne skriver et tweet, 

tilbyder Twitter at hjælpe med kommunikationsdelen, de lover at teksten bliver mere 

hverdagsvenlig. Twitter tilbyder “verified accounts” at skrive deres opslag, i et klart og nemt 

forståeligt sprog, dette skaber en bedre forståelse for vælgerne, og mindsker chancen for 

misforståelser, det er et værktøj som bliver benyttet af størstedelen af moderne politikere (Graham, 

Broersma & Jackson, 2018). 

 

Twitter har indflydelse på politikerne samt på følgerne. Twitter tilbyder værktøjer, som politikerne 

benytter sig af i diverse politiske situationer. Diverse undersøgelser viser at Twitter har indflydelse 

på resultaterne i et valg, men afhængigt af hvordan kandidaterne bruger mediet. Obama viste hele 

verden hvordan man fik spredt et budskab på få minutter, han skabte et personligt tweet, som i dag 

er blevet en meget populær metode. Twitter ønsker at politikerne får det maksimale ud af 

platformen, derfor tilbyder de politikerne en hjælpende hånd igennem identifikation, ved brug af 

hverdagssprog.  
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4. Hvordan fungerer teknologierne bag Twitter? 

For at besvare arbejdsspørgsmål 4 har vi valgt at analysere teknologien Twitter ved hjælp af 

TRIN-Modellen. Vi fokuserer på TRIN 3 (Teknologiers utilsigtede effekter) og 4 (Teknologiske 

systemer). Vi har valgt at afgrænse TRIN-Modellen, da vi mener at disse to trin vil have størst 

analytisk værdi for vores besvarelse af spørgsmålet. 

TRIN 3 - Teknologiers utilsigtede effekter 

Twitter har en lang række utilsigtede effekter, som kan påvirke brugeren af mediet, samt 

samfundet. 

Begrænsning af tegn 

Twitter har sat en begrænsning på antallet af tegn, som brugerens ’tweets’ kan indeholde, mere 

specifikt 140 tegn (Danielsen, 2015). Dette sætter en begrænsning på hvor uddybende et enkelt 

tweet kan være omkring et specifikt emne. Hvis man som person skal ytre sig på Twitter, skal det 

gøres kort og præcist, hvilket nødvendiggør at man udelukker detaljer. Dette kan ofte skabe 

misforståelser, fejlfortolkning og forvirring. Ofte, hvis brugeren vil lave en uddybning, skal 

brugeren gøre dette over flere tweets. Disse kan blive ’væk’ i havet af tweets, og derfor risikerer 

slut modtageren at misse vigtige informationer/detaljer. 

Den menneskelige kontakt 

At man kan gemme sig bag en skærm, og skrive (stort set) lige hvad man vil i et offentligt forum, 

udgør en fare. Twitter er et redskab, hvor man som enkeltperson meget effektivt og nemt kan 

udbrede sit budskab til enormt mange mennesker. Faren her er at slutmodtageren ikke stiller sig 

kritisk overfor de informationer som bliver slået op på mediet. Yderligere bliver det nemmere at 

være anonym på de sociale Twitter, med generiske kontoer. Man skal ikke vise sit ansigt, sin 

stemme, eller andre genkendelige tegn. At man kan slå falsk viden, misledende fakta og falske 

rygter op på Twitter, uden at skulle stå til ansvar er altså endnu en utilsigtet effekt. 

Privatliv 

Sociale medier, og Twitter, indhenter enorme mængder af data på deres brugere. Hvis man 

figurerer på sociale medier, siger man også ja til at mediet må indsamle data omkring din profil. 

Dette kan de Twitter og andre sociale medier bruge til at målrette reklamekampagner, indhold på 

mediet, og andet til lige præcist dig. At Twitter indsamler data, giver også mediet en enorm magt, 
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da de med en vis præcision kan determinere brugerens politiske holdning. Twitter, hvis de vil, kan 

altså også styre hvilket politisk indhold, som brugerens profil bliver eksponeret for.  

