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Abstract 
This project examines the present use of Twitter in relation to the American presidential 

election in 2020. Furthermore, it examines the possible consequences and problems related 

to the use of Twitter, as well as some of the regulations on the subject.  

The project takes a post-phenomenological approach and includes theories about 

algorithms, the hybrid media system, communicative power and liquid modernity. In 

addition to the theories, the project is based on both quantitative and qualitative methods. 

These include data from Digital Media Lab and other sources as well as two expert 

interviews. The quantitative data contributes with facts based on numbers, whereas the 

interviews show a more varied, opinion-based view on the issue.  

The mentioned theories and methods create the foundation for the analysis, which is 

divided into three parts. Additionally, some of the pros and cons of the regulations on the 

subject is discussed, as well as some of the possible problems connected to filter bubbles 

and misinformation.  

The project concludes that the use of Twitter in the weeks before the election increases. 

Filter bubbles and misinformation are two central problems related to the use of Twitter, 

and the project concludes that there is a need for transparency on the subject and the 

current way of regulating it.  
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Indledning 

Dette afsnit indeholder et problemfelt, efterfulgt af projektets problemformulering samt 

arbejdsspørgsmål. Derefter ses en introduktion til rapportens opbygning, et afsnit om 

afgrænsninger i projektet samt en begrebsafklaring. Afslutningsvis ses vores 

semesterbinding samt en redegørelse for vores videnskabsteoretiske ståsted.  

 

Problemfelt 
Forud for dette projekt har vi alle haft stor interesse for amerikansk politik og sociale 

medier. Vi har siden det amerikanske præsidentvalg i 2016 oplevet en sammensmeltning 

mellem politik og sociale medier i USA, og hermed er vores interesse for emnet vokset. 

Sociale medier er efterhånden blevet en platform for politisk kommunikation, og efter 

valget i 2016 blev det et omdiskuteret emne i mediebilledet. En af årsagerne til dette er, at 

sociale medier igennem årene har fået større indflydelse på måden, hvorpå der interageres 

med hinanden i samfundet og i den offentlige debat (Davis, Holtz Bacha & Just, 2017). 

Derudover har sociale medier været med til at ændre den politiske diskurs i USA (Villumsen, 

2020).  

Ud over at sociale medier fylder mere og mere i mediebilledet, får flere og flere 

amerikanere også deres nyheder gennem sociale medier (Gottfried & Shearer, 2016). Her 

kan alle dele nyheder og informationer, uden nogen form for kildekritik eller redaktionel 

vurdering, der ellers hører sig til på traditionelle nyhedsmedier (Aagaard & Blach-Ørsten, 

2018).  

Vi har især oplevet, at Facebook og Twitter har spillet en stor rolle i medierne, når det 

kommer til amerikansk politik. Hertil kommer det, at den nu daværende præsident i USA, 

Donald Trump, er kendt for sit brug af Twitter. Vi oplever, at det er svært at snakke om 

amerikansk politik og Donald Trump, uden at nævne Twitter. I sin fireårige 

præsidentperiode har Donald Trump været storforbruger af platformen, hvilket har været 

med til at styre den politiske dagsorden i USA (Villumsen, 2020). Det har været noget, som 

mange har skulle vænne sig til, heriblandt andre politikere, medier og borgere (ibid.).  

Af den årsag har vi valgt udelukkende at arbejde med Twitter, frem for andre sociale 

medier. Derudover var der blot to måneder til det amerikanske præsidentvalg i USA, da 
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ideen til projektet opstod. Vi fandt det spændende at arbejde med Twitter i kontekst af 

præsidentvalget, da situationen var aktuel, og vi havde mulighed for løbende at følge med i 

udviklingen på området. Det er et område som er i rivende udvikling, og som hver eneste 

dag udfordres og udvides (ibid.). Netop dette gør dog også, at vi har måtte indse at det er 

umuligt for os at afdække alt der rør sig i forbindelse med Twitter og amerikansk politik.  

I forbindelse med præsidentvalget i USA i 2020 er det vigtigt at forstå Twitters rolle. I og 

med at det er et medie i rivende udvikling, har platformen fået mere og mere magt. 

Samtidig har Twitter måske forsømt at se sit ansvar efter i sømmene (ibid.). Twitter, og 

andre sociale medier, er blevet platforme, der blandt andet benyttes til deling af 

misinformation og konspirationsteorier (ibid.). Vi har set, at Twitter selv er begyndt at 

indføre nogle reguleringer i form af mærkater, på Tweets, der indeholder påstande, som 

Twitter vurderer som værende misinformation.  

Der kan ses et problem i, at der ikke er nok viden på området eller nok viden om de mulige 

konsekvenser, denne udvikling kan have på amerikansk politik. Desuden ses der et problem 

i, at sociale medier ikke er underlagt nogle former for restriktioner, når det kommer til 

nyhedsdeling, på trods af at flere og flere brugere af sociale medier får deres nyheder 

derigennem. 

Problemformulering 
Vi ønsker at undersøge den nuværende brug af Twitter med fokus på det amerikanske 

præsidentvalg i 2020, herunder at undersøge, analysere og diskutere Twitters effekt på den 

politiske debat. 

Arbejdsspørgsmål 
● Hvilke tendenser ses der på Twitter i forbindelse med præsidentvalget i 2020? 

● Hvordan bliver Twitter brugt som politisk platform i USA, og hvilke aktuelle 

udfordringer er opstået?  

● Hvilke tilsigtede og utilsigtede effekter har den nuværende brug af Twitter? 

● Hvilke fordele og ulemper er der ved de eksisterende reguleringer på Twitter?  

● Hvilke problematikker kan der opstå ved udbredelsen af filterbobler og 

misinformation på Twitter?  
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Introduktion til rapportens opbygning 
I følgende afsnit introduceres projektets afgrænsning, en begrebsafklaring, 

semesterbindingen samt projektets videnskabsteoretiske ståsted. 

Efterfølgende afsnit er en redegørelse for det sociale medie Twitter, som projektet tager 

udgangspunkt i. Redegørelsen indeholder centrale informationer om teknologien samt en 

introduktion til Section 230, en lov der omfatter sociale medier. 

Dernæst følger et teoriafsnit, hvor der redegøres for de benyttede teorier i projektet. 

Teoriafsnittet er brugt som baggrundsviden for vores analyse samt diskussion. For yderligere 

at bidrage til analysen og diskussionen har vi benyttet kvalitative samt kvantitative metoder. 

Disse er introduceret i metodeafsnittet, der præsenteres efter teoriafsnittet.  Som 

analyseværktøj har vi benyttet TRIN-modellen, der herefter præsenteres i endnu et 

redegørende afsnit.  

Vores analyse er inddelt i tre afsnit. Først analyserer vi tendenser på Twitter i forbindelse 

med det amerikanske præsidentvalg i 2020, efterfulgt af en analyse af vores eksperternes 

holdninger om Twitters rolle. Afslutningsvis analyserer vi de utilsigtede effekter på baggrund 

af de to tidligere dele af analysen og ved hjælp af TRIN-modellen.  

Umiddelbart inden konklusionen inddrages en tredelt diskussion hvor henholdsvis Twitters 

reguleringer samt filterbobler og misinformation bliver diskuteret, efterfulgt af en diskussion 

af projektets brug af teori og metode.  

Afgrænsning 

Projektet tager udelukkende udgangspunkt i amerikansk politik, og dermed hverken dansk 

eller anden udenlandsk politik. Dette vælges, da amerikanerne udgør den største 

brugergruppe på Twitter (Clement, 2020), og da der var præsidentvalg i USA i efteråret 

2020.  

Projektet tager udgangspunkt i det sociale medie Twitter. Twitter er blevet valgt på 

baggrund af den store mediebevågenhed, der har været i forbindelse med Twitter og det 

amerikanske præsidentvalg i 2020. Dertil er det kendt, at den amerikanske præsident 

Donald Trump er aktiv bruger af Twitter, og at man ikke kan sige Twitter uden at sige Trump. 
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Af den grund er Twitter blevet valgt som socialt medie, og projektet afgrænses derfor fra 

andre sociale medier. 

En anden afgrænsning i projektet er, at der ikke inddrages data vedrørende andre 

præsidentkandidater eller politikere end Donald Trump og modkandidaten, tidligere 

vicepræsident Joe Biden. Dette er et bevidst valg, på baggrund af, at disse to 

præsidentkandidater er de personer på Twitter, der er mentioned mest på Twitter i 

måneden op til præsidentvalget i 2020, i forbindelse med præsidentvalget (Bilag 1). 

Begrebsafklaring 
Fake News 

Ved fake news forstås falske historier, der fremstår som nyheder. De er oftest spredt på 

internettet og bliver ofte skabt for at påvirke politik (Cambridge Dictionary, A, s.d.). 

Derudover er de skabt for at blive delt til et bredt publikum, hvilket kan have forskellige 

formål. F.eks. kan det være med til at fremme eller forringe en offentlig persons position. 

Dette kan være i en politisk sammenhæng (Dictionary.com, s.d.). I projektet benyttes også 

begrebet misinformation som synonym for fake news.  

 

Hashtag 

Et hashtag er en funktion på Twitter, som skrives ved brug af symbolet “#”, og bruges som 

indeks nøgleord eller til emner på Twitter. Funktionen stammer originalt fra Twitter og 

hjælper brugerne til at følge og opdatere sig på et bestemt emne (Twitter, A, s.d.).  

 

Mention 

Mention er et Tweet som indeholder en anden brugers brugernavn i et pågældende Tweet 

(Twitter, B, s.d.). I projektet bruges også begrebet nævnt, som er den danske oversættelse 

af ovenstående term.  

 

Retweet 

Et retweet er en kort bemærkelse, eller en information, der er offentliggjort på Twitter, og 

som en given bruger offentliggøre igen selv (Cambridge Dictionary, B, s.d.).  
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Ytringsfrihed  

Vi definerer i dette projekt ytringsfrihed som værende retten til frit at udtrykke sig på skrift 

eller i tale, uden andres indblanding eller godkendelse.  

 

Semesterbinding 
I dette projekt inddrager vi litteratur, teori og metoder fra dimensionerne Subjektivitet, 

Teknologi og Samfund (STS) samt Teknologiske Systemer og Artefakter (TSA). 

 

Subjektivitet, Teknologi og Samfund er hoveddimensionen i dette projekt, da dimensionen 

er fundamentet for projektet. Selve dimensionen kommer til udtryk ved en kobling mellem 

teknologi, mennesker og samfund. Dette gøres med henblik på at analysere og forstå, 

hvordan teknologien Twitter har effekt på den politiske debat og samfundsmæssige 

sammenhænge. Vi har valgt at benytte teori om det hybride mediesystem ((Chadwick, 2011) 

(Aagaard & Blach-Ørsten, 2018)), kommunikativ magt af Jürgen Habermas og flydende 

modernitet af Zygmunt Bauman (Andersen & Kaspersen, 2013), for at give et indblik i, 

hvilken rolle Twitter har i mediebilledet, samt hvilke effekter den nuværende brug af Twitter 

har. Igennem yderligere udvalgte metoder tydeliggøres det hvordan brugen af Twitter har 

indflydelse på amerikansk politik.  

 

Teknologiske Systemer og Artefakter er projektets anden dimension. Denne kommer til 

udtryk ved brug af teknisk videnskab og videnskabsteoretiske teorier og metoder. Vi 

forsøger gennem denne dimension at belyse Twitter som teknologi. Vi har valgt at benytte 

teori om algoritmer ((Gillespie, 2014) (Mittelstadt, Allo, Taddeo, Wachter & Floridi, 2016) 

(Louridas, 2020)), for at forstå Twitters opbygning. Dette understøttes af analyseværktøjet 

TRIN-modellen (Jørgensen, 2019), som demonstrerer algoritmers indre mekanismer samt 

tilsigtede og utilsigtede effekter. 
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Videnskabsteori 

I dette afsnit redegøres der for projektets videnskabsteoretiske ståsted. Vi belyser hvordan 

vi i dette projekt løbende har reflekteret over, hvordan videnskabsteorien har indflydelse på 

måden vi har produceret vores viden, samt på forståelsen af vores resultater. Vi ønsker at 

give læseren en forståelse af, at vi kan koble det videnskabsteoretiske ståsted sammen med 

vores problemstilling, samt at vi kan lokalisere visse afvigelser mellem videnskabsteorien og 

vores projekt. Vi har ikke valgt en bestemt videnskabsteori fra start, men derimod arbejdet i 

en retning, vi fandt spændende, for efterfølgende at evaluere, hvilket videnskabsteoretiske 

ståsted, der gav mest mening for os. Det blev besluttet, at vi i dette projekt inddrager 

postfænomenologien som vores videnskabsteoretiske tilgang. 

Postfænomenologien er udsprunget af fænomenologien, som er en filosofisk tilgang til at 

undersøge, hvordan mennesket erfarer forskellige genstande gennem sanseerfaringer. 

Postfænomenologien tager udgangspunkt i, at teknologier kan have indflydelse på, hvordan 

mennesket erfarer verden. Et centralt begreb inden for postfænomenologien er 

teknologimediering, som betyder at teknologien befinder sig i midten, mellem subjekt og 

verden, og er med til at forme og skabe relationer mellem hinanden. Forståelsen af Twitters 

rolle i dette projekt tager udgangspunkt i teknologisk mediering mellem subjekt, Twitter og 

samfundet. Teknologien er ikke et neutralt bindeled, da den kan forstærke eller reducere 

menneskets erfaringer (Olesen, Bille & Riis, 2020). Netop teknologimediering hænger godt 

sammen med vores projekt. Vi belyser f.eks. hvordan Twitter som teknologi bidrager til at 

forstærke menneskers opfattelser af deres verdensbilleder. Vi inddrager videnskabsteori 

ved at reflektere over hvordan postfænomenologien hænger sammen med, eller adskiller 

sig fra vores brug af metoder og teorier, samt resultaterne af vores undersøgelser.  

 

Twitter 

Twitter er en privatejet social medieplatform, der siden 2006 har gjort det muligt for venner, 

bekendte, familie osv. at kommunikere gennem hurtige, hyppige beskeder over internettet 

og skrive sin ‘status’ (Twitter, C, s.d.). Disse beskeder, også kaldet Tweets, var i starten 

inspireret af SMS-beskeder og kunne derfor kun indeholde 140 tegn. Dette blev dog i 2017 
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udvidet til maksimum 280 tegn (Iqbal, 2020), og dertil maksimum fire billeder, en video, et 

link eller lignende (Twitter, D. s.d.). Dette blev gjort for at give brugeren mulighed for at 

udtrykke sig yderligere på platformen (Twitter, E, s.d.). Platformen fungerer således, at man 

kan følge de personer, man gerne vil se opdateringer fra. Brugeren er altså ikke ‘venner’ 

med andre brugere, som på Facebook, og skal ikke accepteres af personen, som brugeren 

gerne vil følge. Brugere kan like, kommentere og retweete andre brugeres opslag. Like er en 

tilkendegivelse af, at man synes godt om opslaget, og ved at retweete en anden brugers 

opslag deles dette opslag også på denne brugers profil, og bliver tilgængeligt for denne 

brugers følgere. 

