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Indledning

Samfundet vil altid ændre sig i takt med udviklingen af nye teknologiske værktøjer. Måden

teknologi kan bruges i hverdags- og arbejdslivet gør, at vores dagligdags rutiner ændrer sig bevidst

og andre gange ubevidst. De seneste år har der været tale om funktionen af algoritmiske værktøjer

på de sociale medier. Eftersom dette projekt tager udgangspunkt i Facebook som det eneste sociale

medie, kan det siges, at lige præcis dette sociale medier har medført en drastisk ændring i den måde

vi interagerer med andre mennesker på. Facebook er en online digital platform der gør det muligt at

interagere med nære og kære men også alle de andre - eksempelvis arbejdet, politikerne og dem vi

måske i virkeligheden ikke bryder os så meget om.

Alle os der har en Facebook-pro�l har en lille tendens til at kigge igennem vores newsfeed på

Facebook. Nogle gange grundet tidsfordriv, andre gange med et klart formål. Vi liker, deler og

kommentere hinandens opslag og tagger vores venner på opslag vi �nder interessante, sjove eller

brugbare. Det interessante i denne sammenhæng er, at stille spørgsmålet; hvilken ind�ydelse har

Facebook på vores adfærd? Bliver vi dannet af at tilgå Facebook? Hvad sker der med vores måde at

tilegne viden på? Hvordan ser vi omverden, når vi har læst nyheder på Facebook? Eller sker der

overhovedet noget?

Vi har i projektet en hypotese om, at det sociale medie, Facebook, har en e�ekt på brugernes adfærd.

Dette bygger på det faktum, at de sociale medier hele tiden ønsker mere brugerdata fra brugerne. I

dokumentarerne; The Great Hack: The Cambridge Analytica Scandale og The Social Dilemma ser

vi netop, hvordan virksomheder anvender brugerdata til politiske formål og hvordan de sociale

medier bruger eksempelvis nudging-teknikker til at få brugerne til at være aktive brugere.
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Abstract

This project examines how the social media, Facebook, a�ects the behavioral traits of an individual

Facebook-user through the use of the technological tool; algorithms. The background for the

project stems from the documentaries, The Cambridge Analytica Scandal and The Social

Dilemma. Based on the theory involved, we have managed to investigate how Facebook's relevance

algorithms a�ect and sometimes change the behavior of individuals.

In this regard, we also examined the advantages and disadvantages of using Facebook. We have done

this by conducting an expert analysis of those documentaries, The Great Hack: The Cambridge

Analytica Scandal and The Social Dilemma. Furthermore, we conducted a study that was

speci�cally based on the function of Facebook with regard to categorizing content for each user.

Here we focused on the interests of the user and whether the content to which they were exposed

was based on their interests and needs or not.

The project points out that the relevance-algorithm categorizes content for each person based on

the user's input-information. Based on the theories and methods involved, it can be concluded that

algorithms have a great in�uence on the individual - but also society in general. This is because the

algorithms are capable of in�uencing, controlling and manipulating the individual user through

social media, and more speci�cally in this case; Facebook.
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1. Problemfelt

I takt med den stigende digitalisering har vi mennesker �ere muligheder for at interagere med

hinanden på digitale tjenester. Teknologien præger menneskets adfærd og former på denne måde

også samfundet. I dag har 93-96% af den danske befolkning adgang til internettet (Danmarks

statistik, 2020), hvor sociale medier som er; medier for social interaktion, bliver anvendt til at

komme i kontakt med sit netværk på global plan. Her fremgår det også af statistikkerne, at blandt

de sociale medier er Facebook det mest populære og vokser fortsat med andelen af brugere

(Kulturministeriet, 2018). Blandt den danske befolkning er de unge mennesker i alderen 16-24 år

dem med det højeste forbrug af Facebook på 97%, det er altså kun 3% af de unge som ikke bruger

Facebook (Ibid.). Endvidere kan vi se, at personer i alderen 25-34 år samt 35-44 år har et omtrent

lige så højt forbrug af Facebook med en procentvis afvigelse på hhv. 6% og 7% (Ibid.). Brugen af de

sociale medier præger brugernes adfærd og har dermed en betydende påvirkning på både individ- og

samfundsniveau.

Vi har valgt at fokusere på netop Facebook, da der har været en del problematikker i forhold til

Facebooks brugerdata. Ved indsamlingen af brugerdata bliver brugerne af Facebook overvåget med

stort set alt hvad de foretager sig (opslag, likes, venner mm.). Facebook kan i den forstand siges at

være meget mere end blot et socialt medie. Platformens design og funktion er med til at påvirke

menneskets adfærd og demokrati til det negative. Dette kan til dels skyldes funktionen af Facebooks

algoritmer, der justerer indholdet på siden, med udgangspunkt i de ting den enkelte bruger �nder

interessant. Algoritmerne på de sociale medier kan forudsige, hvad den enkelte bruger �nder

opsigtsvækkende ved at regne brugsmønstrene ud. Facebook-brugere bliver også eksponeret for

indhold som de er interesserede i- således Facebook kan få/købe mest mulig tid af brugeren - og

dermed opnå mere brugerdata- og omsætning. Algoritmerne i den sammenhæng er ikke neutrale,

og det indikerer, at de påvirker vores adfærd, samfund og ikke mindst demokrati.
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Omdrejningspunktet for dette projekt er, at undersøge hvor stor en betydning algoritmerne har på

menneskets adfærd. Her vil der være fokus på overvågning som en central del af brugen af

Facebook. Her vil vi inddrage dokumentar�lmene; The Great Hack: Cambridge Analytica og The

Social Dilemma som begge belyser særlige relevante- og interessante sager inden for Facebooks

skjulte funktioner- og platformens afhængighedsskabende design.

På baggrund af projektet, ønskes det at undersøge nedenstående problemformulering- samt

nedenstående problemstillinger.

1.1 Problemformulering

Hvilken indflydelse har Facebook-algoritmer på brugerens adfærd-

og hvordan påvirker dette den enkelte bruger?

1.2 Problemstillinger

● Hvad er algoritmer?

● Hvordan er Facebooks design afhængighedsskabende for brugeren?

● Hvorfor vælger Facebook-brugere at anvende platformen?

● Hvordan påvirker Facebook-algoritmerne brugernes adfærd?

● Hvordan overvåges den enkelte bruger via Facebook?

1.3 Semesterbinding

Basisprojekt 2 skal skrives i to dimensioner, hvor dimensionen, Teknologiske systemer og artefakter,

er obligatorisk. Til projektets anden dimension har vi i projektgruppen valgt at inddrage kurset,

Subjektivitet, teknologi og samfund.

Dimensionen, Teknologiske systemer og artefakter, inddrages i projektet til det formål at beskrive,

analysere og diskutere en model af brugen af det teknologiske værktøj kaldet algoritmer. I den

forbindelse vil der gøres brug af trin-modellens faser til at undersøge det teknologiske aspekt

nærmere. Vi har valgt at tage udgangspunkt i trin 1 (teknologiens indre mekanismer og processer), 3
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(teknologiens utilsigtede effekter), 4 (teknologiske systemer) og 6 (drivkrafter og barriere for udbredelse

af teknologier).

Den anden dimension, Subjektivitet, teknologi og samfund, inddrages hovedsagelig i analysedelen.

Det ønskes i den sammenhæng at undersøge samspillet mellem mennesket, teknologien og dens

ind�ydelse på samfundet. Formålet med denne dimension er, at analysere hvorledes algoritmer

påvirker det enkelte individ gennem det sociale medie; Facebook. Her vil vi inddrage adfærdsdesign

og nudging med henblik på at undersøge, hvordan platformen, Facebook, påvirker brugeren

gennem brugen af det sociale medie. Her vil Facebooks afhængighedsskabende elementer analyseres

gennem kvantitative- og kvalitative undersøgelser såsom: survey-undersøgelse, walk-through-, deep

dive metoden og ekspertundersøgelsen.
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1.4 Begrebsafklaring

Algoritmer

Algoritmer er en form for programmering, der omdanner data til at udfører bestemte opgaver.(Jens

Clausen, 2012),

Newsfeed

Begrebet Newsfeed er der hvor brugeren ser opslag fra venner og bekendte på faecbook. News

betyder nyheder, mens feed betyder foder. Så newsfeed er den side, hvor den enkelte bruger bliver

eksponeret for indhold kategoriseret efter relevans.