Afhængighed 

At Twitter er så stort et medie, og har så stor indflydelse på dets brugere, gør institutionerne 

afhængige af at bruge mediet. Hvis institutioner ikke bruger Twitter, risikerer disse at misse ud på 

en stor mulighed for eksponering af deres brand. Dette gælder også for politikerne, hvor det er 

blevet en selvfølge at man som politikker også er til stede på Twitter.  

 

TRIN 4 - Teknologiske systemer 

 

Internettet (World Wide Web) 

Internettet, opfundet i 1969, blev i begyndelsen primært brugt af universiteter, statslige agenturer, 

og forskere (Bourgeois, 2014, s. 9). I starten af det 21. århundrede havde udviklingen af internettet 

fart på, og man begyndte pludseligt at kunne interagere med hjemmesiderne. Dette kaldes for Web 

2.0, og var begyndelsen på en ny æra. Da man ikke skulle kunne programmere, eller have teknisk 

kunnen, kunne alle lige pludselig benytte sig at hjemmesiderne ”Web 2.0 is exemplified by 

blogging, social networking, and interactive comments being available on many websites” 

(Bourgeois, 2014, s. 10). 

Hardware 

For at kunne benytte sig af internettet, og sociale medier, skal man bruge en computer. I dag har 

de fleste en computer på sig, i form af smartphonen. Denne ”mini-computer” giver brugeren hurtig 

og nem adgang til internettet, og de sociale medier. Om man befinder sig på farten, hjemme, eller 

på arbejdet vil man kunne tilgå internettet. Hardware, er altså nødvendigt for at sociale medier kan 

eksistere.  

Software 

Software, og nærmere applikations software, er nødvendigt da dette er hele byggestenen for sociale 

medier og Twitter. Software gør brugeren i stand til at opnå et formål, eller en opgave ved hjælp 

af computeren (Bourgeois, 2014, s. 28).  
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Algoritmer 

Algoritmer er en forskrift af en række matematiske trin, der fører til et resultat. “An algorithm is a 

sequence of steps that specifies how to solve a problem” (Downey & Mayfield, 2016). Dette 

benytter Twitter, til at behandle data, og tilrettelægge dets relevans for dets brugere. Her kan 

algoritmen kigge på tidligere søgninger, likes og interaktioner, og ved hjælp af nogle avancerede 

matematiske forskrifter, forudsige hvad brugerens interesser er. 

 

Det er svært at analysere Twitter som en egentlig enhed, uden at inddrage alle de komponenter 

som følger med teknologien. Ved at kigge på det netværk af teknologier som Twitter er bygget op 

omkring, kan vi kortlægge de teknologier som Twitter er bygget op omkring. TRIN-modellen har 

her bidraget med at redegøre for de bagom liggende teknologier der muliggør tilstedeværelsen af 

Twitter, samt giver et godt redskab til at analysere nogle af de negative aspekter som ligger bag 

Twitter. 
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5. Hvilke udfordringer bringer en digitalisering af valget i forhold til “Fake News”?  

 

Vi vil i dette arbejdsspørgsmål komme ind på begrebet Fake News. Vi vil se på hvorfor spredningen 

er så stor som den er samt de konsekvenser som følger. Til sidst vil vi kigge på hvem der står til 

ansvar for Fake News. Dette vil vi gøre ved at inddrage viden omkring spredningen af Fake News 

fra Michael Bang Petersen, professor i statskundskab på Aarhus Universitet og kigge på empiriske 

analyser fra Soroush Vosoughi, der er professor i datalogi på Massachusetts Institute of 

Technology. Derudover benytter vi os af undervisere og dataloger Jacky Visser, John Lawrence 

& Chris Reed til at forstå hvad der skal til for at kunne stille sig selv kritiske spørgsmål til Fake 

News.  