 

Twitters regler  

Twitter er en amerikansk stiftet platform, der er tilgængelig i hele verden. Den nuværende 

direktør, samt medstifter, er Jack Dorsey. Platformen havde i 2019 hele 330 millioner aktive 

brugere om måneden, hvoraf 145 millioner var aktive hver dag (Lin, 2020). Amerikanske 

brugere udgør i 2020 hele 68,7 millioner af Twitters brugere, og er dermed det land i verden 

med de fleste Twitter-brugere (Clement, 2020). Denne faktor kan have en indflydelse på, 

hvorfor det amerikanske valg har fyldt meget på Twitter. Ifølge Twitter spiller platformen en 

central rolle i at styrke den demokratiske samtale, opfordre til politisk engagement, lette 

meningsfuld politisk debat og gøre det muligt for folk at holde dem, der har magten, 

ansvarlige samt at gøre det muligt for folk at finde korrekte informationer (Gadde & 

Beykpour, A, 2020). I 2019 indførte Twitter et nyt regelsæt i forbindelse med det 

amerikanske præsidentvalg i 2020. En af disse beslutninger, gik ud på at forhindre politisk 

reklame på platformen. Dette Tweetede direktøren Jack Dorsey selv, hvor han begrundede 

beslutningen med, at udbredelsen af politiske beskeder skal være fortjent, og ikke kunne 

købes (Billede 1). 
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Billede 1. Jack Dorseys Tweet. (Dorsey, 2019) 

 

Før Twitters opdatering af regelsættet i 2019 havde platformen en sort-hvid tilgang til at 

håndtere Tweets; enten lod de det stå, eller så fjernede de det (Dwoskin, 2020). I de 

opdaterede regler står der, at deres formål er at tjene den offentlige samtale (Twitter, F, 

s.d.). Derudover har de en lang række regler, der gælder al adfærd på platformen. Der må 

blandt andet ikke trues med vold eller terrorisme, der må ikke chikaneres eller diskrimineres 

på baggrund af race, seksuel orientering, køn eller lignende, og der må ikke promoveres 

voldelig adfærd, selvmord eller selvskade (Twitter, F, s.d.). Derudover må der f.eks. ikke 

deles private oplysninger om andre, og man må ikke bruge Twitters platform med det 

formål at manipulere eller interagere med et politisk valg, eller andre civile processer 

(Twitter, F, s.d.). Dette inkluderer at dele indhold, der vildleder folk omkring hvor, hvornår 

eller hvordan man skal deltage i processen (Twitter, F, s.d.). Dertil kommer, at Twitter 

markerer Tweets, der fejlagtigt hævder en sejr til en præsidentkandidat (Gadde & Beykpour, 

A, 2020).   

Twitter forbeholder sig retten til at gribe ind, hvis brugere eller opslag ikke overholder 

platformens regler. Twitters indblanding ses f.eks. ved markeringer på de Tweets, der 

overtræder deres regler (Twitter, G, s.d.). Hvis Twitter finder at et Tweet f.eks. indeholder 

misledende, omstridte eller fabrikerede informationer, kan Twitter tilføje et mærke på 

Tweetet, for at tilføje kontekst til Tweetet eller markere det med “manipulated media” 

(Twitter, G, s.d.).  I efteråret 2019, brugte Twitter disse labels på en række kommentarer 

skrevet af politikere uden for USA, men disse labels blev for første gang brugt på den 

amerikanske præsident Donald Trump i maj 2020. 
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Billede 2. Mærkat på Tweet. (Washington Post, 2020)  

 

Yderligere reglementer - det amerikanske valg 2020 

Twitter har fra d. 20. oktober 2020 til og med mindst slutningen på valgugen valgt at indføre 

yderligere reglementer for Twitter på internationalt plan (Gadde & Beykpour, B, 2020). Disse 

regler omhandler blandt andet at Tweets fra en bruger ikke skal kunne ses af andre brugere, 

som ikke følger denne. Før kunne en bruger se et Tweet fra en bruger, man ikke fulgte, så 

længe en af dem man følger, havde liked eller retweetet. Dette gøres eftersom Twitter ikke 

mener, at disse anbefalinger, via funktionerne liked og retweet, giver tilstrækkelige, 

signifikante og tankevækkende overvejelser. Der mangler altså kontekst for brugeren, når 

Tweetet bliver præsenteret gennem en der følges, og ikke gennem forfatteren til Tweetet. 

Twitter mener, at disse regler højst sandsynligt vil nedsætte og bremse hastigheden af, hvor 

hurtigt Tweets når ud til andre brugere, hvilket potentielt forstærker og opfordrer til en 

mere velovervejet samtale (Gadde & Beykpour, B, 2020).  

 

Section 230 

I 1996, blev der som en del af en lovpakke indført den såkaldte Section 230 i USA. Denne lov 

giver sociale medier, og andre teknologiske virksomheder, immunitet overfor indhold fra 

tredjeparter og brugere (Diaz, 2020). Det vil sige, at sociale medier ikke skal stå til ansvar 

for, hvad der bliver slået op på deres platform.  

Da Section 230 blev indført, gav det mulighed for, at virksomheder kunne eksperimentere 

mere, og det påstås, at medier som Facebook og Twitter ikke ville eksistere i dag, hvis ikke 

Section 230 var blevet indført (Reardon, 2020). Section 230 var også et tema ved vores 

ekspertinterview, hvor Katrine Villarreal Villumsen nævnte, at tiden var løbet fra denne lov 

(Katrine Villarreal Villumsen, bilag 4, s. 5). 
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Teori 
I følgende afsnit vil vi præsentere vores teoretiske udgangspunkter for projektet. Der 

inddrages teori om algoritmer, som er essentiel for vores forståelse af, hvordan Twitter som 

teknologi fungerer. Vi bruger blandt andet teorien om algoritmer til vores analyse af 

Twitters indre mekanismer, samt til at forstå hvordan algoritmer har indflydelse på hvad 

brugerne bliver præsenteret for. Vi inddrager teori om det hybride mediesystem, som det 

teoretiske grundlag for at beskrive Twitter som værende en del af nutidens mediebillede. 

Derudover danner teorien grundlag for en medieopfattelse, som har udviklet sig markant 

gennem flere år. Til slut inddrager vi to sociologiske teorier, nemlig kommunikativ magt af 

Jürgen Habermas, og flydende modernitet af Zygmunt Bauman. Disse hjælper os med at 

belyse problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med Twitter, og som potentielt kan 

have indflydelse på demokratiet.  

 

Algoritmer 
Ved hjælp af Tarleton Gillespies essay “The Relevance of Algorithms” (2014), Panos Louridas 

bog “Algorithms” (2020) og artiklen “The ethics of algorithms: Mapping the debate” 

(Mittelstadt, Allo, Taddeo., Wachter & Floridi, 2016) indeholder nedenstående afsnit en 

forklaring af, hvad algoritmer er, og hvordan de bruges i projektet.  

 

Algoritmernes funktion 

Algoritmer kan på simpel vis beskrives som en opskrift (Louridas, 2020). En opskrift til at 

opnå et givent resultat. Trods denne simple beskrivelse, er algoritmer meget komplekse, og 

svære at forstå (Louridas, 2020). Algoritmer består af indsamlede informationer og formler. 

Den indsamlede information omdannes til data i databaser, der efterfølgende laves til 

komplekse udregninger som leverer et resultat. Algoritmer har gennem tiden udviklet sig til 

at være mere og mere komplekse og nærmest umulige for det almene menneske at forstå 

(Gillespie, 2014).  

  

Hvis man dog alligevel skulle prøve at forstå algoritmer, må man forstå deres forhold til data 

og databaser. Før algoritmer er parret med en database, og dermed får en funktion, er de 
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stort set et ubetydeligt stykke maskineri (Gillespie, 2014). Databaserne består af data, som 

også kan beskrives som informationer. Data skal først gøres “algoritme klar”, og placeres i 

en database, hvorefter algoritmen kan aktiveres (ibid.). De data, der er samlet i databasen, 

er formet af hvilken information, der er valgt til af producenten af algoritmen. Databaserne 

formes altså af tilvalgte specifikke informationer, og udelukker dermed alt andet - en form 

for usynlig eksklusion (ibid.).  

I og med at bestemte informationer tilvælges, er producenten med til at forme de 

informationer, der bliver videregivet og vist til brugeren. Dette kan eksemplificeres således, 

at alt hvad en bruger bliver vist på internettet, er et resultat af en udregning lavet af 

algoritmer. Algoritmerne fremstår som automatiske, men formes af inklusionen af 

information den får og videregiver. Hvilke informationer en given algoritme inkluderer, er 

defineret af producenten bag. Dette kan være problematisk, da det kan have en stor 

indvirkning på hvilke informationer brugeren får, og dermed hvilken viden brugeren tager til 

sig. Det skal dog nævnes, at algoritmer i andre sammenhænge end på sociale medier, kan 

have andre funktioner.  

 

Algoritmer på sociale medier 

Algoritmer spiller en stor rolle på sociale medier i vurderingen af, hvilke informationer eller 

nyheder, der er mest relevante for brugeren - eller med andre ord, hvilke informationer 

algoritmen vurderer som mest relevante for brugeren. Det er kernen i problematikken, 

nemlig at det er såkaldte relevans-algoritmer der vurderer, hvad der er mest relevant for 

brugeren. Dette er en afgørende funktion i forhold til brugerens deltagelse i den offentlige 

debat (Gillespie, 2014). Der ligger et problem i, at der ikke er nogen uafhængig måling af, 

hvad der er “mest relevant” (ibid.). Det er en flydende betegnelse. For at kunne analysere, 

hvordan algoritmen kommer frem til, hvad der opfattes som værende mest relevant for en 

bruger, ville det kræve adgang til, og forståelse for, algoritmen bag. Dette er dog i næsten 

alle scenarier umuligt, da algoritmerne er skjulte, og vil forblive skjulte (ibid.).  

Tarleton Gillespie (2014) beskriver hvordan sociale medier bruger termer som “trending”, 

“popular” og “newsworthy”, men uden en dybere forklaring af kriterierne for denne 

vurdering. Dette kan virke misvisende for brugeren, og skabe en forståelse af at 

algoritmerne er objektive, men dette er nøje udformet fiktion (Gillespie, 2014). Der kan 

mangle en gennemsigtighed i forhold til algoritmernes funktion. Af denne årsag tegnes der 



 14 

potentielt et negativt billede af algoritmerne, men i virkeligheden er det producenterne bag, 

der afgør hvad og hvordan de bliver brugt.  

  

Som tidligere nævnt, kan algoritmer have en betydning for den information, der bliver vist 

for brugeren. Gillespie (2014) mener dog ikke, at man alene kan overveje algoritmens effekt 

på brugeren, men at man må overveje en sammenfiltring mellem algoritmen og brugeren.  

Fordi algoritmen konstant modtager ny information, vil resultatet leveret til brugeren også 

ændre sig. Dette er ét stort system som er gensidigt afhængigt. 

Producenter af information er også interesseret i at udnytte algoritmerne til at gøre deres 

information mere tydelig for brugerne (ibid.). På samme måde kan brugere af f.eks. 

Facebook eller Twitter også være interesseret i, at deres opslag bliver tydelige for andre 

brugere. Til dette er hashtags et værktøj, designet til at sikre genkendelighed og 

distribuering igennem algoritmerne (ibid.). Algoritmen har alligevel det sidste ord, f.eks. 

censurerer Twitter ikke bandeord fra offentlige Tweets, men fjerner Tweets med bandeord 

fra deres vurdering af, hvad der er “trending” (ibid.). 

 

Algoritmer og bekymringer  

Panos Louridas (2020) betragter algoritmer meget ensidigt med Tarleton Gillespie (2014).  

Han beskriver, hvordan mennesket skabte algoritmer i form af rutiner og tilgange, til at opnå 

et ønsket resultat. Der findes forskellige måder at opnå resultatet på. Algoritmer fungerer 

på samme måde som menneskets rutiner og tilgange, da de benytter en given data til at 

opnå et resultat (Louridas, 2020). Forholdet til algoritmer kan være positivt, hvis først 

algoritmerne forstås – hvad de gør, hvordan de gør det, hvorfor de gør det og hvad man 

realistisk kan forvente af dem (ibid.). Trods dette positive forhold til algoritmer ved 

forståelsen af dem, skaber algoritmerne stadig nogle bekymringer (ibid.).  

  

Grunden til nogle af disse bekymringer er, at algoritmer kan påvirke, hvordan mennesket 

danner sig en forestilling om verden, og derved ændrer menneskets sociale og politiske 

organisation (Mittelstadt et al., 2016). Algoritmer er softwareartefakter, der bruges i 

databehandling. Algoritmerne arver derfor de udfordringer, der er hører til de teknologier 

de er tilknyttet til, og anses som værende manipulerende med store mængder data og ofte 

personlige data (Mittelstadt et al., 2016). Skader forårsaget af algoritmisk aktivitet kan være 
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svære at finde. Ligeledes er det svært at identificere, hvem der bør stå til ansvar for 

skaderne. Sporbarhed er et begreb der bruges til at beskrive opsporingen af, hvem der står 

til ansvar for skaderne (Mittelstadt et al., 2016). Det er vigtigt at pointere, at en algoritme i 

sig selv er et neutralt værktøj, men det er som tidligere nævnt producenten bag, der afgør 

hvad og hvordan den bliver brugt. F.eks. kan algoritmer bruges som et politisk værktøj, og 

det er denne brug af algoritmen, som projektet beskæftiger sig med.  

 

Det hybride mediesystem  
I dette afsnit tages der udgangspunkt i udviklingen af politisk kommunikation som 

faseinddelt. Der er tale om fire faser indenfor politisk kommunikation, hvoraf vi i skrivende 

stund befinder os i den fjerde fase (Aagaard & Blach-Ørsten, 2018).  

Faserne har meget til fælles blandt landene i den vestlige verden, men de præcise årstal for 

de fire faser varierer fra land til land (Aagaard & Blach-Ørsten, 2018). Derfor nævnes der 

ikke nogen bestemte årstal i følgende gennemgang.  

 

Den første fase kendetegnes ved, at mange vælgere relaterede til politik gennem mere eller 

mindre faste og langsigtede holdninger til bestemte partier (Blumler & Kavanagh, 1999). 

Denne fase kendetegnes også ved partipressen, det vil sige at hvert parti havde hver deres 

tilknyttede dagblad (Aagaard & Blach-Ørsten, 2018). Politikerne kunne dermed 

kommunikere nøjagtigt, hvad der var vigtigt for dem, og vælgerne kunne vælge hvilke 

dagblade de læste, og dermed selv afgøre hvem de lyttede til. Denne fase var præget af 

selektivitet og segmentering.  

 

Den anden fase opstod da nationalt TV blev den dominerende platform for politisk 

kommunikation, og partiernes greb om loyale vælgere løsnede sig (Blumler & Kavanagh, 

1999). Staten blev en selvstændig politisk aktør (Aagaard & Blach-Ørsten, 2018). Dette 

medførte fødslen af massemedierne, også kaldet omnibuspressen (Aagaard & Blach-Ørsten, 

2018). Selektiviteten og segmenteringen blev undermineret af et faldende antal dagblade, 

og TV og public service øgede publikummet for den politiske kommunikation (Blumler & 

Kavanagh, 1999).   
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I den tredje fase voksede konkurrencestaten. De massemedier, der karakteriserede anden 

fase, blev udsat for markedsgørelse, kommercialisering og privatisering (Aagaard & Blach-

Ørsten, 2018). I denne fase blev det for alvor slut med at opfatte medier som en del af det 

partipolitiske spil, men medierne blev i stedet nærmere set som en politisk institution i sig 

selv eller som den fjerde statsmagt (ibid.). Borgerne blev nu italesat som befriet fra sociale 

klasser (ibid.).  