Input-information

Algoritmer afgør hvilket indhold den enkelte bruger skal eksponeres for, på baggrund af den

enkelte brugers input-information, dvs. den data som brugere giver algoritmen.

Output-information

Det indhold som den enkelte bruger eksponeres for kaldes output-information. Denne

information er baseret på den enkelte bruger input-information.

Overvågningskapitalisme

Zubo� forklarer begrebet som værende “en ny økonomisk verdensorden, hvor menneskets

tilværelse betragtes som et frit tilgængeligt materiale for hemmelige kommercielle metoder med

henblik på indhentning, forudsigelse og salg.” (Zubo�, 2019).

Side 10 ud af 64



Af: Amina Sa�, Haissam Barghooth, Madina Sa� og Subhan Mahomed Vejleder: Lotte Bornemann Petersen

Kursus/projekt: BP2 A�everingsfrist: 09. juni 2020 kl. 10:00

2. Introduktion til case

I dette projekt er det formålet at undersøge hvilken ind�ydelse Facebooks relevans-algoritmer har

på Facebook-brugeres adfærd- og hvilken e�ekt dette kan have på samfundet. Her undersøger vi

med andre ord; hvordan overvågningen anvendes til at bruge- og påvirke individers adfærd på

Facebook. I det følgende præsenteres derfor Cambridge Analytica-sagen som platformen Facebook

har medvirket i. Endvidere præsenteres �lmen; The Social Dilemma, hvor eksperterne bag bl.a.

Facebook står frem og fortæller om nogle af de teknikker Facebook bruger til at holde

bruger-aktiviteten i gang.

2.1 The Great Hack - og Cambridge Analytica-sagen

Cambridge Analytica var en konsulentvirksomhed som i begyndelsen af år 2014 stod i spidsen for

en stor sag angående datamisbrug, hvor det viste sig, at virksomheden havde udnyttet mere end 50

millioner Facebook-brugeres brugerdata (DR, 2018a). Virksomheden blev her anklaget for at have

misbrugt Facebook-pro�ler mht. individers personlige data i forbindelse med præsidentvalget i

USA i 2016. Her målrettede virksomheden annoncerne efter brugernes interesser, venneliste,

tidslinjen og alt det den enkelte bruger har syntes godt om (Ibid.). Virksomheden har markedsført

sig selv som […] en virksomhed, der tilbyder forbruger-research, målrettet annoncering og andre

data-relaterede ydelser til både virksomheder og politiske aktører (DR, 2018b). De hjalp politikere

med at sælge deres politiske budskaber til vælgerne på baggrund af personlighedspro�ler; ud fra de

likes en person har afgivet på Facebook, kan der foretages en detaljeret oversigt over, hvem man er

som person, og hvilke budskaber/indhold der vil påvirke og/eller ændre adfærden hos brugeren.

Dette belyses også i dokumentaren, The Great Hack, som vi i gruppen har set i fællesskab - og det er

denne dokumentar vi ønsker at analyserer med henblik på at belyse hvordan teknologi kan udgøre

en utilsigtet e�ekt for den enkelte bruger- og samfundet.
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2.2 The Social Dilemma

Dokumentaren, The Social Dilemma, bygger på interviews med IT-eksperterne bag bl.a. Facebook.

Her belyser eksperterne netop hvordan designet på de sociale medier er med til at skabe en

afhængighed hos brugerne med hensyn til de sociale medier. Dette sker ved at manipulere

mennesker gennem en skærm (The Social Dilemma, 2020). Det er her også pointeret hvorledes

algoritmerne blev udtænkt til, at brugere af de sociale medier skulle bruge mest mulig tid foran

skærmen på de sociale medier. Det synliggøres hvordan algoritmerne direkte er med til at

manipulerer mennesket på den anden side af skærmen. Årsagen til dette er hovedsageligt, at

individet der bruger længere tid på eksempelvis Facebook bidrager til økonomisk vækst hos

platformen.

Overordnet ser diskuterer dokumentaren, The Social Dilemma, de sociale mediers farlige

ind�ydelse på mennesker med teknologi eksperter, der advarer mod deres egne op�ndelse (The

Social Dilemma, 2020). I forbindelse med projektet vil dokumentaren anvendes til det formål, at

analysere IT-eksperternes udtalelser.

2.3  Facebook

En af de mest brugte digitale platforme er Facebook. Platformen blev oprettet i 2004 af Mark

Zuckerberg og har siden været med til at skabe den nye måde at være social på. Man behøver ikke

længere at være sammen fysisk for at være i selskab med hinanden. Igennem Facebook kan venner

og familie komme i kontakt med hinanden på global plan (About Facebook, 2021). Endvidere kan

man søge ind i nye fællesskaber og endda starte virksomheder. Brugerne af platformen kan være

sikre på at kunne være en del af det hele samtidigt med, at de kan være på afstand. Brugerne bliver

på platformen også eksponeret for indhold som de er interesserede i. Idet brugerne opretter en

pro�l på Facebook, gives der tilladelse til at platformen kan indsamle- eller få adgang til en del af de

oplyste data.

Årsagen til, at der er taget udgangspunkt i platformen Facebook skyldes hovedsageligt grundet de

inddragede �lm, som dokumenterer, at brugerdata fra Facebook er en forhandlingsvarer og at

Side 12 ud af 64



Af: Amina Sa�, Haissam Barghooth, Madina Sa� og Subhan Mahomed Vejleder: Lotte Bornemann Petersen

Kursus/projekt: BP2 A�everingsfrist: 09. juni 2020 kl. 10:00

brugerens adfærd i denne sammenhæng er det eneste produkt (The Social Dilemma, 2020).

Endvidere benyttes Facebook i højere grad til politiske formål; �ere og �ere politikere bruger

platformen, Facebook, til at kommunikerer politiske budskaber ud til befolkningen. Her har

Facebook-brugere mulighed for at være en del af et politisk fællesskab, hvor de kan ytre egen

holdning til et givent budskab. Desuden kan man som bruger eksponeres for indhold man ikke

�nder interessant. Det kan være tilfældet, at et parti eller en bestemt side promoverer et opslag eller

lign. mod betaling, hvor man vil få andre end sine faste følgere til at modtage sidens budskab. Her er

der altså mulighed for at se opslag fra forskellige vinkler. På denne måde har brugere af Facebook rig

mulighed for at påvirke- og indgå i adskillige demokratiske processer i modsætning til eksempelvis

Instagram- og Snapchat.

Men hvorfor er vi så drevet af disse platforme?Mennesket har et stærkt behov for andres sociale

støtte, hvis individet bliver udstødt fra sin sociale gruppe kan det påvirke den enkelte brugers

selvværd, følelse af tilhørsforhold, følelsesmæssig velvære, følelse af livs mening mm. (Nadkarni &

Hofmann, 2012). Dette kan også betegnes som fomo (fear of missing out). Vi ønsker at følge med i

alt det, der foregår rundt om os. Som Jesper T. Troelsen, professor ved Roskilde Universitet,

nævner i sin klumme; Nysgerrighed (2018), så er “vi mennesker ekstremt nysgerrige, så nysgerrige, at

nysgerrigheden styrer vores handlinger- og udvikling” (Jesper T. Troelsen, 2018). Dette spiller en

væsentlig rolle inden for hele tankegangen bag de sociale medier, som oftest benyttes til at holde sig

opdateret mht. omverdenen, familie og venner. Vi mennesker føler behovet for at tilhører til

fællesskaber.

Overordnet set benytter brugerne sig af de sociale platforme, for at udfylde deres sociale behov.

Mange føler sig også tvunget til konstant at holde øje med hvad der foregår (fomo), og andre

benytter sig af platformen for at se hvad deres nære-, bekendte og politikere foretager sig i sin

hverdag.
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3. Metode

I det følgende redegøres der for de metoder- og værktøjer der anvendt i forbindelse med

udarbejdelsen af projektet. Vi har i projektet besluttet os for, at indhente oplysninger fra allerede

eksisterende data, fra dokumentarene; The Great Hack: The Cambridge Analytica Scandale og The

Social Dilemma - ud fra dette udarbejdes der også et farvet problemkort, som vi bruger som et slags

brainstorm-værktøj - og ikke som en designløsning. Dette fremgår som sekundær data i projektet.