Fake News er et moderne udtryk i det nationale samfund, hvor begrebet bliver benyttet strategisk 

eller politisk. Fake News betyder helt overordnet “Nyhed som er opdigtet, udokumenteret eller 

faktuelt forkert, og som ofte plantes på de sociale medier for at fremme eller fordreje en bestemt 

politisk sag.” (Den Danske Ordbog, 2020). På verdensplan er dette et kæmpe problem, fordi 

begrebet Fake News er med til at skabe en utroværdig kommunikation blandt menneskeheden samt 

at skabe en bevægelse hvor borgerne konstant skal læse deres informationskilder med en kritisk 

synsvinkel (Visser, Lawrence & Reed, 2020). Fake News er et internationalt voksende problem, 

da politikere, regeringer og medieorganisationer benytter sig af udsagnet regelmæssigt. (Lazer, 

2018, s.1094-1096).  

Gruppen har valgt at fremhæve forskellige aspekter, for spredningen af Fake News. Det første 

udsagn gruppen har fremhævet, er det psykologiske aspekt. For at vi skulle kunne forstå, 

spredningen af Fake News, skal vi altså forstå, hvorfor folk ønsker at dele potentielt vigtige 

informationer med lav grad af evidens, udtaler Michael Bang Petersen, professor, Institut for 

Statskundskab, Aarhus Universitet (Petersen, 2018). Når borgerne læser en nyhed, bliver nyheden 

fremstillet som enten falsk eller sand, eller indeholder en kombination af begge udsagn. Men i 

momentet hvor borgerne læser nyheden og deler den, ved de ikke om nyheden er sand eller falsk 

(Petersen, 2018, s. 87-88). En måde at analysere falske nyheder på, er ved at sammenligne dem 

med rygter. I den psykologiske verden er rygter veletablerede studieobjekter (DiFonzo & Bordia, 

2007) (Petersen, 2018, s. 87). Rygter bliver betegnet som informationer med lav grad af evidens 

bag sig. Ifølge forskningen og undersøgelser i rygter, adskiller vores kategori af rygter sig fra 
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traditionelle og sande nyheder, udelukkende pga. graden af belæg (Petersen, 2018, s.88). 

Traditionelle nyheder og rygter omhandler emner, som er vigtige og relevante for hver enkelt 

borger og kan derfor opfattes som brugbare, modsat underholdende sladder (Petersen, 2018, s.88).  

Ifølge eksperten Petersen ligger den klassiske rygtemodel til grunde således, at rygter reflekterer 

et behov for at kunne håndtere usikkerhed (DiFonzo & Bordia, 2007). I utilregnelige scenarier og 

situationer fortrækker mennesket underbygget information, men hvis den ikke er til rådighed, 

finder de tilfredshed i rygter (Petersen, 2018, s.88). Denne model kan sammenlignes med 

fyringsrunder, alle medarbejder ville gerne vide hvem der er blevet fyret, men ledelsen deler ikke 

de præcise informationer omkring fyringsgrundlaget, derfor springer vi til rygter (Petersen, 2018, 

s. 88).  

En anden grund til at Fake News er så populært i mediebranchen er at Empiriske undersøgelser 

viser, at Fake News er mere tilbøjelige til at blive spredt hurtigere end sandheden. Denne empiriske 

undersøgelse er blevet udført af Vosoughi, som er professor for Massachusetts Institute of 

Technology (MIT), The media lab  (Vosoughi, 2018, s. 1146-1151). Undersøgelsen understreger 

at, informationen er blevet spredt af mennesker og ikke robotter (Vosoughi, 2018, s. 1146-1151). 

Sociale medier bidrager til en distribution af Fake News, samt udfordrer begrebet “menneskets 

beslutningsfaser” og diverse debatter. Trods peger eksperter på at den rette anvendelse af 

teknologien kan lære brugerne at skelne mellem Fake News og sande nyheder. (Visser, Lawrence 

& Reed, 2020, s. 1-3).   