 

Den fjerde og nuværende fase er kendetegnet ved gennembruddet af datateknologier, som 

led i den globale, teknologiske udvikling (Aagaard & Blach-Ørsten, 2018). Digitale medier er 

voksende, men snarere end en generel nedgang i massemedier og fremgang for de digitale 

medier, tegner der sig et billede af et nyt hybridt mediesystem (ibid.). Dagblade og aviser 

eksisterer stadig, selvom de opstod i den første fase. Digitaliserede medier integrerer i høj 

grad med de eksisterende formater, som tekst, billeder og video (ibid.). Traditionelt set har 

der grundlæggende eksisteret en antagelse om, at politiske nyheder er stærkt kontrolleret, 

og involverer interaktioner og interventioner af et lille antal af eliter, herunder politikere, 

embedsmænd, kommunikationsmedarbejdere, og journalister (Chadwick, 2011). Alle og 

enhver har i den fjerde fase mulighed for at dele historier og informationer uden en såkaldt 

redaktionel gatekeeper til at vurdere, om historierne er sande eller ej (Aagaard & Blach-

Ørsten, 2018).  

Indenfor den fjerde fase, det hybride mediesystem, er der behov for at skelne mellem 

redaktionelle medier og sociale medier (Aagaard & Blach-Ørsten, 2018). Sidstnævnte er 

kendetegnet ved, at brugerne er med til at producere indhold, og at der er mulighed for at 

skabe relationer og netværk mellem brugerne (ibid.). Ved hjælp af digitale værktøjer kan 

brugere, som ikke er en del af eliten, konkurrere succesfuldt imod den traditionelle tv- og 

pressedækning. Jo mere professionelle radio, tv- og pressemedier benytter sig af digitale 

medier som Facebook og Twitter, desto mere sandsynligt bliver det for brugerne at få 

indflydelse, ved at benytte de samme værktøjer (Chadwick, 2011). Meget nyhedsdeling 

foregår i dag i semi-offentlige eller helt offentlige online rum, hvilken gør det muligt for ikke-

elite aktører at blande sig med professionelle journalister og politikere (Chadwick, 2011). 

Derudover er sociale medier kendetegnet ved, at bagvedliggende algoritmer er med til at 

bestemme, hvad der bliver vist til de forskellige brugere. 
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Der eksisterer både kritikere og fortalere for det hybride mediesystems fremvækst (Aagaard 

& Blach-Ørsten, 2018): 

- Optimisterne er kendetegnet ved at fokusere på de nye muligheder for at mobilisere 

nye grupper til deltagelse i den offentlige debat (Aagaard & Blach-Ørsten, 2018). 

#metoo-bevægelsen er et eksempel på en gruppe, der er blevet skaleret hurtigt op, 

og som er meget fleksibel når det handler om at opfylde politiske mål (ibid.). 

- Pessimisterne er meget uenige, og mener at den teknologiske udvikling og sociale 

medier er stærkt begrænsede (ibid.). En af pointerne er, at sociale medier er med til 

at forstærke allerede eksisterende klasseskel og uligheder, og dette beskrives som en 

digital kløft (ibid.). Denne digitale kløft kan føre til demokratisk ulighed i den 

forstand, at aktive brugere får indflydelse, hvor andre ikke har samme muligheder.  

 

Filterbobler  

Filterbobler er et begreb der er opstået under det hybride mediesystem. Følgende afsnit 

redegør kort for begrebet, og hvad det indebærer.  

Filterbobler, også kaldet ekkokamre, segregation eller politisk homofili, er et begreb der 

beskriver en fragmentering og opsplitning af befolkningen på digitale og sociale medier 

(Aagaard & Blach-Ørsten 2018). Det indhold der bliver vist, bliver som tidligere nævnt 

bestemt af algoritmerne, men dette er ikke den eneste form for personliggørelse, der finder 

sted på sociale medier. Indholdet personliggøres også selv-selekteret, ved at brugere selv 

vælger at blive eksponeret for indhold, der bekræfter deres allerede eksisterende holdning 

(ibid.). Der kan siges at være to måder, hvorpå indholdet på sociale medier kan blive 

personliggjort.  

Filterbobler bliver desuden set som medvirkende til at sprede såkaldt fake news (ibid.). 

Ifølge et netmedie blev fake news delt oftere i den amerikanske valgkamp i 2016 end 

’rigtige’ nyheder fra ordinære medier (ibid.).   

 

Kommunikativ magt  
Sociologen Jürgen Habermas har defineret begrebet “kommunikativ magt”, der udspringer 

fra “at handle i fællesskab” frem for at benytte “voldelig- og undertrykkende magt” 

(Andersen & Kaspersen, 2013). Styrkelsen af denne frie og åbne ræsonnerende offentlighed 
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i politiske beslutningssystemer, herunder demokratiet, sker ved et levende og pluralistisk 

civilt samfund. Dette kræver en ligevægt mellem forskellige livsformer og muligheden for 

adgang til offentligheden, herunder medier. Habermas beskæftiger sig med et selvstændigt 

demokratiprincip, hvis grundsætning bygger på demokrati- og diskursprincippet, hvor 

Habermas mener at “kun de handle-normer er gyldige, som alle berørte personer kan 

tilslutte sig som deltagere i en rationel diskurs” (Andersen & Kaspersen, 2013, s. 402). Der 

opstår ifølge Habermas garantier for basale rettigheder omkring personlig og politisk frihed 

under deltagelse i den demokratiske proces og ligeværdige muligheder for borgerne, som en 

del af demokratiet (Andersen & Kaspersen, 2013). 

Hovedperspektivet i Habermas’ teori omhandler vilkårene for fri og demokratisk dialog, og 

hvor denne dialog og refleksion sker via rationelle argumenter.  

 

Flydende modernitet  
Sociologen Zygmunt Baumans begreb om flydende modernitet udspringer af 

postmoderniteten, og opstod i slutningen af 1990’erne. Flydende modernitet er Baumans 

betegnelse for, når samfundet omsmeltes fra før, hvor moderniteten ifølge Bauman var 

”fast”. Fast modernitet var blandt andet kendetegnet ved solide, rationelle og varige 

traditioner og rutiner (Andersen & Kaspersen, 2013). Den flydende modernitet kendetegnes 

ved, at “nutidens flydende substanser” konstant ændres, og dermed ikke er i stand til at 

bevare deres faste form i længere tid ad gangen. Dette medfører et samfund i konstant 

forandring, som man forgæves kan forsøge at kontrollere. Flydende modernitet 

repræsenterer en frigørelse, hvor fokus er flyttet fra kollektivet til individet. Individet har 

fået et frit valg, hvor intet længere er forudbestemt, men hvor individualisten selv styrer 

sine handlemuligheder. Som eksempel kan der kigges på arbejdet, som før var et 

identitetsskabende rum, med fokus på kollektivet, men nu er blevet mere fleksibelt, 

kortvarigt og tilfældigt. Individualiseringen er også ensbetydende med de traditionelle 

fællesskabers undergang (ibid.). Den flydende modernitet beskriver et flow, som er 

konstant, kaotisk og ukontrollerbart. Begrebet ses ikke som værende særlig positivt, da den 

flydende modernitet indebærer at et stort fokus ligger på selvet, hvilket resulterer i en 

opløsning af samfundet, som gør det svært for politiske instanser at løse samfundsmæssige 
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problematikker. Den politiske magtesløshed opstår på grund af manglende vilje til at løfte i 

fællesskab (ibid.). 

 

Overvejelser om brugen af teori  
Vores valg af teori har givet os et teoretisk fundament for opbygningen af dette projekt.  

Teorien om algoritmer har givet baggrundsviden om emnet, især på sociale medier, og dette 

giver os mulighed for at kunne analysere Twitters indre mekanismer og processer. Teorien 

har derudover været med til at forme vores syn på algoritmer, og dermed formet projektets 

analyse. 

Viden om det hybride mediesystem har dannet rammerne for, hvordan vi opfatter Twitters 

rolle i samfundet i dag. Vi bider mærke i, at det blandt andet er en platform for 

nyhedsdeling, og ser dermed bort fra Twitters andre funktioner.  

Teorien om kommunikativ magt bidrager med en bestemt demokratiforståelse, der er vigtig 

når vi skal analysere de utilsigtede effekter af den nuværende brug af Twitter. Det er vigtigt 

at have en bestemt forståelse for demokratiet, når vi analyserer filterbobler og 

misinformations indflydelse på den offentlige debat.  

Teorien om flydende modernitet bidrager med et bestemt syn på samfundet og individets 

plads heri. Dette syn er interessant at bruge i forbindelse med diskussionen om, hvorvidt 

reguleringer eller statslige instanser gør en forskel.  

De valg, der er taget i forbindelse med vores teorifelt, bidrager til den samlede 

baggrundsforståelse for projektet, og har dermed betydning for projektets retning.  

 

Metode 
I følgende afsnit vil vi præsentere de metoder, vi har benyttet over projektets forløb. 

Indledningsvis vil vi redegøre for det kvalitative ekspertinterview som fundament for vores 

empiriindsamling. Dernæst vil vi redegøre for, hvordan vi har anvendt Digital Media Lab til 

at indsamle kvantitative data til yderligere at understøtte vores empiri. I dette afsnit 

redegør vi først for metoderne, for efterfølgende at beskrive vores egen fremgangsmåde 

med disse.  
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Kvalitativ metode  
Det journalistiske interview  

Som kvalitativ metode er der taget udgangspunkt i interviewet, mere specifikt det 

journalistiske interview, med fokus på eksperten som kilde.  

 

Det journalistiske interview er en metode, der skal skabe viden, hos den som spørger 

(Strand, 2004). Det er en planlagt og styret formidling af menneskets holdninger, 

argumenter, viden, oplevelse og erfaringer (ibid.).  

Det er intervieweren, der stiller spørgsmålene, og interviewpersonen, der svarer. Det er 

vigtigt at notere, at intervieweren og interviewpersonen i denne situation ikke er lige (ibid.). 

Det er interviewpersonen, der er midtpunktet i interviewet. Intervieweren har dog ansvaret 

for, hvordan interviewet går (ibid.).  

 

Det journalistiske interview er velegnet til indsamling af fakta (Strand, 2004). Det 

grundlæggende i interviewet, for at det skal kunne bruges til fakta indsamling, er at 

intervieweren stiller præcise, fornuftige og gode spørgsmål, som udgangspunkt skal være 

kritiske og give modspil (ibid.). Til dette er der udviklet en interviewguide, som kan ses i 

bilag 2. Interviewguiden skal ses som en guide, og ikke som en fast ramme for interviewet. 

Venstre kolonne indeholder mere overordnede spørgsmål, der ønskes svar på, og højre 

kolonne indeholder uddybende spørgsmål til modspil og afklaring. Modspil i spørgsmål skal, 

ud over at sikre styring, hjælpe interviewpersonen med at komme helt frem til kanten med 

sine argumenter og holdninger (ibid.).  

 

Gode spørgsmål er for det meste åbne spørgsmål og starter f.eks. med hvad, hvorfor eller 

hvordan. Åbne spørgsmål får holdninger, argumenter og erfaringer til at fremstå stærkere, 

fordi det er interviewpersonen, der selv bruger ordene (Strand, 2004). Der er forberedt 

åbne spørgsmål ved at sørge for, at der ikke kan svares ja eller nej på spørgsmålene, og der 

bruges formuleringer som “Hvilke tendenser ser du?” (Bilag 2). Forudsætningen er dog, at 

spørgsmålene er godt forberedt, præcise og med et klart fokus (Strand, 2004).  

Et andet punkt, der er vigtigt for interviewets succes er, at interviewpersonen føler sig tryg, 

og mærker at der er plads til tænkepauser og undren. Det kan siges, at en god atmosfære 
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omkring interviewet er afgørende for resultatet af interviewet (ibid.). Projektets interviews 

bliver dog holdt online, og derfor er atmosfæren sværere at påvirke. Der er ekstra 

opmærksomhed på, at smil og kropssprog skal virke imødekommende.  

 

Kilder   

Der opereres normalt med tre forskellige slags kilder, inden for det journalistiske interview 

(Bjerg, 2005); parter, erfaringspersoner og eksperter. 

 

Eksperten er den slags kilde, der tages udgangspunkt i, i dette projekt. Det er den person, 

der har saglig viden og stort overblik (Bjerg, 2005). Prototypen er universitetsprofessoren, 

som har beskæftiget sig med emnet i mange år, men som betragtes som neutral, da der er 

ingen der betaler for at denne professor skal fremme bestemte interesser (ibid.). Eksperter 

kan også være næsten alle former for fagfolk i bestemte sager, så længe de ikke har noget i 

klemme eller kan mistænkes for samme (ibid.). De kan hjælpe med at belyse områder 

indenfor deres egen ekspertise. Derfor er det også relevant, at eksperten ikke er valgt på sin 

titel, men derimod ud fra sammenhængen (ibid.).  

I dette projekt har vi valgt to eksperter, henholdsvis en universitetsprofessor og en 

fagperson, der ikke har noget kendt i klemme i forhold til emnet. 

Det har tidligere været relevant at inddele kilder i de forskellige typer, som tilhørende skulle 

interviewes på forskellige måder. Lars Bjerg (2005) mener, at alle kilder skal behandles på 

samme måde, nemlig individuelt. Dertil også både venligt og kritisk, uanset hvem kilden er. 

Formålet er, at skabe viden om argumenter, holdninger, refleksioner, erfaringer og 

oplevelser ((Bjerg, 2005) (Strand, 2004)).  

 

Eksperter 

Nedenstående eksperter er valgt med henblik på at give forskellige perspektiver og 

holdninger på emner, herunder, men ikke begrænset til, reguleringer på sociale medier, 

Twitters rolle, ytringsfrihed, det offentlige rum, eksponering samt indflydelse og 

konsekvenser af fake news. Disse udtalelser vil indgå i analysen, der skal være med til at 

besvare projektets problemformulering. Baseret på en podcast, som omhandler 

misinformation og fjendtlig adfærd på sociale medier, udgivet af Carlsberg Fondet, skrev vi 

til Vincent Hendricks. Han indgik som ekspert i førnævnte podcast, og derfor tog vi kontakt 
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til ham. Derudover stødte vi på en bog skrevet af Katrine Villarreal Villumsen, som handler 

om sociale medier i amerikansk politik. Hun arbejder desuden for det danske medie 

Kongressen.com, som udelukkende beskæftiger sig med amerikansk politik, og som også er 

et medie vi har brugt flittigt, i forbindelse med at konkretisere vores problemstillinger. 

Vincent Hendricks - Institution for kommunikation, Københavns Universitet  

Ekspert Vincent Hendricks er universitetsprofessor og leder for center af information og 

boblestudier ved Københavns Universitet. Han er uddannet fra Københavns Universitet, 

hvor han har en doktorgrad i filosofi. Hans aktuelle forskning baserer sig på boblestudier. 

Han er desuden forfatter, og har udgivet bøger vedrørende fake news og filterbobler. 

Derudover er han debattør og foredragsholder om sociale medier. 

Katrine Villarreal Villumsen – Kongressen.com 

Ekspert Katrine Villarreal Villumsen er SoMe-analytiker og skribent på Kongressen.com. Hun 

er uddannet journalist og er cand.mag. i amerikanske studier fra Syddansk Universitet. Hun 

har holdt adskillige foredrag samt konferencer om sociale medier. Derudover har hun 

skrevet bøger om emnet og underviser i flere lande. På nuværende tidspunkt specialiserer 

hun sig i rådgivning til medier, virksomheder og organisationer om sociale medier.  

Meningskondensering 

Meningskondenseringen er udarbejdet for at give et overblik over eksperternes holdninger. 

Selve oversigten over de reelle meningskondenseringer ses i bilag 3, hvor citaterne er direkte 

taget fra vores interviews.  

Naturlige meningsenheder Centralt tema 

 “(...)” “(...)” 

Tabel 1. Oversigt over meningskondensering. Meningskondensering, bilag 3.  