Her har vi analyseret den data ud fra en ekspertundersøgelse. Vi har dog også suppleret det med

primærdata i form af surveyundersøgelse, walk-through- og deep dive metoden.

3.1 Coloured Cognitive Mapping

Det farvede problem kort er et praktisk værktøj til at analysere problemer med fokus på dets årsager

og konsekvenser (Venable, 2014). Teksten, A Cognitive Map of Maturity, belyser blandt andet, at

et problem kan opfattes som forskellen mellem hvad der er- og hvad der burde være

tilstanden/hensigten i det givne miljø (Pries-Heje, J., J. Johansen & M. Korsaa, 2020). Her kan der

være tale om et ønske eller behov hos eksempelvis det enkelte individ eller hos samfundet generelt. I

den sammenhæng er der to problemtyper; hårde og bløde problemer (Venable, 2014).

● Hårde problemer karakteriseres som værende enkle- og letforståelige.

● Bløde problemer karakteriseres som værende rodede- og komplicerede.

Ud fra dette kan det udledes, at problemet med algoritmers indflydelse på den enkelte bruger af

Facebook, er et individuelt problem- men kan også blive et samfundsmæssigt problem. Mange

aspekter og mange mennesker interagerer dagligt på det sociale medie, Facebook, hvorved

problemet gøres uhåndgribeligt. Det kan dermed karakteriseres som et blødt problem (Venable,

2014). På nedenstående �gur ses det, at problemet i vores projekt er; algoritmers ind�ydelse på den

enkelte bruger af Facebook. Problemet er markeret med den blå farve, jf. nedenstående �gur.

Årsagerne til problemet ses nederst i �guren, mens konsekvenserne af problemet ses øverst i �guren.

Årsager- og konsekvenser er begge markerede med rød.
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Det kan hermed udledes ud fra ovenstående �gur, at algoritmerne har ind�ydelse på den enkelte

bruger af Facebook, grundet de sociale medier er interesserede i brugerdata. Ved at eksponere det

indhold for brugerne som fanger den enkelte brugers interesser, så vil techgiganten Facebook tjene

�ere og �ere penge ved at købe brugerdata- og sælge det videre til kommercielle virksomheder.

Endnu en årsag til at Facebook-algoritmer påvirker dets brugere skyldes, at mange mennesker

dagligt bruger sin Facebook-pro�l. Dette betyder også, at der er større sandsynlighed for, at disse

brugere bliver påvirket af det indhold de eksponeres for - her er det også tilfældet, at brugerdata

lagres og bruges i forbindelse med senere eksponering af indhold - dette vil vi redegøre for i

teoriafsnittet om algoritmers centrale indre mekanismer- og processer.

Konsekvenserne af problemet i den sammenhæng er, at de enkelte brugers holdninger styres af

algoritmerne. Dette er til ulempe for samfundet på længere sigt, i tilfælde af, at misinformation

bliver udbredt. Dette påvirker den enkeltes syn på omverden. Igennem brugen af Facebook, er det

muligt at påvirke-, kontrollere- og manipulerer den enkelte bruger igennem det teknologiske

værktøj; algoritmerne. Dette medvirker igen til at mennesket konstant bliver overvåget, hvilket truer

demokratiet, da algoritmerne i forbindelse med overvågningskapitalisme former vores kultur og

politik.

Overordnet set er det farvede problemkort, CCM, med til at give os overblik over problemet og dets

årsager- og konsekvenser. Vi har i denne forbindelse blot brugt CCM-værktøjet som en

brainstorm-teknik og ikke som en designløsning. Problemkortet bygger på sekundærdata fra

dokumentarene; The Great Hack: The Cambridge Analytica Scandal og The Social Dilemma.
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3.2 Kvantitativ undersøgelse

I forbindelse med udarbejdelsen af projektet gøres der brug af kvantitativ metode (AU, 2021). Her

er det hensigten at inddrage- troværdige akademiske kilder og foretage spørgeskemaundersøgelser.

På denne måde er det muligt at indsamle viden på et mere overordnet niveau (Ibid.). Dette er

relevant for projektet, da det ønskes at skabe overblik over den samfundsmæssige tendens, hvad

angår brugernes bevidsthed angående algoritmer- og dets ind�ydelse på samfundet. Der er i den

anledning udarbejdet et spørgeskema, jf. bilag 5-18, med relevante spørgsmål vedrørende brugernes

forhold til- og forståelse for Facebooks brug af personlige data med henblik på cookies, Facebooks

brugspolitik, reklamer mm.. Spørgeskemaet er delt på Facebook via et link, hvorved brugerne vil

angive svar med hensyn til egen erfaring og oplevelse med brugen af de sociale medier og egen

adfærd. Spørgeskemaet er udarbejdet online gennem, Google Forms, hvor besvarelserne vil være

helt anonyme.

Fordelene ved at anvende denne metode er, at der er mulighed for at indsamle mange besvarelser på

kort tid (Ibid.). Ulempen er dog bl.a. at respondenterne kan afgive svar, uden en yderligere

begrundelse. Endvidere risikerer denne form for metoder at medfører en lav intern validitet, da der

er begrænsede indsigter i komplekse fænomener (Ibid.). Vi har i forbindelse med udarbejdelsen af

spørgeskemaet fokuseret på, at gøre spørgsmålene så neutrale som muligt. Ligeledes har vi betragtet

svarmulighederne som en vigtig del af spørgeskemaet, da vi ønsker enkle og præcise svar - det

betyder også, at vi så vidt muligt har forsøgt at undgå svarmuligheder såsom “ved ikke”, når det er

muligt.

Overordnet er denne metode med til at give os et indblik i, hvordan nogle Facebook-brugere

betragter sin brugerdata- og hvorvidt Facebook-brugerne er bevidste om, hvordan deres data bliver

anvendt.
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3.3 Kvalitativ undersøgelse

Formålet med en kvalitativ metode er, at skabe forståelse for interviewpersonens overvejelser, tanker

og ikke mindst deres følelser, for det givne emne (Kvale og Brinkmann, 2009). Det er her vigtigt, at

intervieweren viser interesse for interviewpersonens svar- samt sørger for at vedkommende føler sig

godt tilpas. Der er i dette projekt tænkt at blive benyttet den kvalitative metode, der skal udføres

gennem interviews med enkeltpersoner, hvor efter at der vil blive indsamlet udtalelser, ved et

interview med en varighed på ca. 30 min hvori brugeren vil blive observeret og stillet spørgsmål

undervejs. Før interviewet starter vil vi som interviewere fortælle de inddragede interviewpersoner,

hvad undersøgelse går ud på. Denne metode vil være med til at give gruppen et indblik i individets

overvejelser, og oplevelser under interviewet. Der er nogen fordele og ulemper ved benyttelsen af en

kvalitativ undersøgelse, en fordel ved at benytte den, er at gruppen får en mere præcis indsigt i

brugerens væremåde på Facebook og hvordan Facebooks algoritmer er med til at gøre platformen

mere personlig.

En ulempe ved dette er, at gruppen kun kan samle data fra bestemte individers observationer,

hvilket begrænser gruppen da der kun, kan konkluderes til den interviewet persons holdning, og

ikke som en generel observation. Udover det kan man sige, at det ikke er eksperter vi interviewer,

men dermed ”almindelige” borger, det giver en nuanceret empiri, hvor det ikke er ensporet. Den

kvalitative undersøgelse foretages gennem to undersøgelser; Walk-through- og Deep Dive. Disse vil

præsenteres nedenfor.

3.4 Walkthrough-metoden

For at kunne beskrive hvad det er, der fanger Facebooks-brugernes interesser under brugen af

platformen er det hensigten at bruge; walkthrough-metoden (Wharton, Rieman, Lewis & Polson,

1994). Denne metode er med til at give os indsigt i, hvordan brugeren anvender platformen- og gøre

os klogere på, hvorfor brugerne liker, kommenterer, scroller videre, mm. ved brugen af appen

(Ibid.). Fordelen ved at anvende denne metoder er, at der er mulighed for at observere hvorledes

brugere anvender platformen, mens de gør det samtidigt med, at vi kan stille spørgsmål undervejs

(Ibid.). Ulempen ved metoden kan være, at brugeren ikke anvender platformen, som
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vedkommende ville have gjort, hvis der ikke var en observerende til stede. En anden udfordring ved

brug af metoden kan være, at brugeren ikke udtrykker sine tanker- og meninger, når de bliver

spurgt om; hvorfor de foretog en bestemt handling.