Evnen til at vurdere kvaliteten af overbevisende tekster og forklarende tekster, er et effektivt og 

stærkt værktøj i kampen mod Fake News. Ifølge Knight-Gallup survey i 2017, viser det sig at, 

“one in five U.S. adults feels “not too confident” or “not confident at all” in distinguishing fact 

from opinion in news reporting.” (Knight Foundation, 2018). Tilsvarende i Storbritannien har 

National Literacy Trust nyligt rapporteret, at en ud af fem britiske børn ikke kan skelne mellem 

pålidelige online nyhedskilder og Fake News (Visser, Lawrence & Reed, 2020, s.1-3) (National 

Literacy Trust, 2018).  

Rygter og usande historier har altid eksisteret i den politiske verden. Dog er en af grundene til at 

udviklingen af Fake News spiller en større rolle end nogensinde, er de sociale medier (Schrøder, 

Ørsten & Burkal, 2017). 53 procent af danskerne læser deres nyheder på de sociale medier 

(Schrøder, Ørsten & Burkal, 2017). Sociale medier er med til at skabe muligheden for hver enkelt 
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borger til at skabe eller kommentere på politiske nyheder, samt dele den med alle andre. Ved denne 

form for benyttelse af sociale medier, bliver det informationsmonopol brudt. Tidligere havde 

massemedierne haft et bindeled mellem den politiske arena og borgerne. Sociale medier har et 

enormt demokratisk potentiale, da borgerne har muligheden for at komme i direkte kontakt med 

politikerne og omvendt (Petersen, 2018, s. 87). På de sociale medier findes der ikke en 

overdommer, som er med til at afgøre om historien er nyhedsværdig. Uden en overdommer betyder 

det modsat, at der ikke er kontrol over hvad der bliver delt og sagt, så derfor er det utrolig nemt at 

få delt Fake News på de sociale medier (Petersen, 2018, s. 87).  

For at komme med et eksempel på Fake News, som er blevet benyttet i et politisk perspektiv, kan 

der perspektiveres til det amerikanske præsidentvalg i 2016 (Petersen, 2018, s. 87). Her 

omhandlede den journalistiske interesse sig russiske hackere og radikale højreorienterede 

nyhedssites. Dette var et bevidst valg, da deres intention var at få Donald Trump valgt som 

præsident. Efterfølgende har indicierne været ude og udtale at disse Fake News bliver spredt med 

dette formål (Petersen, 2018, s. 87). For at kunne skabe en vellykket anerkendelse af Fake News, 

kræver det ikke blot at man har forståelsen af om de faktuelle udsagn er sande, men også at der 

bliver pålagt en kritisk vurdering af ræsonnementet og argumenter støtter op for konklusionerne 

(Visser, Lawrence & Reed, 2020, s. 39). For som der er blevet bevist mange gange, er det muligt 

at, producere falske nyheder ved at starte med et faktuelt udsagn og efterfølgende drage falske 

konklusioner ud fra et defekt ræsonnement (Visser, Lawrence & Reed, 2020, s. 39).  

Ytringsfrihed på Twitter  

Den 15. oktober var New York Post ude og offentliggøre en rapport som indeholdt skærmbilleder 

af e-mails, som muligvis tilhørte Hunter Biden, søn af Joe Biden. Disse screenshots indeholdte 

negativ omtale omkring familien. Historien havde en masse huller og der blev ikke gjort yderligere 

for at finde sandheden (Tiffany, 2020).  Artiklen fra New York Post fremkaldte en usædvanlig 

reaktion fra alle de store sociale platforme, samtidig med at disse informationer blev tjekket op af 

eksperter.  Efterfulgt af diskussion på de sociale platforme, melder twitter ud uden yderligere 

forklaring, at det er helt forbudt for borgere at udstationere linket til historien. Hertil skabte denne 

udmelding en negativ omtale hos de republikanske lovgivere, samt syntes de at Twitter ødelagde 

deres rettigheder for ytringsfrihed (Tiffany, 2020). En af grundene valget om at lukke helt ned for 

denne sag, kan tolkes helt tilbage til Langdon Winners teori: ”Ligegyldigt hvilke påstande, man 
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fremsætter med udgangspunkt i frihed, retfærdighed og lighed, så kan de lynhurtigt neutraliseres 

med argumenter af typen ’fint, men sådan driver man ikke en jernbane” (Winner, 1986, s. 360). 