 23 

Meningskondensering er en kvalitativ metode og fænomenologisk tilgang, som går ud på at 

fremskaffe nuancerede og varierede beskrivelser, af de undersøgte fænomener ud fra 

interviewpersonens hverdagssprog (Kvale, 1997). Meningskondensering er en måde at 

analysere transskriberede interviews på ved at kategorisere meninger af selektive 

fortolkninger af citater. Disse kategorier er specifikke fænomener fra interviewene, hvor det 

fremgår som formuleringer af meninger som interviewpersonen udtrykker i korte træk. 

Formålet er derfor at give overblik over komplekse interviews præsenteret i en figur, og 

analysere det. Figuren, som ses ovenfor i tabel 1, viser henholdsvis naturlige 

meningsenheder, som er præcis hvordan det bliver fortalt, samt centralt tema, hvilket er en 

omformulering og fortolkning af de naturlige meningsenheder ud fra forskerens perspektiv 

(Kvale, 1997).  

Kvantitativ metode 

Der er taget udgangspunkt i indsamlet data fra Twitter igennem Digital Media Lab på RUC, 

samt data fra andre internetkilder. Da vi ikke selv har været involveret i at indhente data, vil 

der blive foretaget en sekundær analyse baseret på denne data.  

Sekundær analyse er en analyse af data, som man ikke selv har været med til at indhente 

(Bryman, 2012). Denne form for analyse kan omhandle både kvalitative såvel som 

kvantitative data. Der er adskillige fordele ved sekundær analyse. En af fordelene er, at der 

med vores mangel på tid og ressourcer ikke ville være mulighed for at indhente den slags 

data, der er mulig gennem Digital Media Lab. Derudover giver metoden mere tid til selve 

analysen, da der ikke skal bruges den samme mængde tid på at indhente data (ibid.). Da det 

er kvantitative data der arbejdes med, er det derfor også en kvantitativ, sekundær analyse. 

Der benyttes diagrammer til analysen, da diagrammer har den fordel, at de er nemme at 

fortolke og forstå (ibid.).  

 

Digital Media Lab har allerede indhentet data, baseret på nogle kriterier de har sat. De har 

indhentet data på baggrund af Tweets der indeholder følgende hashtags; #2020election, 

#election2020, #november2020 og #uselection. Digital Media Lab har vurderet, at adskillige 

Tweets, der omhandler det amerikanske præsidentvalg, indeholder disse hashtags.  
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Ud fra deres datasæt er det muligt for os at sætte yderligere kriterier, og indsamle data ud 

fra disse kriterier.  

Først og fremmest har vi sat en tidsperiode fra d. 5. oktober 2020 til d. 8. november 2020. 

Dette er de 5 uger op til og med præsidentvalget i USA, der blev afholdt tirsdag d. 3. 

november 2020. Denne tidsperiode er valgt, da den illustrerer tendenserne på Twitter op til 

og med præsidentvalget, og der er valgt at tage 5 fulde uger, derfor sættes slutdatoen for 

indsamlingen d. 8. november, så hele uge 45 bliver inddraget.  

Dataen er opdelt i uger, i stedet for enkelte dage. Dette giver et mere overskueligt og 

overordnet billede af tendenserne på Twitter i denne periode.  

Der er valgt to specifikke datasæt; Hashtag Frequency og Mention Frequency.  

Hashtag Frequency viser hvor mange gange, et hashtag er blevet brugt i den afgrænsede 

periode. Her er der specifikt kigget på #election2020, der er det mest brugte hashtag under 

ovenstående kriterier.  

Mention Frequency viser hvor mange gange forskellige brugere bliver nævnt på Twitter. Her 

er der specifikt kigget på brugerne @JoeBiden og @realDonaldTrump. Disse to brugere er 

nævnt flest gange i den specifikke tidsperiode, og er som tidligere nævnt også de to 

kandidater, der bliver inddraget i projektet.  

 

Den ovenstående data er indsamlet gennem Digital Media Lab, overført til Excel og derefter 

omdannet til diagrammer, for at tydeliggøre og visualisere dataen. Herefter foretages en 

sekundær analyse.  

Da Digital Media Lab, som allerede nævnt, har indhentet data og opsat kriterierne, har der 

været nogle begrænsninger i forhold til hvilken data vi kunne indsamle. Derfor har vi valgt at 

inddrage data fra andre troværdige internetkilder, der har indhentet data om Twitter i 

forbindelse med præsidentvalget i 2020, baseret på andre kriterier end dem gældende for 

Digital Media Lab.  

 

Udover ovennævnte data indsamlet fra Digital Media Lab bruges internetkilder fra blandt 

andet newstatesman.com (Swindells,2020) og thetrumparchive.com (thetrumparchive.com, 

s.d.), for at tydeliggøre allerede pointerede tendenser, og hvordan restriktioner fra Twitter 

eventuelt kan have indflydelse på visning af information til brugeren, og dermed have 

betydning for den offentlige debat.  
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Overvejelser om brugen af metode 

Tidligt i processen blev det besluttet at indsamle data gennem Digital Media Lab. Der var 

store forventninger til, hvad denne data kunne bidrage med i projektet, men alle 

forventningerne blev ikke mødt. Dataen er som tidligere nævnt begrænset af Digital Media 

Labs kriterier, og derfor var rammerne for hvilke spørgsmål vi kunne stille allerede sat. Vores 

indsamlede data er med til at visualisere nogle af tendenserne på Twitter i forbindelse med 

valget. Dog er det svært at sige mere ud fra denne data, end at brugen af Twitter i 

forbindelse med amerikansk politik stiger op til og med valget. Vores data anskueliggør 

dette, og er derfor stadig relevant at have med i projektet.  

Da vi havde ubesvarede spørgsmål, efter analysen af dataen fra Digital Media Lab, fandt vi 

det nødvendigt at inddrage data fra andre kilder. Dataen fra de andre kilder er dog 

indhentet på baggrund af nogle kriterier, som vi ikke kender til. Dertil kommer, at vi selv har 

udvalgt de supplerende data vi inkluderer. 

Set i retrospektiv kunne vi have undersøgt vores muligheder ved Digital Media Lab tidligere, 

for at vurdere om det kunne bidrage til projektet. Omvendt mener vi i skrivende stund, at 

den omtalte data fra Digital Media Lab bidrager positivt til projektet, og derfor stadig er 

relevant at inddrage trods andre mangler.  

 

Udover vores indsamlede data, er vores empiri i form af vores to ekspertinterviews også 

med til at give et overblik over, og et bestemt syn på, visse tendenser på Twitter i 

forbindelse med det amerikanske præsidentvalg. Ved at have inddraget flere eksperter eller 

yderligere kilder, havde vi muligvis kunne se andre eller tydeligere tendenser. Omvendt 

kunne vi ikke have gået nær så meget i dybden med dem, grundet projektets omfang.  

Ud over at bidrage til overblikket over tendenser, giver vores empiri, i sammenspil med 

information om Twitter, et billede af hvad Twitter er, samt hvordan Twitter fungerer. Disse 

informationer om Twitter er dog indsamlet fra Twitters egen hjemmeside, og kan derfor 

være præget af Twitters eget ønske til, hvordan de fremstår i offentligheden. Twitters egen 

hjemmeside er på den ene side en førstehåndskilde, men på den anden side tegner der sig 

et meget ensidigt billede af Twitter. Dertil skal det nævnes, at det har været problematisk at 

indsamle empiri om dette emne, da det er enormt bredt og i konstant udvikling. Derfor har 
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der til tider været brug for at stoppe op og overveje, om aktuelle artikler eller andre 

internetkilder skulle inddrages, af hensyn til projektet fokus og omfang. 

 

TRIN-modellen 
TRIN-modellen er forankret i dimensionen Teknologiske Systemer og Artefakter og er 

beskrevet i et afsnit for sig. Grunden til dette er, at TRIN-modellen hverken er en metode 

eller teori, men derimod et analyseværktøj til at beskrive en given teknologi. Beskrivelsen 

går på hvordan teknologien virker, med særligt fokus på det teknisk-videnskabelige aspekt 

(Jørgensen, 2019). Vi betragter Twitter som en teknologi, og dette analyseværktøj skal 

hjælpe os med at belyse, hvordan Twitter kan have indflydelse på mediebilledet og på 

amerikansk politik.  

Selve modellen består af 6 trin, som hver især bliver uddybet nedenfor. Da det ikke er en 

metode, er det derfor ikke en nødvendighed at benytte alle 6 trin, men derimod er det 

valgfrit, hvilke trin der er centrale for en given teknologi (Jørgensen, 2019).  

1.     Teknologiers indre mekanismer og processer  

Det første trin beskæftiger sig med de indre mekanismer og processer i en teknologi. 

Analysen udarbejdes med henblik på at beskrive teknologiens formål. Det er en 

vurderingssag, hvad der optræder som de centrale indre mekanismer og processer i en 

given teknologi. Desuden er det tilsigtede effekter der tages højde for, hvilket er positive 

udslag, som fremmer teknologiens formål (Jørgensen, 2019).  

2.     Teknologiers artefakter 

Et artefakt er menneskabt og har til formål at opfylde menneskelige behov. Derfor er 

artefakter særskilte fra genstande skabt gennem naturen. Teknologi er transformeret 

gennem naturen ved benyttelsen af naturlige og sociale ressourcer. Dette inkluderer 

information, viden og praktisk erfaring. Dermed er et teknologisk artefakt i besiddelse af en 

teknologisk funktion. Teknologiers artefakter analyseres på mikroskala, da der udarbejdes 

en konkret beskrivelse af hvert tilhørende artefakt i en teknologi (Jørgensen, 2019).  
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3.     Teknologiers utilsigtede effekter. 

I modsætning til trin 1 beskrives der i trin 3 de utilsigtede effekter, hvilket er uforudsete 

konsekvenser og udfald af teknologien. Der kan være forskellige årsager til utilsigtede 

effekter, men oftest kan det skyldes designfejl eller økonomiske interesser (Jørgensen, 

2019).  

4.     Teknologiske systemer  

Trin 4 ser på større sammenhænge, hvorfor dette trin analyseres på makroskala. Det 

teknologiske system udgør en helhed af teknologiske artefakter. Dermed besidder dette 

system også en teknologisk funktion, og er som trin 2 med til at opfylde menneskelige 

behov. Udover de teknologiske artefakter består systemet desuden af brugere, udviklere, 

organisationer m.m. (Jørgensen, 2019).  

5.     Modeller af teknologier 

Modellerne er opdelt i 3 kategorier henholdsvis de numeriske, fysiske og visuelle. Disse har 

hver især egenskaber, som undersøges eller gengives. Modellerne kan være med til at 

danne eller udvikle teknologiske artefakter (Jørgensen, 2019).  

6.     Teknologier som innovation 

Trin 6 omhandler implementering af nye produkter eller forbedring af eksisterende. 

Herunder implementering af nye eller forbedrede produktionsprocesser eller 

organisationsformer. Man skelner mellem drivkræfter og barrierer for udbredelsen, som 

oftest er forbundet med de utilsigtede effekter og uddybning af trin 1. Det varierer fra hver 

teknologi i forhold til hvad der anses som drivkræfter og barrierer (Jørgensen, 2019).  

I dette projekt har vi besluttet hovedsageligt at benytte trin 1 og trin 3. Dette valg har vi 

taget, fordi vi i vores analyse undersøger teknologien Twitter og dets indre mekanismer og 

processer. Twitters algoritmer er en væsentlig del af Twitters indre mekanismer, og 

algoritmer har stor betydning for vores baggrundsforståelse af Twitters funktioner. 

Derudover bruger vi algoritmerne til at lokalisere problemstillinger, som kan forekomme i 

forbindelse med algoritmerne, eller ændringerne af disse. Algoritmernes indflydelse er også 
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noget, vi inddrager i diskussionen. Algoritmer, men også Twitter generelt, kan skabe 

utilsigtede effekter, som vi blandt andet belyser i analysen, og vi finder det derfor relevant 

at inddrage trin 3.  

 

Analyse 
I følgende afsnit vil vi udfolde vores analyse. Vi vil indledningsvis præsentere vores 

analysestrategi, for at danne forståelse for vores analytiske fremgangsmåde. 

 

På baggrund af vores interviews og indsamlede data, opdeles analysen i tre dele. Hver del 

har til formål at besvare de tre arbejdsspørgsmål, som er tilknyttet analysen. Første del af 

analysen er en sekundær analyse af vores data fra Digital Media Lab, samt den supplerende 

data. Der laves en kobling mellem empirien og vores teoretiske kendskab til algoritmer. 

Efterfølgende er der udarbejdet en analyse af vores interviews, hvor vi fremhæver de 

vigtigste pointer og udtalelser fra eksperterne. Under denne analysedel laver vi en kobling 

mellem eksperternes udtalelser og det hybride mediesystem. I den sidste analysedel tager vi 

udgangspunkt i de ovenstående analysedele, og hvordan vi kan drage paralleller mellem 

empirien og Habermas’ demokratiforståelse. 
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Tendenser på Twitter  

På baggrund af den indsamlede data fra Digital Media Lab, har vi overført tallene til 

diagrammer, som bidrager med en visuel præsentation af dataen. Diagrammerne er tilføjet 

til projektet, og efter hvert diagram beskriver vi hvad der kan tydes ud fra disse. 

 

 
Billede 3. Hashtag Frequency. (Digital Media Lab, A, 2020)  

 

Ud fra den indsamlede data under hashtagget #election2020 ses en tendens til at brugen af 

hashtagget stiger i de 5 uger op til og med præsidentvalget 2020. Denne tendens belyser 

hvordan brugen af Twitter i en politisk kontekst, under valget, stiger. Dertil ses det, at 

brugen af hashtagget stiger drastisk fra uge 43 til og med uge 45. Dette viser en tendens til, 

at brugen af Twitter, i forhold til det pågældende hashtag, stiger drastisk i ugerne op til og 

ugen under præsidentvalget i 2020. Ud over at kigge på dette hashtag, har vi undersøgt, 

hvor ofte bestemte brugere bliver nævnt på Twitter i forbindelse med valget.  
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Billede 4. Mention Frequency oktober 2020. (Digital Media Lab, B, 2020)   

 

Ovenstående diagram (Billede 4) viser hvilke Twitterbrugere der bliver mentioned oftest, 

sammen med hashtaggene #2020election, #election2020, #november2020 og #uselection, i 

oktober 2020. Disse brugere er i top 5 over mest nævnte Twitterprofiler. Her ses det, at 

Donald Trumps Twitterprofil, @realDonaldTrump, bliver nævnt oftest i denne periode. Joe 

Bidens Twitterprofil, @JoeBiden, bliver nævnt næst mest. Derudover er Catherine Herridge, 

som er nyhedsvært på CBS, Jo Jorgensen, som var præsidentkandidat for det libertarianske 

parti ved præsidentvalget nævnt, samt The Trafalgar Group, der udarbejdede 

meningsmålinger ved valget. Hvis vi tager udgangspunkt i top 2, dvs. de to kandidater ved 

præsidentvalget Donald Trump og Joe Biden, bliver Donald Trumps Twitterprofil nævnt 

noget oftere end Joe Bidens. Eftersom vi ikke ved hvad der står i disse Tweets, kan vi ikke 

tolke på om disse Tweets nødvendigvis er pro Donald Trump, blot fordi han bliver nævnt 

oftere.  
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Billede 5. Mention Frequency. Donald Trump & Joe Biden. Uge 41-45. (Digital Media Lab, C, 2020)  

 

På billede 5 ses Mention Frequency i de fem uger op til valget. Diagrammet viser hvordan 

mentions af brugerne @realDonaldTrump og @JoeBiden stiger i takt med præsidentvalgets 

kommen. Fra uge 43 til uge 45 intensiveres antallet af mentions. Brugerne 

@realDonaldTrump og @JoeBiden er udvalgt på baggrund af de 5 brugere, der er nævnt 

mest, som ses på billede 4. Brugeren @realDonaldTrump bliver nævnt flere gange end 

brugeren @JoeBiden i hver uge.  