Vi har i forbindelse med metoden inddraget 4 personer, der har til opgave at kigge sin egen

Facebook pro�l igennem, som de plejer, når de bruger appen. Her vil vi altså individuelt stille dem

nogle spørgsmål såsom; Hvad gør du nu? Hvorfor liker du den? Hvad tænker du om det

opslag/billede/video? Hvem ser du flest opslag fra? Hvem dukker (ikke) op? Hvorfor kommenterer du

på det der? Vi vil observere dem bruge platformen mens vi stiller spørgsmål i omtrent 30 min pr.

person. Efterfølgende vil vi kunne sammenligne brugernes adfærd og se om der eventuelt er nogle

ligheder- og forskelle.

Overordnet set er denne metode med til at give os mulighed for- og indblik i at foretage en

detaljeret analyse af Facebooks tilsigtede formål samt de indlejrede sociale- kulturelle- og politiske

aspekter af platformen med fokus på brugerens adfærdsmønster og Facebooks relevans-algoritme.

3.5 Deep dive

Deep dive er endnu en metode som kan være med til at skabe/udarbejde en dybdegående analyse af

et speci�kt problem- eller emne (Cambridge Dictionary, 2021). Her er det hensigten, at en person

eller en gruppe skaber et overblik over problemer, løsninger og generelt idéskabelse (GGI, 2016).

Deep dive skal med andre ord være med til at udvikle en forståelse for det givne problem samtidigt

med at kunne belyse evt. løsninger på problemet (Ibid.). Denne metode er med til at give os som

gruppe mulighed for at benytte vores egne Facebook pro�l med det formål; at undersøge det

indhold som vi selv bliver eksponeret for. Dette er med til at skabe en forståelse for os i gruppen

med hensyn til Facebooks relevans-algoritme med fokus på, hvordan Facebook de�nerer “relevans”

alt efter hvilken person, der benytter platformen. Fordelen ved at anvende denne metoder er, at der

er mulighed for at observere egne pro�ler, hvorefter vi kan sige noget om, hvorledes Facebook

organiserer indhold efter relevans fra bruger til bruger. Ulempen ved metoden kan være, at der evt.

ikke opstår di�erens ml. de forskellige pro�ler, der observeres.
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Vi har i forbindelse med metoden taget udgangspunkt i at anvende os gruppemedlemmer som

enkeltpersoner. Vi vil hver især have til opgave at kigge egen Facebook pro�l igennem. For at kunne

sætte ord på, hvad den enkelte person bliver eksponeret for, er det hensigten at der skal være en

observatør med ved hver person, der foretager metoden på egen pro�l. På denne måde undgår vi, at

metoden bliver al for farvet af vores egne synspunkter på vores egne pro�ler. Til slut ønsker vi at

sammenligne den indsamlede data indbyrdes, hvorved det bliver muligt at udlede hvorledes

relevans-algoritmen kategoriserer indhold til den enkelte person - og om den kategoriserede indhold

passer til den enkelte brugers interesser og holdninger.

Overordnet set er denne metode med til at give os mulighed for- og indblik i at foretage en

dybdegående- og overordnet analyse af Facebooks relevans-algoritme med fokus på kategorisering af

indhold efter relevans for den enkelte brugers interesser og holdninger.

3.6 Ekspertundersøgelse

En ekspertundersøgelse er en eksplorativ undersøgelse, den tager udgangspunkt i interviews med

personer. Her er der ikke tale om almene borgere men folk med ekspertise inden for et givent felt

(Iriste & Katane, 2018). Disse personer er fra højere uddannelsesinstitutioner, eksperterne som

bliver anvendt kan enten være danske eller udenlandske - men bør have indsigt i et emne med belæg

(Ibid.). Denne metode bruger vi i forbindelse med dokumentarene; The Great Hack: The

Cambridge Analytica Scandal og The Social Dilemma, som tager udgangspunkt i hhv. hvordan

teknologi kan udgøre en utilsigtet e�ekt for den enkelte bruger- og samfundet (The Great Hack,

2019) og de sociale mediers farlige ind�ydelse på mennesker med teknologi eksperter, der advarer

mod deres egne op�ndelse (The Social Dilemma, 2020).

I forbindelse med projektet vil ekspert-undersøgelsen anvendes til det formål, at analysere

IT-eksperternes udtalelser i begge dokumentar. Metoden er med til at give os indblik i eksperternes

vinkler på Facebooks ind�ydelse på det enkelte individ. De kan hurtigt gøre os i gruppen klogere på

hvad de bagvedliggende mekanismer er i den forbindelse. Dette betyder, at vi som gruppe får den

bedst mulige viden fra feltet, da eksperterne er troværdige kilder, med erfaring fra feltet. Fordelen
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ved at bruge en ekspertundersøgelse er, at det giver et godt fundament for selveste

undersøgelsesemnet. Eksperterner har grundlag for det som de udtaler sig om, og de har også styr

på deres felt af ekspertise (Ibid.). Ulempen ved at foretage en ekspertundersøgelse kan være, at det

kan være svært at få fat i eksperter. Dette gør sig dog ikke gældende i vores case, da vi analyserer

eksperternes udtalelser i dokumentarene og ikke i den virkelige verden.

Det kan hermed udledes, at vi ved brug af en ekspertundersøgelse kan få analyseret eksperters

udtalelser  inden for feltet; Facebook, algoritmer, adfærdsdata, Facebook-brugere mm..
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4. Teori

I det følgende vil der redegøres for de teorier, der er blevet taget i brug for at kunne besvare den

udarbejdede problemformulering- og problemstillingerne dertil.

4.1 TRIN-modellen

TRIN-modellen er en slags teknologianalyse, hvor man undersøger en given teknologi ud fra en

række trin. Akronymet TRIN står for Teknologi, Radikalt og Inkrementelt design i Netværk

(Niels Jørgensen, 2018). Her undersøger man en teknologi ud fra teknologiens produktion, design

og brugen heraf. Dette gøres gennem TRIN-modellens centrale trin; Trin 1 (teknologiens indre

mekanismer og processer), trin 2 (teknologiske artefakter), trin 3 (teknologiens utilsigtede effekter), trin

4 (teknologiske systemer), trin 5 (teknologiske modeller) og trin 6 (teknologier som innovation).

Vi har valgt at anvende dele af TRIN-modellens trin i vores projekt. Vi har brugt trin 1 til at

beskrive Facebook-algoritmernes indre mekanismer. Endvidere har vi brugt trin 3 til at undersøge

Facebook-algoritmernes utilsigtede e�ekter i forbindelse med at analysere platformen Facebook.

Dette leder os videre til trin 4 som vi har brugt til at danne overblik over samspillet mellem

platformen og det menneskelige behov (Niels Jørgensen, 2018). Til sidst har vi taget udgangspunkt

i at anvende trin 6, og det har vi gjort med henblik på at redegøre for- og diskutere hvorledes

Facebook-algoritmerne samt platformen Facebook i sig selv kan udbredes - og hvorvidt de

utilsigtede e�ekter er med til at hæmme/bremse di�usionen af teknologien (Niels Jørgensen, 2018).

Nedenfor er vores udvalgte trin for TRIN-modellen oplistet, hvor der ligeledes fremgår en kort

de�nition af de udvalgte trin (Niels Jørgensen, 2018).

● Trin 1: De centrale mekanismer og processer i en teknologi, som bidrager til at opfylde

teknologiens formål

● Trin 3: De utilsigtede e�ekter er e�ekter, som vurderes at være negative.

● Trin 4: Teknologiske systemer er sammenhængende systemer af teknologiske artefakter,

som samlet besidder en bestemt funktionalitet, der muliggør omformning af natur med

henblik på opfyldelse af menneskelige behov.
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● Trin 6: Innovationsteorier handler ofte om hvilke forhold, der driver en ny teknologi frem,

og om barriererne for at teknologien bliver udbredt.