Det kan godt være at folk har en masse informationer og andre former for viden, falske nyheder 

osv.  som de har lyst til at sprede på Twitter, men hvis det ikke følger den måde som Twitter 

“driver en jernbane” bliver det slettet.  

Hvem står til ansvar for Fake News 

Nogle af de helt store internetfirmaer såsom Google og Facebook arbejder på at finde en løsning 

imod falske nyheder (Petersen, 2018, s. 88-89). Deres løsningsforslag fungerer således, at de 

benytter sig af algoritmer til at “varedeklarere” nyhedernes sandsynlige sandhedsværdi over for 

brugeren, når nyheden bliver præsenteret på skærmen. Denne løsning har specifikke rødder i, 

hvilke psykologiske processer der ligger til grunde, bag delingen af falske nyheder (Petersen, 2018, 

s. 88). Facebook og Google i dette tilfælde antager at brugerne er interesseret i at sprede de korrekte 

informationer. 

Den tidligere nævnte ekspert Michael Bang Petersen, mener at konflikten ikke er opstået af sociale 

medier. Når store virksomheder som Google og Facebook investerer i et “faktatjek”, bliver det 

præsenteret som symptombehandling (Petersen, 2018, s.92). Han påstår at sociale medier blot 

fungerer som en megafon for motivationer, som helt automatisk bliver konstrueret i diverse 

konflikter. Grunden til et af de mange problemer skyldes den politiske polarisering. Til dette 

mindes det at, i sidste ende er det politikerne selv som har ansvar for Fake News udbredelse. 

Selvom man burde tro af udbredelsen af Fake News sænkes tilsvarende, da politikerne har en 

bestem tone, som der skal bevares (Petersen, 2018, s.92).  

Men modsat har vi tidligere læst i rapporten at, der har været tilfælde for hvor Twitter har slettet 

et opslag, da der er en helt bestem retningslinje for, hvad den online medieplatform må indeholde. 

Til des bakker det op omkring påstanden at, det blot er en online megafon, men i moment Twitter 

går ind og tolker på, hvad der rigtigt og forkert, forsvinder megafonens kvalitet. Twitter går ind og 

fjerner menneskets ytringsfrihed, da de mener at opslaget ikke høre hjemme på platformen. 

Samtidig med de fjerner dit opslag, fjerner de også din rettighed for at sige din mening, i det værste 

tilfælde din ytringsfrihed.   
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Fake news er et begreb som er blevet verdenskendt, samt fortsætter med at blive benyttet i den 

politiske verden. En af de mange konflikter ved brugen af Fake News er, at rigtigt mange 

mennesker ikke kan skelne mellem hvad der er sande nyheder og falske nyheder. Dette udsagn 

benytter politikerne sig af i valgperioder, hvilket gør det endnu nemmere at konstruere diverse 

løgnagtige historier. Derfor peger de eksperter som er tidligere i analysen på at evnen til at kunne 

skelne mellem sande og falske nyheder er et stærkt værktøj, som vi alle burde have kendskab til. 

De store online medieplatforme, prøver at vække problemet til livs, ved at skabe en algoritme som 

bortskaffer mængden af Fake News. De tidligere nævnte eksperter har forskellige holdninger til, 

hvem der står til ansvar for Fake News. Dog er det er svært at drage konklusion om hvem der står 

til ansvar, da der eksempler på at Twitter har fjernet opslag, da de ikke er passende. Modsat bliver 

Twitter præsenteret som en megafon, hvor du kan skrive lige hvad du lyster. Kort fortalt bliver 

Fake News brugt til at manipulere vælgere, der ikke ved bedre i de givende situationer.  

 

Diskussion 

 

Vi vil i dette afsnit diskutere de sociale mediers roller i det politiske landskab i forhold til 

økonomi og omtale. Derudover vil vi diskutere, hvor stort et problem Fake News er på globalt 

plan og til sidst diskutere, hvordan man passivt kan blive påvirket af sociale medier uden selv at 

være bevidst om det med inddragelse af Langdon Winner.  