 

Udover de data, vi selv har indsamlet fra Digital Media Lab, har vi suppleret denne analyse 

med data fundet på internettet, for yderligere at besvare arbejdsspørgsmålet. Vi benytter 

blandt andet en offentlig hjemmeside med navnet Trump Twitter Archive 

(thetrumparchive.com, s.d.), som systematisk indhenter informationer om Donald Trumps 

egne Tweets. Kigges der på de samme 5 uger, som vi også begrænsede os til under 

dataindsamlingen fra Digital Media Lab, kan vi blandt andet se hvilke Tweets fra Donald 

Trump, der er liket og retweetet flest gange. Det mest retweetede Tweet fra Donald Trump i 

denne periode er fra d. 7. november 2020, hvor han skriver “I WON THIS ELECTION, BY A 

LOT!” (Billede 6). 
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Billede 6. Donald Trumps Tweet. 07.11.2020. (Trump, A, 2020) 

 

Efterfølgende fik Tweetet et mærkat, som beskrev at stemmerne endnu ikke var optalt, da 

Tweetet blev offentliggjort. Tweetet er pr. d. 7. december 2020 blevet retweetet ca. 

189.800 gange, kommenteret ca. 693.900 gange, og liket ca. 1.1 millioner gange (Billede 6). 

Joe Bidens mest populære Tweet i samme periode, er også et Tweet, hvor han erklærer sig 

vinder af valget. Tweetet er offentliggjort samme dag som Donald Trumps mest populære 

Tweet (Palmer, 2020).  

 

 
Billede 7. Joe Bidens Tweet. 07.11.2020. (Biden, 2020) 
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Joe Bidens Tweet er pr. 7. december 2020 blevet retweetet ca. 775.800 gange, 

kommenteret ca. 241.800 gange, og liket ca. 3,3 millioner gange (Billede 7). Sammenlignet 

med Trumps Tweet, vinder Bidens Tweet på alle parametre, dvs. hans Tweet har flest 

retweets, flest kommentarer og flest likes. Desuden har Joe Bidens Tweet ikke fået noget 

mærkat.  

 

Efter præsidentvalget var Donald Trump fortsat meget aktiv på Twitter. Twitter mente at 

flere af Trumps Tweets kunne betragtes som misinformation, og flere mærkater blev 

efterfølgende påsat på Trumps Tweets. På samme dato som de førnævnte Tweets, d. 7. 

november 2020, offentliggjorde Donald Trump 43 Tweets, hvoraf 16 af dem fik tilføjet et 

mærkat, der angav at Tweetet indeholdt misinformation (Fung, 2020). Dvs. mere end hver 

tredje Tweet fra Trump på den pågældende dag, blev markeret som misinformation. Fra d. 

27. oktober til d. 11. november 2020, fik omkring 300.000 Tweets, der omhandlende valget, 

et mærkat, der angav at Tweetet indeholdt misvisende informationer, der stred imod 

Twitters retningslinjer (ibid.). Selvom dette kan lyde af mange, så repræsenterer disse 

Tweets kun 0,2 procent af alle Tweets omhandlende præsidentvalget (Gadde & Beykpour, B, 

2020).  

 

Algoritmernes indflydelse 

Som nævnt i redegørelsen for Twitter, offentliggjorde platformen at algoritmerne bag 

Twitter blev lavet om i perioden under præsidentvalget. Men hvilken betydning fik dette for 

de to største præsidentkandidater på Twitter?  The New Statesman team har indhentet data 

fra før og efter implementeringen af de nye algoritmer, og analyseret hvilken effekt 

ændringen fik for præsidentkandidaterne (Swindells, 2020). Ifølge denne artikel blev Joe 

Biden ramt hårdere af ændringerne, end Donald Trump gjorde. Dette kunne blandt andet 

ses i antallet af likes på præsidentkandidaternes Tweets. 

Blandt andet indhentede de data fra Twitter fra d. 18.-19. oktober 2020, dvs. før algoritmen 

blev ændret, og efter ændringen, fra d. 20.-21. oktober 2020. Dataen viser hvor mange og 

hvor hurtigt præsidentkandidaterne hver især får likes på deres Tweets.  
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Billede 8. Twitter’s algorithm change affected Biden more than Trump. (Swindells, 2020)  

 

Joe Biden formår på kort tid at opnå mange likes på sine opslag. Flere Tweets får over 

500.000 likes. Efter implementeringen af de nye algoritmer, får Joe Biden ikke lige så mange 

likes, og det tager længere tid end før at opnå et højt antal likes. Grafen over Donald Trumps 

Tweets er forholdsvis uændret før og efter at algoritmen er blevet ændret. Det ses på 

grafen, at Joe Bidens Tweets får færre likes efter ændringen. Ud fra grafen kan det tyde på, 

at effekten af ændringerne af algoritmerne har større påvirkning på Joe Bidens 

Twitteraktivitet end på Donald Trumps (Swindells, 2020).  

 

Det er væsentligt, at vi fortsat tager nogle forbehold, når vi fortolker på ovenstående data. 

Vi ved fortsat ikke, hvad der er formuleret i disse Tweets, hvilket også kan have en 

indflydelse på hvor populære de er. Derudover er dataen indhentet over en kort tidsperiode 

(Swindells, 2020). The New Statesman team har samarbejdet med The Sloan School of 

Management fra Massachusetts Institute of Technology, for at indhente data over længere 
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tid. Her er der indhentet data fra en periode på lidt over to uger, fra d. 10.-27. oktober 

(ibid.). 

 
Billede 9. Biden was hit harder by the new Twitter update. (Swindells, 2020)  

 

Diagrammet viser kandidaternes gennemsnitlige antal likes i den nævnte tidsperiode, før og 

efter implementeringen af de nye algoritmer. Her ses det at Joe Biden gennemsnitligt fik 

flere likes på sine Tweets før implementeringen, end efter. Den omvendte tendens kan ses 

hos Donald Trump, som gennemsnitligt fik flere likes efter implementeringen.  

The New Statesman team har sat ord på, hvorfor vi ser ovenstående tendens på Twitter, 

efter de nye algoritmer blev implementeret. De nævner blandt andet at der er stor forskel 

på antallet af følgere på de to præsidentkandidaters Twitterprofiler. Donald Trump har med 

sine næsten 89 millioner følgere mere end otte gange så mange følgere som Joe Biden, med 

lidt over 11 millioner følgere på daværende tidspunkt (Swindells, 2020). Her ses det, at 

Donald Trump gennemsnitligt får flere likes end Joe Biden, men dog ikke otte gange så 

mange. The New Statesman team mener, at grunden til at Joe Bidens popularitet er faldet 

efter ændringerne på Twitter, er fordi han var afhængig af at nå ud til brugere, der ikke 
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nødvendigvis fulgte ham. Dette var muligt for ham før, da hans opslag også nåede ud til 

brugere, som ikke fulgte ham, men fulgte andre brugere, som havde liket et opslag fra Joe 

Biden. Joe Biden havde stor fordel af at kunne nå ud over sin egen følgerskare, og var derfor 

mere følsom overfor ændringen af algoritmen, end Donald Trump var (Swindells, 2020).  

 

Den udvalgte data viser en tendens til at brugen af Twitter stiger drastisk i ugerne op til og 

med præsidentvalget i 2020. Dataen tager udgangspunkt i hashtagget #election2020 og 

mentions af præsidentkandidaterne @realDonaldTrump og @JoeBiden. Det indsamlede 

data fra Digital Media Lab viser udelukkende nogle af de overordnede tendenser og ikke 

selve indholdet i Tweetene. Derfor kan årsagen til tendenserne ikke udledes. Der er 

inddraget supplerende internetkilder og data i analysen, som blandt andet tydeliggør 

Twitters algoritmers indflydelse efter ændringen i oktober 2020, samt viser at flere af 

Donald Trumps Tweets er blevet markeret som misinformerende.  

 

Problematikker ved brugen af Twitter  
I følgende afsnit tages der udgangspunkt i, at vi befinder os i den fjerde fase inden for 

politisk kommunikation, det hybride mediesystem. Vi benytter os af vores to 

ekspertinterview med henholdsvis Vincent Hendricks og Katrine Villarreal Villumsen til at 

belyse brugen af Twitter samt de problematikker, der kan opstå i forbindelse med denne.  

 

Den teknologiske udvikling kendetegner den tid vi lever i, og især sociale medier er under 

konstant udvikling. For omkring 25 år siden blev den såkaldte Section 230 indført i USA 

(Diaz, 2020). Som Katrine Villarreal Villumsen gør opmærksom på, ligger der et problem i, at 

tiden er løbet fra denne lov (Katrine Villarreal Villumsen, bilag 4, s. 5). Jævnfør det hybride 

medie system, er teknologierne i konstant udvikling, hvilket kan tyde på, at der er brug for 

ny lovgivning på området. Hvis lovgivningen på dette område fortsat ikke udvikler sig, kan 

det muligvis resultere i en voksende kløft mellem lovgivningen og sociale medier i praksis. 

Dette kan potentielt have konsekvenser for den offentlige debat, da denne i en vis forstand 

er rykket over til sociale medier såsom Twitter (Vincent Hendricks, bilag 5, s. 3). På Twitter 

forsøges der at imødekomme bekymringerne vedrørende mangel på lovgivning (Vincent 

Hendricks, bilag 5, s. 6). Platformens nye regelsæt fra 2019 illustrerer dette. Der kan sættes 
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spørgsmålstegn ved, om deres handlinger foretages for brugernes skyld, af hensyn til den 

offentlige debat eller for at beskytte deres egne interesser. Begge eksperter ser Twitters 

handlinger som en måde at beskytte sig selv på. Ved at Twitter indfører nye regler, for at 

veje op for manglen på lovgivning, nedsætter det potentielt risikoen for at blive reguleret af 

de føderale myndigheder “og det er jo fordi, at de hellere vil reguleres indefra, end at skulle 

reguleres oppefra” (Katrine Villarreal Villumsen, Bilag 4, s. 7). Et eksempel på dette ses i 

forbindelse med ændringerne vedrørende politisk reklame fra 2019. Begrundelsen for 

ændringerne var, at politiske beskeder skal være fortjent, og ikke skal kunne købes. Det er 

svært at sige, om disse ændringer blev foretaget for Twitters brugeres skyld, eller for at 

beskytte Twitter fra føderale myndigheders reguleringer.  

 

Twitter er som tidligere nævnt en privat virksomhed, men er alligevel blevet en del af det 

offentlige rum (Vincent Hendricks, bilag 5, s. 5). Alle og enhver har mulighed for at dele 

historier og informationer, uden en redaktionel gatekeeper til at vurdere, om udsagnene er 

sande eller ej. Dette kendetegner det hybride medie system, samt Twitter; der bliver spredt 

misinformation, og misinformation florerer på sociale medier såsom Twitter (Vincent 

Hendricks, bilag 5, s. 8).  

“Når vi taler om delinger af misinformationer osv., så er der meget fokus på, at hvis 

man bare putter et tag på, eller fjerner det eller sådan noget, så er det fikset” 

(Katrine Villarreal Villumsen, bilag 4, s. 3).  

Katrine Villarreal Villumsen påpeger, at der er meget fokus på emnet, og nævner også de 

mærkater, som Twitter siden 2019 er begyndt at benytte. Hun mener, at man har en 

tendens til at tro på det politiske narrativ, man i forvejen tror på, frem for et mærkat 

(Katrine Villarreal Villumsen, bilag 4, s. 3). Hvis dette er tilfældet, gør Twitters nuværende 

måde at regulere på muligvis ingen forskel. Ifølge Vincent Hendricks er det svært at forstå, 

hvorfor sociale medier ikke er underlagt de samme restriktioner som redaktionelle 

nyhedsmedier; “hvis det smager som presse, synes som presse og lugter som presse, jamen 

så er det formentlig presse” (Vincent Hendricks, bilag 5, s. 4). Selvom der foregår meget 

andet på sociale medier end nyheder, så skal den del der har med nyheder og politik at gøre 

være underlagt medieansvarsloven og de samme retningslinjer for god presseskik (Vincent 
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Hendricks, bilag 5, s. 4). Ifølge Vincent Hendricks virker det dybt inkonsekvent, at sociale 

medier ikke er underlagt de samme forordninger som alle mulige andre (Vincent Hendricks, 

bilag 5, s. 4). Der kan ses et problem i, at retningslinjerne stikker i forskellige retninger på 

forskellige medier. Ifølge Katrine Villarreal Villumsen kan det opleves som om, at nogle 

bliver censureret frem for andre (Katrine Villarreal Villumsen, bilag 4, s. 9). Vincent 

Hendricks mener dog ikke, at der kan tales om decideret censur, bare fordi man ikke kan 

komme ud med sit budskab på Twitter;  

“[...] så det der med at sige, bare fordi du bliver censureret væk fra de sociale 

platforme, det er et udtryk for at din ytringsfrihed er blevet knægtet. Det er det 

simpelthen ikke.” (Vincent Hendricks, bilag 5, s. 5).  

Man kan altid bevæge sig over til en anden kanal, eller oprette sin egen server og 

broadcaste til hele verden. 

Det kan overvejes, hvorfor reguleringer og regler på området er så vigtige. Ifølge Vincent 

Hendricks bliver man ikke nødvendigvis påvirket af den misinformation der florerer, bare 

fordi man bliver eksponeret for det (Vincent Hendricks, bilag 5, s. 7). Til gengæld siger han 

også at; 

“jo mere cirkulation der kommer, jo mere hvidvasket bliver det, jo mere bliver det en 

legitim historie [...], jo mere det bliver til narrativer, jo mere robuste bliver de, jo 

mere bliver det noget folk forholder sig til” (Vincent Hendricks, bilag 5, s. 7).  

Omvendt mener Katrine Villarreal Villumsen, at vi netop bliver påvirket af det vi bliver 

eksponeret for, fordi vi som mennesker agerer ud fra vores følelser - f.eks. de følelser vi får, 

når vi læser eller ser noget på Twitter (Katrine Villarreal Villumsen, bilag 4, s. 2). Hun siger 

også, at vi engagerer os følelsesmæssigt med det indhold, vi bliver eksponeret for, men at vi 

som mennesker ikke engagerer os i indhold, som vi ikke finder interessant (Katrine Villarreal 

Villumsen, bilag 4, s. 3). Det at vi engagerer os med indhold vi finder interessant, er det der 

gør, at et begreb som filterbobler er opstået. Katrine Villarreal Villumsen er dog lidt 

tilbageholdende i hendes brug af begrebet. Hun er ikke helt enig i, at filterbobler har 

betydning, fordi hun mener, at vi engagerer os med det vi finder interessant, uanset om vi 

befinder os i en såkaldt filterboble eller ej (Katrine Villarreal Villumsen, bilag 4, s. 3). Sociale 
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medier handler ifølge hende ikke om, hvad vi ikke tror på, men derimod hvad vi tror på, og 

at disse platforme er perfekte til at understøtte denne adfærd (Katrine Villarreal Villumsen, 

bilag 4, s. 3).  

Vincent Hendricks og Katrine Villarreal Villumsen er altså delvist uenige om, hvorvidt man 

bliver påvirket af det indhold, man bliver eksponeret for på Twitter. Dog er de enige om, at 

nye retningslinjer og regler er tiltrængte.  