Trin 1: De centrale indre mekanismer og processer

Algoritmer er et menneskeskabt matematisk programmeringsværktøj i form af en forskrift til at

udføre en bestemt opgave (Jens Clausen, 2012), og dette har stor ind�ydelse på den digitale verden,

som præger os mennesker i højere grad med tiden. Sociale medier er netop bygget på dette

matematiske system, og det kan være vanskeligt at danne sig et indblik i algoritmernes funktioner,

da algoritmerne er usynlige på brugerens skærm. Når brugerne anvender det sociale medie,

Facebook, vil der være algoritmiske funktioner. Disse kommer til udtryk i form af anbefalinger til

nye venner, sider eller produkter som den enkelte bruger måtte interessere sig for.

Men hvad er de centrale indre mekanismer og processer i algoritmen? En algoritme er en teknisk

instruktion eller en form for formel, der fortæller computeren trin for trin, hvordan den skal udføre

eller løse en bestemt opgave. Tarleton Gillespie som har baggrund som professor i informatik- og

kommunikation samt forfatter af en række bøger herunder af: Custodians of the Internet: Platforms,

Content moderation, and the hidden decisions that shape social media (Cornell Cals, 2021).

Derudover er han tidligere forsker ved Microsoft Research og har særlig interesse indenfor

algoritmer, kommunikation og digitale platforme (Microsoft Research, 2021).

I sit essay (2014), The Relevance of Algorithms, belyser han netop algoritmers funktion samt

hvorledes disse kan indlejres i sociale medier til det formål, at organisere data baseret på indholdets

relevans, værdi og popularitet. Ifølge Gillespie udgør algoritmer en væsentligt karakter i selektering

af indhold som de enkelte brugere af sociale medier eksponeres for. Dette har algoritmer

kvali�kationen til på baggrund af de informationer, som brugeren giver algoritmen. Der er altså

her tale om to former for data; data som kommer til udtryk i form af det indhold, som brugerne

eksponeres for på sociale medier, og data som brugeren selv giver algoritmen. Disse to former for

data kaldes for hhv. output-information og input-information.
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Ifølge Gillespie er algoritmer nu en kommunikationsteknologi som påvirker de måder, hvorpå vi

etablerer viden til det borgerlige liv, men på måder, der er mere organiseret beregningsmæssigt, end

nogensinde (Gillespie, 2014). Han præsenterer i sit essay seks dimensioner af algoritmiske

funktioner, disse er som følger; (1) Patterns of inclusion, (2) Cycles of anticipation, (3) The

evaluation of relevance, (4) The promise of algorithmic objectivity, (5) Entanglement with practice og

(6) The production of calculated publics. Disse vil hver især præsenteres mere uddybende nedenfor.

1. Patterns of  inclusion

I sit essay siger Gillespie således om mønstrene for inklusion; “Algorithms are inert, meaningless

machines until paired with databases upon which to function.” (Gillespie, 2014). Dette bunder i det

faktum, at algoritmer ikke selv kan indsamle data uden forarbejde. Ønsker man algoritmiske

resultater, er det nødvendigt at indsamle data, bearbejde den data til algoritmen og derefter vil

algoritmen kunne �nde mønstre inden for det speci�kke felt (Gillespie, 2014). Han præsenterer

herunder tre punkter som følger; collection, Readied for the Algorithm og Exclusion and Demotion.

Punktet, collection, omfatter hvorledes vi i det moderne samfund er større tilhængere af teknologi og

digitale platforme. Idet internettet anvendes, efterlades der digitale spor - som overvåges og lagres

(Gillespie, 2014).

Punktet, readied for the algorithm, omfatter det her med, at algoritmer er designet til at være

automatiske, når den udløses uden regelmæssig menneskelig indblanding (Gillespie, 2014). Dette

betyder ifølge Gillespie at “[...] the information included in the database must be rendered into data,

formalized so that algorithms can act on it automatically.” (Gillespie, 2014). Dette gøres ved at

bearbejde den opsamlede data således algoritmen kan opfatte det pr. automatik. Her vil det være

muligt for algoritmen at organisere den indsamlede data i forskellige kategorier.

Punktet, exclusion and demotion, pointerer at �rmaerne eller medierne bag algoritmerne kan styre

algoritmerne i den forstand, at noget indhold/information ikke eksponeres for den enkelte bruger

(Gillespie, 2014). Herunder nævner han følgende; “Whether enacted by a newspaper editor or by a
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search engine's indexing tools, these choices help establish and confirm standards of viable debate,

legitimacy, and decorum” (Gillespie, 2014). Dette betyder med andre ord, at de kommercielle

medier er med til at foretage beslutninger om, hvem der systematisk udelades og hvilket indhold der

er kvali�ceret nok til at forme mangfoldigheden og karakteren af o�entlig diskurs (Gillespie, 2014).

Her indikeres algoritmerne som automatiske mens inkluderingsmønstret forudbestemmer, hvad

der bør- og ikke bør vises blandt output-resultaterne (Gillespie, 2014).

Ses der på det sociale medie, Facebook, så gør dimensionen, patterns of inclusion, sig gældende.

Dette ses eksempelvis på newsfeed, hvor noget indhold eksluderes eller ikke-prioriteres i nyhederne,

som igen styres af  algoritmerne, der jo kategoriserer dataen.

2. Cycles of  Anticipation

Algoritmer afgør hvilket indhold den enkelte bruger skal eksponeres for, på baggrund af den

enkelte brugers input-information, dvs. den data som brugere giver algoritmen. For hver gang

brugeren foretager en handling på eksempelvis det sociale medie, Facebook, så vil algoritmen

registrere dette og på den måde lære brugerens personlighed, interesser, følelser og tanker at kende,

jf. nedenstående �gur (Egenproduktion, 2021).
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For hvert klik vil algoritmen lære personen bedre at kende - det betyder også, at algoritmerne hele

tiden er under udvikling (Gillespie, 2014). Med det sagt, så vil algoritmen ikke altid a�æse den

enkelte brugers personlighed, interesser og behov helt korrekt - men algoritmen vil lære nogle af

brugerens sider at kende, som brugeren selv har oplyst Facebook om. Gillespie nævner ligeledes om

Facebook således;

“What Facebook knows about its users is a great deal; but still, it knows only what it is able to know.

The most knowable information (geo-location, computing platform, profile information, friends,

status updates, links followed on the site, time on the site, activity on other sites that host "like" buttons

or cookies) is a rendering of that user, a "digital dossier" or "algorithmic identity" (Cheney-Lippold

2011) that is imperfect but sufficient.” (red.) (Gillespie, 2014)

Her pointeres det, at det som Facebook ved om den enkelte bruger er tilstrækkeligt til at forme den

algoritmiske identitet for personen.

3. The Evaluation of  Relevance

Som tidligere nævnt, så er det algoritmens opgave at eksponere brugeren for indhold på de sociale

medier. Men det er også algoritmens opgave at kunne identi�cere, hvad der vil

tilfredsstille/interesserer den enkelte bruger mest. Algoritmen skal være i stand til at kategorisere

indhold til den enkelte bruger efter relevans. Hvad der er relevant for brugere kan ikke beskrives

med en de�nition, da relevans for brugere varierer fra bruger til bruger. Gillespie nævner også i

teksten, at man måler relevans ud fra kategorierne nyhedsværdi og popularitet, da der ikke er nogen

uafhængig måling for, hvad relevans faktisk er. Det betyder også, at �rmaerne bag algoritmerne

vurderer hvad den enkelte bruger bør eksponeres for på de sociale medier, herunder Facebook

(Gillespie, 2014).

Det kræver ifølge Gillespie en dybdegående analyse af algoritmerne underliggende kriterier for at

kunne vurdere hvorledes bestemte algoritmer vurderer indhold som værende relevant (Gillespie,

2014). Men det han også nævner er; “But in nearly all cases, such evaluative criteria are hidden, and

Side 26 ud af 64



Af: Amina Sa�, Haissam Barghooth, Madina Sa� og Subhan Mahomed Vejleder: Lotte Bornemann Petersen

Kursus/projekt: BP2 A�everingsfrist: 09. juni 2020 kl. 10:00

must remain so.” (Gillespie, 2014). Dette citat pointerer at det er svært at få adgang til algoritmernes

kriterier, da de er- og forholdes skjulte. Ifølge Gillespie kan man undersøge dette ved en anden

tilgang til problemet; at undersøge den økonomiske- og kulturelle kontekst af algoritmen. Dette

betyder med andre ord, at man kan skabe indsigt i eksempelvis Facebooks økonomiske forhold- og

sociale antagelser, til det formål at undersøge algoritmernes vurdering af relevans.