 

Sociale mediers rolle i det politiske landskab 

Sociale medier er kommet til verden og det virker til at de er kommet for at blive. Dette gælder 

også i det politiske landskab.  

En af fordelene ved indførelsen af denne teknologi er, som tidligere beskrevet i analysen, den 

større mængde af retfærdighed den har bragt til det politiske spil. Med retfærdighed menes der den 

økonomi, der skal til for at kunne udføre en valgkampagne. Dog skal der stadigvæk mange penge 

på bordet, før man skal have den mindste chance for at blive taget seriøst som en reel kandidat til 

racet om at blive USA's præsident. Dette kommer blandt andet til udtryk, når en mand som Donald 
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Trump vælger at skifte vejbane i karrierelivet. Ikke mange mennesker ville kunne sige, at de nu 

ønsker at stille op som præsident og gøre en realitet ud af det. Det kræver en stor sum penge før, 

man tager så drastiske beslutninger uden en decideret fortid i politik. Store mængder af disse penge 

skal bruges på at reklamere og skabe opmærksomhed omkring personen, så folk sender deres 

stemmer deres vej. Twitter kan her bidrage med noget, det er nemlig en platform hvor man kan 

reklamere for sin egen persona samt ens politik, gratis. En stort set økonomisk gratis platform hvor 

man kan komme ud til flere mennesker på en gang end man ville kunne med andre, betalte 

reklamekampagner. Dette giver desuden også en chance for politikere med mindre økonomisk 

støtte og som er nyere i dette politiske “spil”. 

Politikere uden stor økonomi og støtte fra økonomiske donorer, får altså en unik mulighed for at 

komme ud til flere mennesker end hvad der før havde været muligt. Dog skal man også tage i 

mente at andre politikere med større pengesummer, som allerede har råd til at bruge mange penge 

på reklamer, også har adgang til disse sociale medier og gratis “reklame”. Igen er Donald Trump 

et godt eksempel på dette. Han er en af de mest velhavende personer i verden samt en af de mest 

omtalte personer på de sociale medier. Han går altså ind til en valgkampagne og har “dobbelt” 

fordel i form af reklamation.  

De sociale medier kan gå ind og give en hjælpende hånd til dem, der ikke nødvendigvis har de 

store muligheder hvad angår betalt reklame, dog kan de også potentielt bidrage til større ulighed 

da økonomisk stærke personligheder også har adgang til mediet.  

 

Fake News 

Mennesket har allerede kendskab til begrebet Fake News, de kender også til konsekvenserne ved 

brugen af denne teknik. Men som en af Langdon Winners teorier forklarer os, så stiller vi ikke 

spørgsmål til teknologier.  

“Vi har for vane at tænke på teknologier som neutralt værktøj, der kan bruges til gode eller 

dårlige formål eller noget, der ligger ind imellem. Normalt stopper vi ikke op og spørger, 

hvorvidt en given anordning kunne være designet og bygget således, at den producerer et sæt 

konsekvenser, der logisk og tidsligt går forud for alle de formål, den hævdes at skulle anvendes 

til.” (Winner, 1986, s. 349-350).    
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Dette kunne være en af begrundelserne for, hvorfor man ikke tænker over konsekvenserne ved 

Fake News, samt hvorfor det er så populært. Når der læses nyheder på sociale medier som f.eks. 

“Obama er muslim” (Petersen, 2018, s. 86), stopper man generelt ikke op og stiller spørgsmålstegn 

ved kilden, man anser kilden som troværdig og derfra drager konklusionen at det må være korrekt. 

Det er dog værd at se på om hvorvidt Fake News er er problem alle steder i verden eller om der er 

en forskel alt efter om man befinder sig i USA eller Danmark mener Petersen (Petersen, 2018, s. 

92). YouGov har lavet en undersøgelse om, hvad typiske amerikanere tror på i politiske perioder. 