Begge eksperter er desuden enige i, at Twitter i høj grad bliver brugt som talerør til politisk 

aktivitet i USA (Vincent Hendricks, bilag 5, s. 1). Det bliver brugt til at sætte en dagsorden, 

omgå pressen, ikke at skulle stå til regnskab for kritiske spørgsmål og til at fremme egne 

politiske narrativer (Katrine Villarreal Villumsen, bilag 4, s. 1). Inden for det hybride 

mediesystem er der, som tidligere nævnt, tale om optimister og pessimister. Eksperternes 

udtalelser kan ses som en sammensmeltning af den optimistiske og pessimistiske 

tankegang. Den optimistiske tankegang kan afspejles i brugen af hashtags. Hashtags kan 

bruges som talerør for både politikere såvel som andre brugere. Det er et værktøj, der sikrer 

en vis form for distribuering af det aktuelle Tweet, igennem algoritmerne. Vincent Hendricks 

omtaler hashtags i forbindelse med konspirationsteorien ‘#Pizzagate’1, og kommer ind på 

hvordan sådanne konspirationsteorier har fået vind i sejlende igennem deres hashtags 

(Vincent Hendricks, bilag 5, s. 9). Vincent Hendricks eksempel på brugen af hashtags er dog 

ikke optimistisk - tværtimod er det et eksempel på, hvor farligt det kan være, at bestemte 

fortællinger kan deles på den måde. Netop derfor smelter den optimistiske og pessimistiske 

tankegang sammen.  

Den pessimistiske tankegang afspejler sig i eksperternes udtalelser om, at sociale medier er 

med til at forstærke brugernes eksisterende holdninger. Ingen af eksperterne udtaler sig 

direkte om, at Twitter er med til at forstærke eksisterende klasseskel og uligheder, men 

Vincent Hendricks nævner, at Twitter er med til at forstærke eksisterende politiske 

holdninger (Vincent Hendricks, bilag 5, s. 7). Som Katrine Villarreal Villumsen også kommer 

ind på, har vi mennesker en tendens til at agere ud fra vores følelser. Hvis vi bliver 

præsenteret for indhold, der taler til vores eksisterende følelser, vores eksisterende 

 
1 Amerikansk konspirationsteori fra 2016. Konspirationsteorien omhandler Hillary Clinton og John Podesta, der siges at være hovedaktører 
i en sag om  menneskehandel af børn. En del af handlen foregår angiveligt i pizzariaet “D.C. pizzeria: Comet Ping Pong”, ejet af John 
Podesta (Sebastian & Bruney, 2020). 
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verdensbillede, forholder vi os langt mindre kritiske (Villumsen, bilag 4, s. 2). Når vi ikke 

forholder os kritiske overfor det indhold, vi bliver præsenteret for, bliver vi fastholdt i de 

filterbobler vi befinder os i, forstærker vores eksisterende holdninger og dette kan bidrage 

til den tidligere nævnte digitale kløft. Denne digitale kløft kan føre til demokratisk ulighed i 

den forstand, at aktive brugere får indflydelse hvor andre ikke har samme muligheder 

(Aagaard & Blach-Ørsten, 2018).  

Vores eksperter mener, at Twitter benyttes som politisk talerør, både for politikere og 

brugere, da eksempelvis hashtags er en måde brugere kan kontakte politikere på. 

Eksperterne fokuserer på, at sociale medier adskiller sig fra redaktionelle medier, da sociale 

medier ikke er underlagt de samme retningslinjer, og indholdet ikke er tjekket af en 

redaktionel gatekeeper. Dette bidrager til at misinformationer florerer på platforme som 

Twitter. Eksperterne udtaler sig om, at lovgivning på området er forældet, og om at der er 

behov for nye lovmæssige tiltag. Der er uenighed blandt eksperterne om, hvorvidt brugere 

bliver påvirket af det de eksponeret for, da nogle brugere ifølge Katrine Villarreal Villumsen 

allerede har et bestemt verdensbillede. Dette gør, ifølge hende, at brugerne tror på det 

politiske narrativ, som de i forvejen tror på. Vincent Hendricks er delvist enig, da han mener 

at man ikke nødvendigvis bliver påvirket blot fordi man bliver eksponeret for noget, men jo 

mere misinformation der florerer rundt, jo større sandsynlighed er der for at brugerne tror 

på det og desto mere robust bliver det misvisende narrativ.  

 

Tilsigtede og utilsigtede effekter  

I denne afsluttende del af analysen benytter vi os af TRIN-modellen som analyseværktøj. 

Derudover inddrages viden fra de to ovenstående dele af analysen samt teori om 

kommunikativ magt og algoritmer.  

Twitters indre mekanismer og processer er baseret på algoritmer. Algoritmerne fungerer 

som en opskrift, der bestemmer hvordan Twitter fremstår for brugeren, men selve 

algoritmerne er ikke synlige. Der er flere årsager til, at Twitter holder sine algoritmer skjulte, 

og en af dem er, at hvis de var synlige for alle og enhver ville dette give mulighed for at 

manipulere systemet (Gillespie, 2014). Derudover ville synligheden give andre lignende 
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virksomheder mulighed for at kopiere algoritmerne, og skabe deres eget konkurrerende 

medie; 

“Der er også nogle der har sagt, nu skal I frigive jeres algoritmiske optegnelser, men 

det ville jo svare til at bede Coca Cola om at frigive [...] deres opskrift på Coca Cola” 

(Vincent Hendricks, bilag 5, s. 11).  

Twitters indre mekanismer og processer er baseret på algoritmerne, men helt præcist 

hvordan disse fungerer er svært at sige. Algoritmerne er skjulte, og selvom de var synlige, 

ville det kræve en bred teknisk forståelse at analysere dem (Gillespie, 2014). Det vi derimod 

kan analysere, ud fra vores teori og empiri, er nogle af effekterne der kan formodes at være 

forårsaget af de indre mekanismer og processer. Effekterne kan både være tilsigtede og 

utilsigtede.  

Den tilsigtede effekt af brugen af hashtags har på Twitter været at distribuere Tweets. 

Hashtags gør et Tweet mere genkendeligt for algoritmen, der dermed nemmere kan 

distribuere indholdet til diverse brugere (Gillespie, 2014). Som før nævnt, kunne vi se en 

stigning i brugen af hashtags op til og med præsidentvalget i 2020, hvilket man kan formode 

har været med til at distribuere indholdet af politiske Tweets til en bredere brugergruppe på 

Twitter. Hertil kommer at hashtags også har haft nogle utilsigtede effekter. Vincent 

Hendricks nævner eksemplet med ‘#Pizzagate’, hvor hashtagget bliver brugt til at udbrede 

en konspirationsteori. På samme måde kan hashtags være med til at fremme udbredelsen 

af fake news.  

En anden utilsigtet effekt af algoritmerne kan være skabelsen af filterbobler. Algoritmerne 

er med til at afgøre, hvilket indhold bestemte brugere bliver præsenteret for. Vi har tidligere 

nævnt, at nyheder bliver delt bredt på sociale medier, men filterbobler kan resultere i, at 

der er nogle nyheder man ikke bliver præsenteret for. En konsekvens af disse filterbobler 

kan som tidligere nævnt resultere i en opsplitning og fragmentering af befolkningen. 

Habermas beskriver, hvordan en forudsætning for demokratiet er, at der eksisterer en 

ligevægt mellem forskellige livsformer og muligheden for adgang til offentligheden, 

herunder medierne (Andersen & Kaspersen, 2013). Der kan sættes spørgsmålstegn ved, om 

filterboblerne modarbejder denne ligevægt samt lige adgang til mediet. Udover hashtags, 
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bidrager filterbobler, ifølge teorien om det hybride medie system, også til udbredelsen af 

fake news. Kendetegnet ved en filterboble er, at dem der befinder sig i samme boble, deler 

samme verdensbillede. Årsagen til, at de kan bidrage til udbredelsen af fake news er, at når 

man agerer ud fra eget verdensbillede, er man mindre kritisk (Katrine Villarreal Villumsen, 

bilag 4, s. 2). Udbredelsen af filterbobler og fake news sætter Habermas’ forudsætning for 

demokratiet på prøve. Et af hans hovedargumenter er netop, at dialogen i den offentlige 

debat, skal ske via rationelle argumenter. Der ses et problem i, at algoritmerne fastholder 

brugerne i de filterbobler, der støtter op om brugernes eksisterende verdensbillede, og 

derfor forholder brugerne sig mindre kritiske overfor det indhold, de bliver præsenteret for;  

“[...] det narrativ der f.eks. kører lige nu, ja det er jo altså at på trods af at Joe Biden 

har vundet, jamen så er der rigtig mange der mener at valget for sit vedkommende er 

illegitimt og der er stemme snyd og alt muligt andet, som demokraterne står bag” 

(Vincent Hendricks, bilag 5, s. 7).   

Ovenstående citat beskriver hvordan en demokratisk proces, som præsidentvalget i USA, 

bliver påvirket af filterbobler og fake news. I forhold til Habermas kan der stilles 

spørgsmålstegn ved, om omtalte ville gælde som rationelle argumenter. Det omtalte 

narrativ i citatet kan være opstået på baggrund af Donald Trumps egne Tweets 

omhandlende valgsvindel. Herunder ses ét af de Tweets, hvor han sår tvivl om valgets 

resultat.  

Billede 10. Donald Trumps Tweet. 15.11.2020. (Trump, B, 2020) 

Man kan som tidligere nævnt ikke alene betragte algoritmernes effekt på brugerne, men 

man må i stedet betragte effekten som en sammenfiltring mellem algoritmerne og 

brugerne. Algoritmerne ændrer sig alt afhængig af den information de modtager fra 

brugeren. Dertil kan Twitter også aktivt gå ind og ændre algoritmerne, f.eks. i forbindelse 
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med nye, opdaterede regelsæt. Da Twitter ændrede deres algoritmer i oktober 2020, var 

det med henblik på at bremse hastigheden af, hvor hurtigt Tweets kunne nå ud til brugere, 

der ikke selv fulgte personerne der oprindeligt havde skrevet disse Tweets. En utilsigtet 

effekt af disse opdaterede algoritmer ses blandt andet tidligere i denne analyse, hvor det 

fremgår at disse ændringer havde større konsekvenser for Joe Biden end for Donald Trump. 

Dette kan betegnes som en uforudset konsekvens. Desuden skrev Twitter efterfølgende, at 

de ikke selv observerede en statistisk signifikant forskel efter indførelsen af de opdaterede 

algoritmer (Gadde & Beykpour, B, 2020). Derimod observerede Twitter at disse nye tiltag 

forhindrede mange mennesker i at opdage nye samtaler og brugere at følge (ibid.). Dette 

kan ses som, at de nye tiltag bidrog til at fastholde brugerne i filterbobler, og Twitter har 

efterfølgende også trukket netop dette tiltag tilbage (ibid.). Denne situation beskriver også 

en utilsigtet effekt ved opdateringen af algoritmerne.  

Et andet hovedperspektiv i Habermas’ teori omhandler lige vilkår for fri og demokratisk 

dialog. Dette kan sammenlignes med ytringsfrihed, der netop er retten til frit at udtrykke sin 

mening i skrift eller tale. Ytringsfrihed er også et emne, der kommer på tale i begge 

ekspertinterviews. Vincent Hendricks mener ikke, at ytringsfriheden bliver knægtet, hvis der 

censureres noget væk fra sociale medier (Vincent Hendricks, bilag 5, s. 5). Lige så mener 

Katrine Villarreal Villumsen ikke, at det handler så meget om ytringsfrihed, men snarere at 

der ligger et problem i, at der er forskellige retningslinjer på forskellige sociale medier, og 

derfor er det svært at regulere dem sammen, som ét fælles område (Katrine Villarreal 

Villumsen, bilag 4, s. 9). Hun tror, at vi overordnet set alle er enige om, at der er nogle ting 

der ikke hører til på sociale medier, og at spørgsmålet i virkeligheden lyder; “hvor går 

grænsen?” (Katrine Villarreal Villumsen, bilag 4, s. 9).  

 

Afrunding 

Ud fra ovenstående analyse, kan der ses bestemte tendenser på Twitter i forbindelse med 

det amerikanske præsidentvalg i 2020. Tendenserne er baseret på specifikt udvalgt data og 

giver derfor et billede af, hvordan hashtags og mentions bruges i kontekst til 

præsidentvalget. Der ses en stigning i antallet af mentions op til valget (Billede 5). I forhold 

til dette, ses der en intensivering af brugen af Twitter i forbindelse med valget, hvilket 
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støtter op om ideén om, at sociale medier benyttes som et offentlig rum. På trods af at der 

ikke kan konkluderes om, hvorvidt brugen af sociale medier som offentligt rum har direkte 

indflydelse på politik, bekræfter denne intensivering ovennævnte idé i en vis grad. Der kan 

ikke ses, hvad disse mentions omhandler, om det er positivt eller negativt, men disse er med 

til at sprede Tweets om den nævnte bruger. Dette kan potentielt resultere i, at brugere 

uden interesse for den nævnte, stadig bliver præsenteret for vedkommende. Omend dette 

har betydning, vides ikke, men en del af analysen afkræfter dette i nogen grad, da brugerne 

af Twitter muligvis allerede har et bestemt verdensbillede (Katrine Villarreal Villumsen, bilag 

4, s. 2). Ifølge vores eksperter, Katrine Villarreal Villumsen og Vincent Hendricks, bliver 

Twitter benyttet som politisk talerør, både af politikere såvel som de almene brugere, 

hvilket også understøtter idéen om, at Twitter er en del af det offentlige rum. Trods at 

Twitter er en privat virksomhed, bliver platformen betegnet som værende en del af den 

offentlige debat og vores eksperter mener, at lovgivningen i forhold til sociale medier er 

forældet. Sociale medier kan sammenlignes med redaktionelle medier, men de 

redaktionelle medier har netop en gatekeeper, der sørger for, at der ikke bliver spredt 

misinformation. Det kan dog ikke siges om misinformationen, der florerer på Twitter 

og/eller de reguleringer Twitter har gjort sig, har en påvirkning på brugerne, trods de bliver 

eksponeret for dette. Brugerne eksponeres oftest for det de finder interessant, og hvis en 

gruppe har samme interesser, eksponeres de for det samme indhold, da de tilhører samme 

filterboble. Filterbobler bliver anset som årsagen til spredning af misinformation, og dette 

strider potentielt imod Habermas’ teori omkring, at dialog i den offentlige debat skal ske via 

rationelle argumenter (Andersen & Kaspersen, 2013). Der florerer misinformationer på 

Twitter og bestemte filterbobler eksponeres for dette, grundet deres interesser samt 

Twitters algoritmer. Brugere af Twitter kan dele hvad de vil, hvilket understøtter Habermas’ 

argumentation for, at der er lige vilkår for fri og demokratisk dialog, især hvis Twitter anses 

som værende en del af det offentlige rum. Begrænsninger og mærkater på Twitter tolkes 

ikke som at stride imod ytringsfriheden, da Twitter, trods alt, er en privat virksomhed og der 

er mange andre muligheder for at ytre sig uden om Twitter (Vincent Hendricks, bilag 5, s. 5). 

Twitter har en aktiv rolle når der formidles politiske narrativer, men utilsigtede effekter af 

den nuværende brug af Twitter medfører nogle problematikker. 
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Diskussion 

I analysen fandt vi ud af at Twitters egne reguleringer er et emne som på nuværende 

tidspunkt deler vandene. Derfor har vi valgt at fremlægge fordele og ulemper ved 

reguleringerne, og dette inddrager vi i en diskussion. Derudover inddrager vi en diskussion 

omkring problematikker der kan opstå i forbindelse med udbredelsen af filterbobler og 

misinformation. Vi afslutter med en diskussion om vores metode- og teoriovervejelser, hvor 

der reflekteres over hvilken indflydelse vores valgte metoder og teorier har haft på 

resultaterne i vores projekt. 