Sidst men ikke mindst anbefales det, at overveje “if the evaluative criteria of the algorithm are

structured by specific political or organizational principles that themselves have political

ramifications.” (Gillespie, 2014). De �este bruger har ikke for travlt med at behandle algoritmiske

funktioner som problematiske værktøjer, da de bruger dem til eget formål fx. at finde svar, løse et

problem eller blive underholdt (Gillespie, 2014). Dette skyldes hovedsageligt at algoritmer er

usynlige, men de er konstant i forandring. Som Gillespie nævner i sit essay, så gør følgende sig

gældende;

“In fact, algorithms can be easily, instantly, radically, and invisibly changed. While major upgrades

may happen only on occasion, algorithms are regularly being "tweaked." Changes can occur without

the interface to the algorithm changing in the slightest: the Facebook news feed and search bar may look

the same as they did yesterday, while the evaluations going on beneath them have been thoroughly

remade.“ (Gillespie, 2014).

På Facebook kan det eksempelvis ses, at der dukker nyt indhold op på den enkelte persons

newsfeed, hver gang personen opdaterer siden. Dette indhold vil varierer fra bruger til bruger, da

hver persons har sin egen de�nition/pro�l af relevans.

4. The Promise of  Algorithmic Objectivity

Det er dog ikke alt indhold som algoritmerne ønsker at eksponerer brugerne for. Udbyder kan i

denne sammenhæng beskrive deres algoritme som værende af en bestemt form - her foretrækker

udbyderne at algoritmerne er kontaktløse (hands-o�) og så vidt muligt objektive (Gillespie, 2014).
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Tages der udgangspunkt i Facebook så kan det udledes, at denne platform har et objektivt

indfaldsvinkel på indholdet som brugerne eksponeres for på newsfeedet. Ud fra kategorien

newsfeed, kan det også siges, at output-informationen dukker op her. Ved at Facebook kalder det for

newsfeed, så vil brugeren have en fornemmelse af, at alle seneste nyheder dukker op på siden, men

dette er ikke altid tilfældet. Facebook relevans-algoritmer vil her kategoriserer indholdet efter

relevans for den enkelte bruger.

5. Entanglement with Practice

Algoritmer og mennesker er begge under konstant udvikling, og derfor kan den ene e�ekt ikke

måles på den anden (Gillespie, 2014). Disse er to faktorer der begge påvirker hinanden. Dette er

ligeledes pointeret i forbindelse med input- og output-informationen. Vi har på den ene side

brugerne af Facebook, der oplyser algoritmen om egen personlighed, interesser, behov, følelser og

tanker - og på den anden side har vi Facebooks algoritmiske værktøjer, der overvåger- og lagre den

enkelte brugers data for at kunne eksponerer vedkommende for indhold, der har mest mulig

relevans for lige netop den person.

En ting er, at algoritmer er teknologiske værktøjer der er formet af IT-eksperter til at behandle data

på en speci�k måde, men brugerne er ligeledes en central aktør i den forbindelse. Årsagen til dette

er, at brugeren er med til at forme algoritmen i takt med brugen af Facebook. Når personen

eksempelvis foretager personlighedstest på Facebook, vil denne data lagres på Facebooks database

(Gillespie, 2014). Den enkelte bruger har ud fra sin personlighedstest udgivet input-informationer

til Facebook, som derefter har mulighed for at bruge den data, til andre formål.

6. The Production of  Calculated Publics

To brugere der søger på præcis det samme kan alligevel få to vidt forskellige resultater (Gillespie,

2014). Brugerne af de sociale medier kan siges at ledes af algoritmer samt egen præference, hvor

brugerne blot ser de nyheder, brugerne selv forventer- og de politiske aspekter som person selv er

tilhænger af (Gillespie, 2014).
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På Facebook ses der eksempler på hvor calculated publics fremstår. Her foreslår Facebook

eksempelvis nye venner- og nye grupper/sider til den enkelte bruger på baggrund af den

input-information, som vedkommende har givet Facebook ved at interagerer på platformen. På

denne måde beregner algoritmen nye fællesskaber for den enkelte brugere - men disse anbefalinger

stemmer ikke altid overens med den enkelte brugers interesse/behov, som det også er tidligere

pointeret.

Trin 3 i trin-modellen: Utilsigtede og tilsigtede e�ekter

Facebook er det sociale medie, som er brugt allermest på national- og international plan.

Platformen blev oprettet tilbage i år 2004, hvor man for første gang havde mulighed for, at være

social, uden at være fysisk tilstede sammen med andre. Igennem Facebook kunne man komme i

kontakt med venner og familie på global plan (About Facebook, 2021). På det tidspunkt menes det,

at formålet var, at skabe et digitalt medie, hvorigennem man kunne komme i kontakt med sine nære

og bekendte på en innovativ måde. Dette har været den tilsigtede e�ekt, dvs. den e�ekt man havde

arbejdet hen imod - den ønskede e�ekt. Det sociale medie, Facebook, er i dag meget mere end blot

en platform hvor man kontakter sine venner og familie på. I dag er det også en personlig nyhedsavis

for den enkelte bruger, hvor man har mulighed for at orientere sig om omverden hvad angår sociale,

politiske- og kulturelle sammenhænge.

I dag indgår algoritmerne i højere og højere grad på det sociale medie, Facebook. Ens personlige

pro�l bliver skarpere med henblik på egne interesser, behov, fællesskaber mm., og det har sine

fordele og ulemper. Der kan være mange forskellige fordele ved brugen af diverse algoritmer. Ses der

på Facebook, så har Facebook et segment som hedder ”Personer du måske kender”.

Dette er en klar tilsigtet e�ekt, da det er en algoritmisk funktion som er med til at udvide den

enkelte brugers netværk på Facebook. Netværket kan udvides på baggrund af brugerens

input-information såsom ens vennekreds. Ud fra de personer man er venner med, vil algoritmen

anbefale personer, som man muligvis kender. Her vil der forekomme en utilsigtet e�ekt i form af, at

den enkelte bruger tillader Facebook at anvende vedkommendes personlige oplysninger. Har
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brugerne af Facebook tillid til, at den data de angiver på Facebook, ikke misbruges på nogen måde?

Det opstår såvel også som en risici, at det er muligt, at brugernes data ikke bliver behandlet

fortroligt. Dette kan have konsekvenser for det enkelte individ, hvis deres data misbruges.

Blandt de tilsigtede e�ekter på Facebook ses bl.a. at brugerne har mulighed for at komme i kontakt

med sine venner og familie på global plan. Endvidere er det en tilsigtet e�ekt, at skabe et rum for

virksomheder, således de har mulighed for at nå ud til mange mennesker gennem brugen af

Facebook. Men der er også utilsigtede e�ekter knyttet til brugen af heraf. De konsekvenser der har

været uforudsete, men kommer til udtryk, efter teknologien er blevet realiseret, kategoriseret som

de utilsigtede effekter (Niels Jørgensen, 2018). De utilsigtede e�ekter kan siges at være, at brugerne

af Facebook angiver personlige oplysninger til Facebook, hvorved denne data lagres på Facebooks

database (Gillespie, 2014). Denne data kan herefter bruges til andre kommercielle formål uden

brugerens samtykke. Endvidere kan det være en utilsigtet e�ekt, at brugerne bliver afhængige af

platformen. Udover de tilsigtede- og utilsigtede effekter �ndes der også de uønskede effekter som

omfatter risici. I forbindelse med Facebooks algoritmiske funktioner er der knyttet nogle risici i

form af, at algoritmerne kan være med til at forme vores kultur- og politik gradvist (The Social

Dilemma, 2020). Dette påvirker således den enkelte bruger- men også samfundet generelt på

længere sigt.

Der er også e�ekter som er vedvarende og vil gælde så længe teknologien bliver anvendt. De

utilsigtede e�ekter der eventuelt kan forekomme kan blive elimineret ved at bygge en helt ny

teknologi eller ændre den allerede eksisterende teknologi. Men elimination af en uønsket e�ekt kan

skabe en ny uønsket e�ekt (Niels Jørgensen, 2018).
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Trin 4 i trin-modellen: Teknologiske systemer

Det som Facebook stræber efter, at få så meget tid som muligt fra den enkelte bruger (The Social

Dilemma, 2020). Dette opnår Facebook ved at foretage designmæssige indgreb på Facebooks

digitale infrastruktur. For at redegøre for Facebooks teknologiske system, har vi i gruppen oprettet

en ny Facebook pro�l til netop at belyse de teknologiske systemer, der �nder sted på Facebook. Vi

vil i dette afsnit belyse, hvorledes Facebook har foretaget design-indgreb ved at redegøre for

Facebooks; brugervenlige design, notifikationer og algoritmiske funktioner. Disse vil redegøres i

forbindelse med screendumps af vores nyoprettede Facebook-pro�l som er kaldt: Hans Pedersen.