Hertil viser undersøgelsen at de amerikanske medier, har haft betydelig større fokus på Fake News, 

end de danske har (YouGov, 2016). Undersøgelsen har også kortlagt hvilke klassiske rygter, den 

helt normale amerikaner tror på. Analyserne tyder på, at Fake News indeholder magt (YouGov, 

2016).  

Men modsat til USA er Fake News ikke så udbredt i Danmark, da vi i højere grad er politisk 

orienteret, og derfor skal have større grad for sand evidens i vores informationskilder (Togeby, 

2004). Petersen går så langt og siger, at vi kun søger Fake News, når vi mangler forståelse. Dette 

udsagn er beskrevet ud fra det klassiske rygte perspektiv. Indenfor de politiske aspekter, kan det 

diskuteres om danskerne er klogere på den politiske front, da det klassiske rygte perspektiv ikke 

nødvendigvis passer ind i alle danskeres overbevisning omkring Fake News (Petersen, 2018, s.92). 

Det danske medielandskab, har slet ikke den samme kapacitet som det amerikanske, da det danske 

er betydeligt mindre fragmenteret end det amerikanske (Petersen, 2018, s.91). I USA er ens 

politiske overbevisning afgørende for hvilken nyhedskanal man for sin information fra. F.eks. Fox 

News er den største foretrukne kanal for republikanere, mens modsat er CNN den valgte kanal for 

demokraterne (Pew Research Center, 2009). I USA benytter de sig ikke af samlede kanaler, som 

vi gør i Danmark. Vi har Danmarks Radio og TV2. Derfor er danskerne udstyret med en ekstra 

overdommer, som os danskere har tillid til. Dertil ville nogle argumentere for, at vi måske stoler 

for meget på overdommerne og derfor muligvis kan blive påvirket af dem, da vi igen ikke stiller 

spørgsmål til informationen, som vi får igennem teknologien (Schrøder, Ørsten & Burkal, 2017). 

I princippet kunne overdommeren have en bestemt overbevisning, så derfra sorterer alle de 

informationer fra, som personen ikke er enig i.  

Man kan altså stille spørgsmålstegn ved hvor stort et problem Fake News rent faktisk er på globalt 

plan. Det er ifølge analyser og undersøgelser ikke et lige så stort problem i Danmark som det er i 
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USA. Derfor er det værd at drage med i en overvejelse om, hvorvidt det er USA’s befolknings 

egen skyld, i og med der generelt er en mindre politisk orientering blandt befolkningen og derfor 

nemmere at bilde folk ting ind, der nødvendigvis ikke er sande. 

Dog er der også det psykologiske aspekt af indflydelsen af de sociale medier. Alle mennesker er 

som udgangspunkt ens og kan blive påvirket af hvordan rygter spredes som ringe i vand. Så på 

trods af en generel større politisk orientering og dermed mindre risiko for at blive snydt af Fake 

News, har vi alle den del af hjernen, der gerne vil stimuleres i form af svar og dermed i visse 

tilfælde stiller sig tilfreds med Fake News. 

Uanset hvad må man sige at Fake News er et problem lige meget om man er i USA, Danmark eller 

et tredje sted i verden. Der findes Fake News uanset hvor i verden der bliver gjort brug af Twitter 

og andre dele af internettet.  

 

Interview 

Vi havde til hensigt at interviewe flere end de 3 personer som vi er endt med at have interviewet. 

En vigtig mulig fejlkilde at nævne i vores interviews, er at 2 ud af de 3 interviewede har dobbelt 

statsborgerskab, med fast bopæl i Danmark. Vi har en formodning om at de kan være påvirkede af 

den danske mediekultur, og derfor ikke har en Twitter konti. 

  

Vi mener at vores interviewpersoner ikke er klar over hvor stor en effekt, deres passive 

tilstedeværelse på de sociale medier har. Ifølge Langdon Winner, er mennesket blindt for 

teknologiers indvirke i hverdagen. Vores interviewpersoner udtrykker at de kun passivt læser 

opslag på sociale medier, men giver det ikke videre fundering. At vi ofte, måske endda dagligt, 

bliver eksponeret for oplysninger og læsestof med politiske motiver, kan have indflydelse på 

hvordan vi stemmer. Som Kruikemeier påpeger, er det bevist at man kan koble stemmeantal, og 

sociale medier sammen. 