Fordele og ulemper ved reguleringer på Twitter  
Tidligt i projektet fandt vi ud af, at diskussionen om Twitters reguleringer ville have en vigtig 

betydning for dette projekt. I analysen fandt vi ud af, at Twitter allerede regulerer noget af 

deres indhold. En af de reguleringer Twitter har indført, er deres mærkater på specifikke 

Tweets, som indeholder misinformation. Derudover har Twitter den holdning, at politiske 

Tweets der indeholder misinformation ikke skal slettes, fordi de alligevel tjener til den 

offentlige samtale. Dermed er det tydeligt, at Twitter selv har skabt nogle retningslinjer, og 

regulerer ud fra disse. Eksperterne i vores interviews påpeger blandt andet også dette. 

Vincent Hendricks påpeger at indtil Twitter bliver underlagt statslige forordninger, handler 

de ud fra deres egne redaktionelle valg, og dermed kan de gøre hvad de vil (Vincent 

Hendricks, bilag 5, s.4).  

Spørgsmålet er derfor ikke om Twitter bør regulere eller ej, for det gør de allerede, men 

derimod hvilke fordele og ulemper der er ved disse reguleringer.  

 

Twitter er underlagt Section 230, der giver sociale medier immunitet overfor at skulle stå til 

ansvar for det der bliver delt på deres platform (Diaz, 2020). Denne lov muliggør netop, at 

Twitter kan gøre hvad de vil uden at skulle stå til ansvar, som Vincent Hendricks påpeger. 

Twitter har dog, på trods af denne immunitet valgt, at indføre nogle retningslinjer, som 

f.eks. deres mærkater. Donald Trump er stor modstander af Section 230, da han mener at 

den uretfærdigt giver platforme som Twitter mulighed for at sætte mærkater, eller 

undertrykke hans Tweets om f.eks. valgresultatet (Edelman, 2020). Det skal dog siges, at 

dette ikke er tilfældet. Om noget giver Section 230 Twitter mulighed for at lade Trumps 
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Tweets stå, uden frygt for at skulle stå til ansvar for indholdet (Edelman, 2020). På trods af 

Twitters immunitet har de stadig valgt at indføre reguleringer, der på den ene side 

demonstrerer, at Twitter tager afstand til indholdet, og på den anden side at de tager ansvar 

for det der bliver delt. Der er flere fordele ved, at Twitter selv indfører reguleringer. Ifølge 

Vincent Hendricks ved sociale medier godt, at hvis de ikke selv begynder at regulere, så 

bliver de reguleret (Vincent Hendricks, bilag 5, s. 6). Og ifølge Katrine Villarreal Villumsen vil 

sociale medier hellere selv regulere, end at blive reguleret oppefra (Katrine Villarreal 

Villumsen, bilag 4, s. 7). Derfor kan Twitters reguleringer ses som værende til fordel for dem 

selv. Dette kan dog ikke udelukke, at reguleringerne også er til fordel for andre.  

 

Et af Twitters argumenter for at indføre mærkater og lignende reguleringer er, at tjene den 

offentlige debat, da de ifølge dem selv spiller en central rolle i at styrke den demokratiske 

samtale (Gadde & Beykpour, A, 2020). Dette kan sammenlignes med de redaktionelle 

medier og journalisternes rolle som fjerde statsmagt. I dag er det muligt for alle og enhver 

på sociale medier at blande sig med professionelle journalister og politikere, uden en 

redaktionel gatekeeper, og dermed er der større risiko for at misinformationer bliver delt. 

Dette prøver Twitter at kontrollere gennem deres reguleringer. Der ligger dog et spørgsmål 

i, om de kan kontrollere det på samme måde som de redaktionelle medier, og om hvorvidt 

de skal stå til ansvar for det. På den ene side har sociale medier, såsom Twitter, givet flere 

muligheder for deltagelse i den offentlige debat, hvilket på papiret er demokratifremmende. 

På den anden side er spredning af misinformation kendt som værende 

demokratiundergravende (Hendricks & Vestergaard, 2017).  

En af Twitters reguleringer er de tidligere nævnte mærkater. Det kan diskuteres om disse 

mærkater mindsker spredningen af misinformation på Twitter eller gør brugeren mere 

opmærksom på misinformationen. Det er dog ikke synligt, hvem eller hvad der bestemmer 

hvad der defineres som misinformation på Twitter, og dette kan være et problem. Denne 

problematik spiller sammen med manglen på gennemsigtighed i forhold til algoritmernes 

funktion. Det kan opfattes således, at algoritmerne på Twitter bliver brugt som et politisk 

værktøj, men de konkrete kriterier for brugen af algoritmerne er skjulte. Manglen på 

gennemsigtighed bliver dermed et problem, da brugeren ikke er opmærksom på, hvem eller 

hvad der sætter mærkater om misinformation på Twitter.  
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I forbindelse med præsidentvalget 2020, kunne der ses eksempler på at de redaktionelle 

medier har en anden holdning til misinformation, end Twitter angiver. Vincent Hendricks 

nævner en episode efter valget, hvor flere store amerikanske medier gik ud og afbrød et 

pressemøde fra Donald Trump: 

  

”Så sent som i forgårs var det sådan at da Donald Trump, var ude og melde ud at han 

havde vundet valget, så var det både ABC og NBC, der var ude og afbryde og sige 

hey, lige et øjeblik, de kendsgerninger, du kommer med der, det er altså ikke 

kendsgerninger.” (Vincent Hendricks, bilag 5, s. 4). 

  

Første gang Donald Trump holdt tale efter valgnatten, blev han af flere medier afbrudt efter 

kort tid. Dette blev blandt andet gjort med argumentet, at det er mediernes job at formidle 

sandheden og ikke sprede konspirationsteorier (Ertmann, 2020). På Twitter har brugerne 

mulighed for at dele Tweets fra Donald Trump, der indeholder misinformation om f.eks. 

valgsvindel, hvor Tweetet dog er blevet påført et mærkat, men flere redaktionelle medier 

udtaler, at de ikke vil være med til at dele misinformationer på deres platforme. Samtidig 

argumenterer Katrine Villarreal Villumsen for, at mærkatet ikke nødvendigvis har den 

ønskede effekt, hvis Tweetet taler til læserens eksisterende verdensbillede.  

 

Jack Dorsey blev ved en høring i senatet udspurgt om Twitter. Her gav han udtryk for 

enighed i, at Section 230 skulle opdateres, og at mediet skulle blive mere transparent 

omkring, hvordan de modererer deres indhold (Reardon, 2020): 

 

““I believe that we can build upon Section 230,” Dorsey said. “I think we can make 

sure that we're earning people's trust by encouraging more transparency around 

content moderation”” (Reardon, 2020).  

Der er mange forskelle på redaktionelle og sociale medier. De redaktionelle medier har 

eksisteret længe, og er tiltænkt nyhedsdeling. Twitter har derimod ikke været tiltænkt 

nyhedsdeling, men flere og flere får efterhånden deres nyheder herigennem. 59% af 

amerikanske Twitter brugere får hovedsageligt deres nyheder fra Twitter (Gottfried & 

Shearer, 2016). Dette tyder på, at de to forskellige slags medier har noget tilfælles, og derfor 
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kan der argumenteres for, at disse burde være underlagt minimum nogle af de samme 

retningslinjer. Omvendt bevæger vi os måske ud i en ny fase inden for politisk 

kommunikation hvor der er behov for helt nye tilgange til informationsdeling.  

 

Hvis man ser på problematikken gennem Bauman, vil man forstå, at det handler mere om 

mentaliteten hos selvet, end det handler om politiske instanser. Dette inkluderer at 

individet har et frit valg. Individet set i sammenhæng med Twitter opfattes som brugeren, 

der selv styre sine handlemuligheder. Begrebet flydende modernitet beskriver et samfund i 

konstant forandring, som man forgæves kan forsøge at kontrollere. Hvis den nuværende 

lovgivning på området, netop Section 230, er forældet, kan det ses som et eksempel på 

Baumans teori. Katrine Villarreal Villumsen mener som tidligere nævnt, at tiden er løbet fra 

denne lov, og dette er et tegn på at samfundet har ændret sig, som Bauman beskriver. Hvis 

vi tolker situationen gennem Bauman, kan det tyde på, at samfundsændringer har medført, 

at de lovmæssige instanser ikke længere er tilstrækkelige. Dertil kommer det, at hvis der 

forsøges at indføre nye lovmæssige instanser vil dette også være forgæves. Årsagen til dette 

er netop fokuset på individet, her brugeren, da dette indebærer en mangel på vilje til at 

løfte i fællesskab. Det store fokus på selvet resulterer ifølge Bauman i en opløsning af 

samfundet, som gør det svært for politiske instanser at løse samfundsmæssige 

problematikker som denne. Hvis man sammenligner Baumans teori med ovenstående 

problematik, vil der opstå en politisk magtesløshed i forbindelse med reguleringerne af 

Twitter, og det kan medføre en opløsning af samfundet (Andersen & Kaspersen, 2013).  

 

Problematikker ved filterbobler og misinformation på Twitter  
I dette projekt er der løbende blevet taget brug af begreberne filterbobler og 

misinformation i forbindelse med Twitter. Det åbner op for et spørgsmål om, hvilke 

problematikker disse bringer med sig. 

 

Filterbobler er som tidligere beskrevet en form for segmentering af brugerne på sociale og 

digitale medier. De er med til at adskille brugerne i forskellige filterbobler, der f.eks. 

understøtter bestemte politiske holdninger. Der kan dog stilles spørgsmålstegn ved, om 

dette er noget nyt. I den første og anden fase inden for politisk kommunikation, også kaldet 
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parti- og omnibuspressen, var politisk kommunikation også kendetegnet ved segmentering. 

Her kunne befolkningen selv vælge hvilke aviser de læste, og hver enkelt avis var tilknyttet 

et bestemt politisk parti. Selv i og efter den tredje fase inden for politisk kommunikation, og 

indtil den dag i dag, har befolkningen altid selv haft mulighed for at vælge hvilke nyheder 

man læser og lytter til. Alligevel er filterbobler et nyopstået begreb. 

 

Ifølge aktivist og forfatter Eli Pariser, er faren ved filterbobler, at folk tror de bliver 

præsenteret for et repræsentativt syn på verden, og de gør de virkelig ikke (Jackson, 2017).  

Der ligger yderligere en fare i, ikke at være bevidst om, at man ikke bliver præsenteret for et 

repræsentativt syn på verden. Der kan være informationer eller nyheder, som ikke dukker 

op i en bestemt filterboble, og derfor forsvinder fra disse brugeres synsfelt på det sociale 

medie, uden de overhovedet er klar over, at de forsvinder (Jackson, 2017). Der ligger et 

problem i, at nogle brugere ikke er bevidste om hvad der foregår bag kulisserne på et socialt 

medie som Twitter. Hvis de omtalte brugere var klar over, at de tilhørte en bestemt 

filterboble, og dermed klar over at nogle informationer ikke blev vist, ville disse brugere 

samtidig være opmærksom på, at det de blev præsenteret for, ikke var repræsentativt.  

På den anden side er der også mere og mere opmærksomhed på emnet, og især i 

forbindelse med præsidentvalget i USA, både i 2016 og 2020, har der været meget fokus på 

sociale medier. Hvis man som bruger er opmærksom på disse filterbobler, og at 

algoritmerne er med til at bestemme hvad man bliver præsenteret for, er der også større 

sandsynlighed for at man ser kritisk på indholdet.  

Yderligere ligger der et problem i, at filterbobler ekskluderer andre verdenssyn og dermed 

lukker alt andet ude; 

 

 “If everyone can bring their own amp and turn it up as high as they want, it drowns 

out the ability to have a thoughtful conversation.” - Eli Pariser (Schiffer, 2019).  

 

Når Pariser siger ‘thoughtful conversation’ kan det sammenlignes med tidligere omtalte 

offentlige debat. Citatet skal forstås således, at hvis alle kun lytter til sig selv og andre med 

samme holdninger, drukner muligheden for en velovervejet offentlig debat.  

 



 50 

Modsat denne holdning til filterbobler er der andre eksperter, såsom Katrine Villarreal 

Villumsen, der er lidt uenige i, at der rent faktisk er tale om filterbobler. Hun mener snarere, 

at nogle af disse sociale medier er perfekte platforme til at understøtte allerede 

eksisterende holdninger og verdensbilleder (Katrine Villarreal Villumsen, bilag 4, s. 3). Hun 

mener også, at der altid findes et modspil på sociale medier, for det ville være kedeligt bare 

at snakke med sig selv (Katrine Villarreal Villumsen, bilag 4, s. 4). Hun mener ikke, at der 

100% kan være tale om filterbobler, da man altid vil blive præsenteret for et eller andet 

form for modspil.  

 

Ifølge vores teori om det hybride mediesystem bliver filterbobler desuden set som årsagen 

til et andet problem, nemlig misinformation. Der er yderligere problematikker forbundet 

med dette. Der ligger et spørgsmål i, om brugerne af platformen har frihed til at ytre sig. 

Vincent Hendricks mener ikke, at ytringsfriheden bliver knægtet, hvis der censureres noget 

væk fra sociale medier, men må sociale medier gerne gå ind og slette indhold fra deres 

platform? (Katrine Villarreal Villumsen, bilag 4, s. 13). Her kan det igen overvejes, om 

lovgivningen på området halter lidt. Der er nemlig ingen ensformige regler for sociale 

medier omkring hvornår de må skride ind (Katrine Villarreal Villumsen, bilag 4, s. 13).  

 

Vi har tidligere nævnt, at misinformation kan være demokratiundergravende (Hendricks & 

Vestergaard, 2017). Ifølge Vincent Hendricks og hans kollega ved Københavns Universitet, 

filosoffen Mads Vestergaard, skyldes dette at sociale medier har medført en konstant kamp 

om opmærksomhed (Ibid.). Vores opmærksomhed er ifølge dem en dyrebar ressource, som 

vi kun kan rette mod en ting ad gangen. Dermed bliver det hurtigt den sjove, spændende og 

nye historie der vinder over den fakta-baserede kedelige historie (Ibid.). Dog er det ikke 

altid, at den underholdende historie skaber grobund for den gode offentlige debat. 

Hendricks og Vestergaard kommer med et eksempel på, hvordan Donald Trump er en 

mester i at trække opmærksomhed på Twitter; Da Donald Trump blev indsat som USA’s 45. 

præsident i 2016, var der færre mennesker til stede end under Barack Obamas indsættelse i 

2008, hvilket tydeligt fremgår af billeddokumentation. Donald Trump benægtede dog dette, 

og Tweetede om hvor uenig han var, og at han i øvrigt var i besiddelse af “alternative fakta” 

(Ibid.). Dette er et eksempel på, hvordan misinformation kan blive genstand for debat og 

sætte dagsordenen i dagevis (Ibid.). Det viser hvordan misinformation kan skade den 
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offentlige debat, da fokus ender på noget, der er baseret på pure opspind. Dermed kan 

vigtige politiske emner, der er baseret på kendsgerninger, blive glemt i den offentlige debat, 

og dette kan potentielt skade demokratiet på længere sigt.   