Brugervenlighed

Facebook har designet sin platform med forbehold for at gøre platformen brugervenlig for en stor

målgruppe. Alle over 13 år er berettigede til at anvende platformen. Ses der på Facebooks

overordnede design, dvs farvevalg, funktioner som Facebook tilbyder brugerne og muligheden for

at personliggøre sin egen pro�l - så har Facebook et professionelt design- og funktion.

Farvevalget kan ses at være simpel. Facebooks logo har farverne blå- og hvid. Der er kontrast ml.

baggrunden og selveste newsfeedet. Dette gør det nemt for den enkelte bruger, at fokusere på det

indhold som vedkommende eksponeres for, jf. nedenstående screendump (Egenproduktion, 2021).

Her kan det ligeledes ses, at, Hans Pedersen, aktivt bliver anbefalet at �nde nye venner, da der

fremstår et “Find venner” interaktion i menufeltet til venstre - men også oppe i højre hjørne.

Endvidere kan vi til venstre se �ere forskellige funktioner, som brugeren bliver tilbudt.
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Noti�kationer

Facebook ønsker jo brugerdata, og for at få brugerdata er det hensigten, at bruger skal interagerer på

platformen. En måde hvorved Facebook frister den enkelte bruger til at anvende platformen er

gennem noti�kationer. Disse dukker op, når brugerens venner har sendt en besked til

vedkommende, når en ven har kommenteret den enkelte brugers opslag eller når brugerens ven har

accepteret ham/hende som ven på Facebook.

Når brugeren ikke er aktiv på platformen, vil vedkommende stadig få en noti�kation om, hvad der

lige er sket på Facebook. Noti�kationerne vil sende beskeder til den brugerens telefon, selv på en

låst skærm, hvor der vil stå en besked som “Jens har sendt dig en besked” eller “Christina og 20

andre har synes godt om dit opslag”. Noti�kationerne markeres også som en rød cirkel, med et tal

der indikerer hvor mange nye updates den enkelte bruger har i mente, jf ovenstående screendump.

Idet brugeren ser dette, vil vedkommende blive fristet til at logge på Facebook for at se hvad Jens

har skrevet eller hvilket opslag Cristina og de 20 andre har synes godt om. Her vil Facebook hurtigt

kunne få brugeren til at være aktiv igen på Facebook, hvorved platformen opnår mere brugerdata.

Algoritmiske f unktioner

I nogle tilfælde er det også muligt for Facebook at registrere brugerdata, uden brugeren er aktiv på

platformen. Dette sker eksempelvis, når man har set på diverse produkter på en hjemmeside,

hvorefter disse vises på den enkelte brugers newsfeed efterfølgende, som annoncer.

I forbindelse med den oprettede pro�l, har vi med vilje søgt på hunde på Google. Som resultat viste

det sig på Facebook, at der dukkede annoncer op, med hunde relaterede produkter; Hundefode,

seler og også forskellige hunde der var sat til salg. På Facebook havde vi også synes godt om et par

hunde sider, som dukkede op på newsfeedet, jf. nedenstående screendump. Det fremgår her, at

relevans-algoritmen har vurderet det øverste post til at have relevans for brugeren, Hans Pedersen,

da han (vi) i denne sammenhæng har givet udtryk for, at vi har en særlig interesse indenfor hunde-

og hunde relaterede produkter gennem vores digitale spor. Det ses på nedenstående screendump, at
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det øverste opslag er et hunde opslag. Dette skyldes, at Facebooks relevans-algoritme har vurderet

det som værende vigtigt, for at kunne holde brugerens opmærksomhed.

Da vi i gruppen scrollede længere ned af newsfeedet så vi hvordan Facebook-algoritmerne prøvede at

få “Hans Pedersen” til at købe hunde relaterede produkter, ved at eksponere brugeren for annoncer

med speci�kke produkter, jf. nedenstående screendump.

Her fremgår altså de algoritmiske funktioner af Facebook.
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Trin 6 i trin-modellen: Di� usionsmodel

Di�usion handler om de forhold, der driver en teknologi frem (Niels Jørgensen, 2018). Her kan det

siges, at det der driver en teknologi frem er den kommunikationsproces, der gør, at teknologien

spredes til individer- eller i et socialt system. Det der gør di�usion noget særligt er, at når der bliver

skabt nye ideer, vil de kunne spredes gennem én person. På �guren nedenfor ses det eksempelvis,

hvordan én Facebook-bruger kan sprede Facebook platformen til 12 andre gennem teknologien.

Dette kan eksempelvis gøres ved, at den ene person/bruger inviterer sit netværk til platformen.

Det vil så sige at når der opstår denne her di�usionsproces så er det også en form for social ændring.

Ifølge Everett M. Rogers så har di�usion �re elementer, og disse er som følger; innovation,

communication channels, time og social system (Rogers, 1983). Ud fra disse elementer kan det

udledes, at di�usion kan kommunikere mange forskellige budskaber ud gennem kanaler som over

tid kan påvirke brugere i det sociale system.

Ses der eksempelvis på hvordan Facebook startede ud som en hjemmeside; så var det egentlig en

portal for studerende der kunne kommunikere med hinanden. Sammenlignes det med hvordan

Facebook ser ud i dag kan der pointeres, at Facebook har været igennem en di�usionsproces.

Brugerne har haft en central rolle med henblik på at holde platformen kørende. Lars Damgaard

Nielsen som er redaktør for de sociale medier på DR Nyheder, fortæller at grunden til at Facebook

blev så stort som det er i dag skyldes, at man på Facebook ikke længere fremstår som anonym

bruger. I dag personliggør man sin pro�l ved at brugerne af platformen, identi�cerer sig selv med sit

eget navn- og billede, hvilket tilbage i år 2004 var en ny mulighed på internettet (Lars D. Nielsen,

2012). En anden ting der har været med til at gøre Facebook til en succes, er Facebooks stabilitet -
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platformen lukkede aldrig ned. Newsfeedet var med til at gøre det let og overskueligt for alle brugere

at følge med uden at skulle søge en bestemt person op. Lisbeth Klastrup som er forsker i medier,

fortæller at allerede i år 2007 blev Facebook oversat til dansk og her nævner hun følgende; “Der

begyndte brugertallet at stige eksplosivt. Oversættelsen til gjorde Facebook tilgængelig for dem som

måske ikke var så stærke til engelsk.” (Lars D. Nielsen, 2012). Ud fra dette citat kan det udledes, at

en af de helt store faktorer ved Facebooks di�usion af platformen har været, at kunne ændre sproget

til eksempelvis dansk, fransk og tysk - dette medvirkede til, at Facebook blev tilgængelig for- og

kunne anvendes af en massivt større målgruppe på både national- og international plan. Dette har

været en af de væsentlige årsager til, at Facebook er så populært et medie, som det er i dag.

4.2 Adfærdsdesign

Adfærdsdesign er en metode som har formålet, at kunne ændre et individs adfærd (Münster, 2017).

Mennesket er styret af sin adfærd, og det er ikke lige nemt at foretage ændringer i sin væremåde. Et

individs adfærd kan ændres ved at justere i det fysiske- eller digitale miljø, som individerne omgås i -

herved kan menneskets handlinger ændres (Münster, 2017).

Undervejs i projektet vil vi undersøge Facebook-brugeres adfærd med hensyn til Facebooks tekniske

værktøjer, der kan være med til at påvirke brugerens adfærd. Her menes der værktøjer såsom;

notifikationer, påmindelser, eksponering af indhold fra sider man ikke har “synes godt om” mm.