”Vi har for vane at tænke på teknologier som neutralt værktøj, der kan bruges til gode eller 

dårlige formål eller noget, der ligger ind imellem. Normalt stopper vi ikke op og spørger, 

hvorvidt en given anordning kunne være designet og bygget således, at den producerer et sæt 
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konsekvenser, der logisk og tidsligt går forud for alle de formål, den hævdes at skulle anvendes 

til.” (Winner, 1986, s. 349-350). 

  

Kan denne måde at se teknologi på være en af grundene til, at vores interviewpersoner ikke stopper 

op og stiller spørgsmålstegn til teknologien? Ifølge Winner, er vi som mennesker for “blinde” til 

at se “bag om” teknologien og forstå de skjulte politiske konsekvenser, som muligvis er til stede. 

Dette kunne muligvis også være det der er sket ved vores interviewpersoner. 

 

Der er en klar linje mellem Langdon Winner, vores interview og Kruikemeier’s studie. I videre 

arbejde med dette emne, ville det være enormt interessant at arbejde med disse idéer. 
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Konklusion  

 

Vi kan konkludere ud fra vores metoder, teorier, analyser og diskussion, at vi har haft ret i vores 

antagelse angående sociale mediers, og i særdeleshed Twitters, store rolle i det moderne politiske 

landskab.  

Sociale medier og i særdeleshed Twitter er kommet til det politiske ”spil” og givet det en helt ny 

dimension. De har givet politikere med færre økonomiske midler og mindre magt en større chance 

for at blive hørt og for at komme igennem nåleøjet som en indflydelsesrig politiker. 

Derudover har det givet en form for ny konkurrent til de klassiske medier, som vi har kendt dem 

de sidste mange år. Politikerne bruger nemlig de sociale medier som en måde at få deres egne 

nyheder spredt ud til alle sine følgere, hvor man førhen udelukkende gjorde brug af de klassiske 

medietyper.  

Dette leder dog naturligt videre til et nyt begreb i den danske ordbog ”Fake News”. I og med man 

selv har kontrol over alt hvad der kommer ud på sine egne profiler, kan der nemt spredes 

informationer, der ikke nødvendigvis er kommet igennem samme sikkerhedstjek, som det ville 

gøre i f.eks. en anerkendt avis. Dette har også vist sig at være en af grundende til, at de sociale 

medier har fået så stor en rolle som de har, da mange har svært ved at adskille Fake News fra andre 

nyheder. Dog er Fake News oftest mere spændende at læse, i og med de er mere tilbøjelige til at 

være sensationsnyheder.  

For at opsummere er teknologien kommet for at blive, den har medbragt store forandringer og helt 

nye sider af politik i USA. Mange positive ting er opstået i sammenhæng med sociale mediers 

indtræden i politik. Vi har i løbet af opgaven gået igennem flere af disse sider som det økonomiske 

aspekt, muligheden for nemmere at kunne kommunikere med sine følgere/vælgere samt kunne 

skabe et bedre blik på hvem man er som person. Dog, som med mange andre ting i livet, er der 

også bagsiden af medaljen. Sociale medier har skabt en stor mængde af misinformationer på nettet, 

som oftest har til opgave at fremme sin egen politiske kampagne eller lignende. Derudover bliver 

sociale medier og Twitter ofte set som værende neutrale værktøjer, hvilket de ikke er ifølge 

teoretikeren Langdon Winner. Det ses også i vores interviews hvordan vores interviewpersoner 

ikke anser dem som værende påvirkede af de sociale medier, som de gør brug af. 
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Der skal ikke herske nogen tvivl om, at der er flere sider af sagen end nævnt i denne opgave, da 

sociale medier er blevet et enormt verdensomspændende fænomen både i og uden for politik. 
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