 

Det kan virke som om, at løsningen på dette ville være at stopfodre befolkningen med fakta 

og kendsgerninger. Det mener Hendricks og Vestergaard dog ikke (Hendricks & Vestergaard, 

2017). Et demokrati handler, som tidligere nævnt, om ligevægt mellem forskellige 

livsformer, personlig og politisk frihed under deltagelse i den demokratiske proces, samt fri 

og demokratisk dialog via rationelle argumenter (Andersen & Kaspersen, 2013). Et 

demokrati handler også om holdninger og visioner for hvilket samfund vi gerne vil have 

(Hendricks & Vestergaard, 2017). Hendricks og Vestergaard argumenterer for, at journalister 

og forskere på den ene side skal arbejde på at tilvejebringe det faktuelle grundlag, som 

politikere og borgere på den anden side fører politiske diskussioner ud fra, og disse 

diskussioner må være præget af holdninger og visioner (Ibid.).  

 
Ovenstående problematik tydeliggør, hvorfor misinformation kan være et stort problem. 

Det kan føre til mangel på kendsgerningsbaseret politisk debat, hvilket kan ses som et 

kendetegn på, at vi måske bevæger os ud i en ny fase inden for politisk kommunikation. 

Hendricks og Vestergaard frygter at vi kan begynde at se tegn på det såkaldte postfaktuelle 

demokrati (Hendricks & Vestergaard, 2017).  
 

Metode og teori  
Empiriindsamling 

Den kvantitative data vi har indsamlet, har været indsnævret på flere områder. Til at starte 

med har Digital Media Lab udvalgt hvilke data, de mente var relevant i deres egen 

dataindsamling. Dette har derfor haft en begrænsning i forhold til hvilken slags data, der var 

muligt for os at indsamle, hvorfor vi foretog en sekundær kvantitativ analyse. Trods en 

forholdsvis indsnævret dataindsamling, har der kunne udledes bestemte tendenser på 

Twitter. Desuden har det været med til at muliggøre at se tendenser i en politisk 
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sammenhæng, hvilket er en noget af det, som problemformuleringen forsøger at svare på. 

Dog er det stadig væsentligt at nævne, at dataen ikke har kunnet udlede mere end dette. 

 

Ser man nærmere på den kvalitative data, har vi foretaget to ekspertinterviews. 

Ekspertinterviewene har været med til at belyse nogle af de problematikker, som 

problemformuleringen ønsker at undersøge. De har især været nyttige, da specifikke emner, 

såsom reguleringer, har været besvaret dybdegående af eksperterne. Der forsøges i 

ekspertinterviewet at opbygge præcise og konkrete spørgsmål, hvor interviewguiden skal 

indeholde overordnede og afklarende spørgsmål, hvis dette er nødvendigt. Om end dette er 

tilfældet, har vi stadig fået både dybdegående svar, men også bredere samt mere 

underordnede svar i forhold til problemformuleringen. Derfor kan det diskuteres, om 

udfaldet af vores interviews reelt set er det vi ønskede svar på i første omgang. Det kan 

være svært at svare på, men da ekspertinterviewene samtidig forholder sig åbne, har det 

været lange og i nogle tilfælde mindre konkrete svar, som interviewpersonerne er kommet 

med. Hvis man kobler disse svar til problemformuleringen, afspejler de at området som vi 

har undersøgt, er enormt bredt. Derfor kan interviewene være gode til at belyse, hvilke 

problematikker der kan opstå på baggrund af de nuværende politiske tendenser på Twitter i 

USA, men de omhandler også en masse andre emner, som kan kobles til vores problemfelt. 

 

Samlet set er den kvantitative dataindsamling og de to ekspertinterviews gode til at belyse 

specifikke tendenser samt problematikker, hvilket teorierne og metoderne understøtter. 

Selvom dette er tilfældet, er dette ikke specielt repræsentativt. Grunden til dette er, at 

eksperterne forholder sig til den offentlige debat samt demokratiet, hvilket er enormt store 

størrelser. Det kan være vanskeligt at udlede noget konkret, da emnet er stort, og 

empirigrundlaget i den kontekst er småt. Ud fra dette empirigrundlag er analysen og 

diskussionen udsprunget, og disse afsnit har muliggjort at vi har kunne udfolde specifikke 

tendenser og problematikker.  

Projektet kunne have haft en anden vinkel, hvis vi havde valgt at inddrage nogle af Twitters 

brugeres holdninger. Vores metoder, og indsamlede empiri, er udelukkende baseret på 

eksperter og data. Dette udelukker derfor eventuelle holdninger og meninger, som brugere 

af Twitter kan have om de tendenser og problematikker der belyses i projektet. Dog kan det 

diskuteres om dette ville have gjort en forskel for projektet, da brugerne muligvis ikke ser 
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samme problematikker. Dertil kommer det, at en inddragelse af amerikanske Twitter 

brugere ville være omstændig for at være repræsentativ.  

 

Trump & Data 

Ud fra dataen har der været mere at indhente om Donald Trump, på alle parametre. Noget 

af dataen er som tidligere nævnt indhentet fra hjemmesiden Trump Twitter Archive 

(thetrumparchive.com, s.d.), som har likes, retweets og kommentarer fra Donald Trumps 

Twitter konto. Vi har ikke kunnet finde nogle lignende sider, der omhandler Joe Biden eller 

andre amerikanske politikere, hvilket har givet projektet mest data om Donald Trump. Det 

kan være svært at sige, hvad dette har gjort for projektet, men da Donald Trump er meget i 

fokus i forhold til emnet, er han det oplagte valg og dermed den Twitter profil, som der er 

mest data indsamlet om. Selvom dette er tilfældet, er det udelukkende i en politisk 

kontekst, hvilket gør at vi ikke kan være sikre på, hvor mange andre der f.eks. har fået 

mærkater på deres Tweets. Det er dermed ikke sikkert, at Trump er den eneste der har fået 

mærkater, trods han er den som får mest omtale.   

 

Teorier 

Vores teori om algoritmer har været afgørende for, hvordan vi har belyst Twitter som 

teknologi. Gennem hele projektet henviser vi til algoritmerne, og derfor har forståelsen af 

Twitter og deres algoritmer haft stor betydning for dette projekt. Det er dog fortsat vigtigt 

at påpege at Gillespies og Loridas’ definitioner af algoritmer, blot er to ud af flere 

definitioner. På den ene side præsenteres algoritmer som en simpel opskrift, men på den 

anden side som en kompleks størrelse. Selve teorien giver et indblik i hvordan algoritmerne 

fungerer overordnet set samt i den specifikke sammenhæng med sociale medier. Dog er det 

ikke muligt at vide præcist hvordan Twitters algoritmer fungerer, da disse er skjulte. Vores 

teori om algoritmer giver en god beskrivelse af hvordan algoritmerne fungerer rent 

teoretisk. Omvendt kan teorien ikke beskrive hvordan algoritmerne fungerer i praksis. Vores 

teori er desuden ikke med til at besvare problemformuleringen eller vores arbejdsspørgsmål 

direkte, men giver i stedet en god baggrundsforståelse, og understøtter flere af vores kilder 

samt empiri. 
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Teorien af Habermas belyser hvordan teknologi er væsentlig i det moderne samfund og at 

alle skal have lige ret til at udtale sig, samt at det skal være rationelle udtalelser. Dette er et 

godt belæg i projektet, for at forstå hvordan demokratiet hænger sammen i nyere tid, og 

dermed hvordan misinformation, ytringsfrihed og demokrati kan kobles sammen. 

Habermas’ teori er mindre god til at belyse hvad der menes med, at ligevægt mellem 

mennesker, lige ret, rationelle og moralske argumenter kun er gyldige. Det er ikke tydeligt 

hvem der afgør dette, eller hvornår noget er rationelt og moralsk. Kan alle deltage i den 

offentlige samtale og er det realistisk at der er lige muligheder for alle? Det kan være svært 

at definere hvad morale og rationalitet er. Vi kobler irrationalitet sammen med 

misinformation, men det er svært at vide, om det er hvad Habermas mener med rationelle 

argumenter i hans teori. Vi har efterfølgende lagt mærke til, at der er opstået et paradoks i 

Habermas’ teori. På den ene side kræver hans demokratiforståelse at alle har ret til frit at 

ytre sig, hvilket Twitter kan være en platform til. På den anden side kræver samme 

demokratiforståelse rationelle argumenter, hvilket misinformation på Twitter strider imod. 

Til dette skal det nævnes, at Habermas’ teori stammer fra en tid før Twitter og sociale 

medier.  

 

Teorien om det hybride mediesystem er essentiel, i forhold til hvilken tilgang vi har til 

Twitter som medieplatform. Det hybride mediesystem angiver at både sociale medier og 

redaktionelle medier kan betragtes som aktører i den fjerde fase indenfor politisk 

kommunikation. På baggrund af denne teori, opfatter vi Twitter som en medieplatform, 

hvor der deles nyheder. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at Twitter også selv betragter 

platformen som værende en del af dette.  

I det hybride medie system redegør vi for en definition af filterbobler, som får stor 

betydning for projektet. Begrebet om filterbobler havde dog nogle begrænsninger. Både 

fordi det var svært at lokalisere hvilke konsekvenser filterbobler har i praksis, men også at 

der i vores interviews blev stillet spørgsmålstegn ved om filterbobler reelt set eksisterer. Vi 

forstår desuden det hybride mediesystems begreber, optimistisk og pessimistisk, som 

værende opdelt. I analysen har vi dog belyst, at det er muligt, at der kan ske en 

sammensmeltning mellem disse tankegange. Derfor viser det os, at begreberne 

sandsynligvis er mere nuancerede end beskrevet i teorien. Vi oplevede, at vores eksperter 
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hverken kunne placeres som pessimister eller optimister, men tværtimod udtrykte 

holdninger der kunne bestå af begge synspunkter.  

 

Ser man nærmere på Baumans teori om flydende modernitet, opfatter vi, at han har et 

forholdsvist kritisk verdensbillede. Det kan virke som om, at han ikke mener at det 

postmoderne samfunds politiske udfordringer kan løses. På baggrund af vores forståelse af 

teorien om flydende modernitet, ser det derfor ud til, at det ikke er muligt at løse de rejste 

problematikker i projektet ved hjælp af reguleringer. Det giver os en forståelse for, at 

reguleringer ikke er tilstrækkelige eller overhovedet har en effekt, hvis man ser problemet 

gennem Bauman. Vi ser dog Twitters reguleringer som en essentiel del af projektet, og vores 

eksperter opfatter reguleringer som en mulig støtte, eller delvis løsning til 

problematikkerne. Da der på nuværende tidspunkt ikke er en løsning, er det hypotetisk 

hvorvidt reguleringer kan være en løsning eller ej. Baumans teori har dog givet os god 

forståelse for, hvilke usikkerheder der kan forekomme i forbindelse med at håndtere 

politiske samfundsmæssige problemer. 

 

Videnskabsteori 

Den postfænomenologiske tilgang hænger sammen med flere dele af vores projekt. 

Eksperterne i vores interviews argumenterer ud fra deres oplevelser og erfaringer med 

Twitter som en digital medieplatform. Det kunne have været relevant at inddrage brugere 

der direkte har erfaret Twitter som politisk platform, men grundet projektets 

begrænsninger, har dette ikke været muligt. Kigger vi på vores kvantitative metode, kan 

denne ikke hjælpe os med at analysere erfaringerne af Twitter, og koblingen til vores 

postfænomenologiske ståsted bliver i dette tilfælde lidt snæver. Dog kan vi se at den 

kvantitative data supplerer vores kvalitative data, og bekræfter at vi kan dokumentere at 

den politiske brug af Twitter stiger, i forbindelse med det amerikanske præsidentvalg i 2020. 

Begrebet teknologimediering har væsentlig betydning for projektet, da det er baggrund for 

det syn vi har på Twitter og dets rolle i samfundet. Både algoritmer, filterbobler, mærkater, 

og Twitter generelt, kan påvirke hvordan mennesket f.eks. opfatter politiske narrativer. 

Disse eksempler viser hvordan Twitter står i midten mellem subjektet og verden, men vi kan 

ikke konkretisere hvilken indflydelse det har. 
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Konklusion  
På baggrund af vores empiri har vi fået nogle idéer om reguleringer, misinformation, 

tendenser og problematikker forbundet med Twitter og brugen heraf. Vores viden er 

begrænset, da det udelukkende er to eksperter vi har talt med på et område, som er meget 

bredt. Derudover er vores data fra Digital Media Lab indsnævret af flere omgange, hvilket 

igen begrænser resultatet.  

 

På trods af dette kan vi ud fra vores projekt konkludere, at der er en tendens til at brugen af 

Twitter i politisk sammenhæng stiger op til det amerikanske præsidentvalg i 2020. Vi kan se, 

at algoritmerne blandt andet påvirker det politiske indhold som brugeren bliver præsenteret 

for. Vi kan på baggrund af dette projekt yderligere konkludere, at Twitter bliver brugt som 

politisk talerør i USA. Der er ingen redaktionel gatekeeper eller statslige reguleringer, der 

kontrollerer indholdet på Twitter.  

Platformen er beskyttet af Section 230, men på trods af deres immunitet har de selv valgt at 

indføre bestemte reguleringer, såsom mærkater. Vi ser nogle problematikker forbundet 

med disse mærkater, men de kan være svære at tilgå. Det er for det første svært at vide, om 

de reelt set gør en forskel for brugeren, hvis brugeren allerede har et bestemt verdenssyn. 

Derudover er det svært at vide om Twitter selv har indført disse mærkater for at undgå 

føderale myndigheders reguleringer, eller fordi de ønsker at tage mere ansvar for det der 

blive delt. På baggrund af dette projekt kan vi se, at der er behov for mere gennemsigtighed 

på platformen. Vi oplever, at Section 230 er en meget omdiskuteret lov i øjeblikket, og det 

nævnes i projektet at tiden er løbet fra den.  

 

Den nuværende brug af Twitter har visse utilsigtede effekter. Vi kan konkludere, at 

filterbobler og misinformation er to centrale problematikker, der kan opstå i forbindelse 

med brugen af Twitter. Filterbobler kan være med til at fastholde brugere i deres 

eksisterende politiske narrativ. Misinformation, der af nogle ses som værende et resultat af 

filterbobler, strider imod demokratiforståelsen der præsenteres i dette projekt. En del af 

denne demokratiforståelse omhandler ytringsfrihed. Problemet omkring ytringsfrihed er 

kompliceret, og dette er muligvis fordi de forskellige sociale medier har forskellige interne 

retningslinjer, og at den overordnede lovgivning på området halter.  



 57 

Vi kan på baggrund af dette projekt konkludere, at tendenser på Twitter potentielt kan have 

konsekvenser for den offentlige debat og den demokratiske samtale. Dog er det ikke tydeligt 

om reguleringer eller andre tiltag kan have indflydelse på dette, eller om en opløsning af 

samfundet er uundgåelig i denne fjerde fase indenfor politisk kommunikation.  

 

Perspektivering  
Hvis der skulle arbejdes videre med emnet og de tilhørende problematikker, kunne det være 

interessant at kigge på spørgsmålet om, hvorvidt sociale medier overhovedet må gå ind og 

regulere indholdet på platformen. Twitter er, som tidligere nævnt, en privat virksomhed, og 

kan derfor sætte deres egne retningslinjer. Samtidig betragtes Twitter som en del af den 

offentlige debat, og derfor er det svært at vurdere hvilke retningslinjer der skal gælde. Efter 

endt skrivning er det vores opfattelse, at der er et behov for ændringer på området. 

Hvorvidt det skal komme fra føderale myndigheder eller Twitter selv er ikke afklaret. Vi ser 

et problem i, at der mangler gennemsigtighed. Derudover kunne det have været 

interessant, hvis vi havde mulighed for at arbejde med, hvilken indflydelse Twitter og den 

nuværende brug har på amerikanerne og deres indstilling til politik. Dette kunne potentielt 

tydeliggøre, at der er behov for ændringer på området.  
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