Når man går igennem sin newsfeed på Facebook, vil der komme en del indhold som man ikke selv

har valgt at prioritere. Disse kan i nogle tilfælde dukke op på ens newsfeed, hvis en ven eller

familiemedlem har liket eller kommenteret lige netop det opslag. På den måde vil man kunne blive

eksponeret af indhold som man selv ikke �nder relevant (Gillespie, 2014). Ved sådan tilfælde vil

personen der bliver eksponeret for indholdet udfordre sin algoritmiske identitet samt sine egentlige

meninger, følelser og tanker. Igennem den digitale infrastruktur på Facebook kan brugere blive

farvet af algoritmiske funktioner. Det kan være med til at ændre den enkelte brugers adfærd i en

bestemt retning og give individet et andet syn end de havde i forvejen.
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4.3 Nudging

Nudging kan minde lidt om adfærdsdesign. Det handler nemlig også om det, at skabe en ændring i

adfærden hos en- eller �ere individer. At få mennesker til at handle på en bestemt måde. Thaler &

Sunstein som begge har baggrund som økonomer har i bogen; Nudge: Improving Decision About

Health, Wealth & Happiness også nævnt følgende;

[...] A nudge, as we will use the term, is any aspect of the choice architecture that alters people's behavior

in a predictable way without forbidding any options or significantly changing their economic

incentives.” (Thaler & Sunstein, 2008)

Ovenstående pointerer, at man kan ændre individers adfærd, ved at ændre valg-arkitekturen (Thaler

& Sunstein, 2008). I vores case betyder det eksempelvis, at man via et nyt design på Facebook kan få

brugerne til at foretage en speci�k handling på platformen. Facebook er som tidligere beskrevet en

digital platform, der gør det muligt for folk at etablere kontakt på tværs af landegrænser og har

faktisk også udviklet nye standarder for kommunikation på arbejdsområder.

Det som Facebook er interesserede i allermest er brugernes tid - da det giver �rmaet økonomisk

pro�t. For at få så meget mulig tid ud af brugerne har Facebook gjort brug af en række

design-nudges. Brugerne på Facebook nudges på mange fronter i den digitale infrastruktur på

platformen. Hver bruger nudges til at skabe engagement gennem likes, kommentarer og delinger

(The Social Dilemma, 2020). Endvidere bliver brugerne af platformen fristet til at købe de

produkter, som de senest har været inde og kigge på, gennem annoncer. Dette betyder for

Facebook, at de opnår en stigende omsætning - samtidigt med at den enkelte bruger får det kærlige

puf hen mod den ønskede handling. Dette er også belyst i afsnittet om de teknologiske systemer;

Trin 4 i trin-modellen.
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4.4 Overvågningskapitalisme

Det vides nu, at det sociale medie Facebook - og i øvrigt også andre tech giganter, ønsker mest mulig

tid fra brugeren i håb om at opsamle brugerdata. Men hvad betyder det egentlig i det store billede?

Shoshana Zubo� som er professor inden for socialpsykologi og forfatter af bogen;

Overvågningskapitalismens tidsalder (2019) fortæller at alt hvad vi foretager os på internettet bliver

overvåget og bliver udnyttet til pro�t for tech-giganterne. Herunder har Facebook fundet måden til

at tjene penge på brugerdata, hvilket betyder, at de får stigende omsætning ved at brugerne

interagerer med det indhold, som de bliver eksponeret for.

Zubo� indleder i kapitel 3 hvad er overvågningkapitalisme at “Overvågnings kapitalismen gør et

ensidigt krav på den menneskelige tilværelse som et gratis råmateriale, der kan omsættes til

adfærdsdata.” (Zubo�, 2019). Zubo� belyser, at uanset om denne her data bliver brugt til

forbedringer af tjenesteydelser eller produkter, vil det resterende erklære som adfærdsoverskud,

som igennem en maskinintelligens-proces vil kunne producere adfærdsforudsigelse (Zubo�, 2019).

Her udleder hun, at disse adfærdsforudsigelser har til formål at beregne brugeres [...] handlinger

nu, lige straks og senere (Zubo�, 2019).

Den primære årsag til at tech-giganter herunder Facebook, vælger at investere i brugernes

fremtidige adfærd er, at der er økonomiske fordele knyttet hertil (Zubo�, 2019). I forhold til

Facebook mener Zubo�, at Facebook er gået hen og udviklet sig til en slags overvågning af brugerne

og det er blevet et problem. Dette bygger på, at Facebook nu har fået ressourcerne til at have

rådighed over den menneskelige adfærd (Zubo�, 2019). Ifølge Zubo� er det tankevækkende,

hvordan internettet nu er afgørende for vores sociale interaktion - vi accepterer i dag, at blive

immune over for sporing, analysering og regulering, mener hun. En væsentlig pointe i den

sammenhæng er, at de almene bruger er uvidende hvad angår overvågningskapitalisme og de

bagvedliggende formål af sociale medier (Zubo�, 2019). Problematikken ligger i, at brugerne af de

sociale medier nu ikke længere er forbrugere - men råmateriale, som sælges til kommercielle

virksomheder i forbindelse med annoncering. Gillespie (2014) og Zubo� (2019) er begge enige om

det faktum, at algoritmerne er med til at udfordre en persons frie vilje- og demokrati grundet
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algoritmerne- og tech giganterne kan vurderer hvilket indhold, den enkelte bruger skal eksponeres

for.

5. Analyse

I dette afsnit vil al den indsamlede data fremlægges. I det følgende vil vi præsentere en undersøgelse

ad gangen. Først vil den kvantitative survey-undersøgelse præsenteres. Den undersøgelse tog

udgangspunkt i Facebook brugeres bekendtskab til reklamer, cookies og overvågning på Facebook.

Derefter vil walk-through metoden analyseres efterfulgt af deep dive hvor førstnævnte metode havde

til formål at undersøge Facebooks tilsigtede formål heraf med fokus på de indlejrede sociale-

kulturelle og politiske aspekter af platformen med brugerens adfærdsmønster og Facebooks

relevans-algoritme i betragtning. Sidstnævnte metode havde til formål at give os som gruppe

mulighed for- og indblik i en overordnet analyse af Facebooks relevans-algoritme med fokus på

kategoriseringen af indhold efter relevans for den enkelte brugers interesser og holdninger.

Endvidere vil vi med udgangspunkt i �lmene; The Great Hack og The Social Dilemma foretage en

ekspertundersøgelse, hvor udvalgte ekspertudtalelser vil analyseres. Disse udtalelser kommer fra

eksperter der har medvirket i enten Cambridge Analytica skandalen eller eksperter der har været

med til at udvikle platformen Facebook (men også Instagram, Twitter mm.). Vi kommer særligt til

at fokusere på, hvordan de udtrykker deres holdninger med henblik på brugen af Facebook,

overvågning, brugerdata og manipulation med hensyn til brugeradfærd. Dette gøres på baggrund af

den inddragede teori; udvalgte trin for trin-modellen, adfærdsdesign, nudging og overvågnings

kapitalisme.

5.1 Kvantitativ survey-undersøgelse

I den foretagede kvantitative undersøgelse �k vi indsamlet data fra 54 Facebook brugere. Heraf

fremgår det, at 38 kvinder- og 16 mænd har været med til undersøgelsen. Dette svarer til at 70,4% af

respondenterne var kvinder, mens 29.6% har været mænd, jf. bilag 5.
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Ses der på alderen af respondenterne, kan det ses at vi har haft en varieret målgruppe, som har

medvirket i survey-undersøgelsen, se nedenstående diagram.

Som det kan ses på diagrammet har vores største aldersgruppe være respondenter i alderen 20-29 år,

efterfulgt at respondenter i alderen 13-19 år. De informationer som vi har opsamlet er altså i den

forbindelse besvaret af denne aldersgruppe. Dette er ifølge kulturministeriet ligeledes den gruppe,

som bruger de sociale medier allermest (Kulturministeriet, 2018). Kulturministeriet har nemlig

pointeret, at der i år 2017-2018 var �est Facebook brugere i alderen 16-24 år. Dette fremgår

ligeledes i vores survey-undersøgelse, her 3-4 år senere i 2021.

Vi spurgte ind til hvordan brugerne anvender sociale medier, hertil fandt vi ud af at 100% af

respondenterne anvender en Smartphone, mens 25% anvender en PC. 8% af respondenterne bruger

en tablet. Ud fra dette kan det udledes, at brugerne �nder det praktisk, at logge på sociale medier

gennem en smartphone, hvor de af- og til supplere brugen med andre teknologier, såsom computer

og tablet. Endvidere viste det sig, at alle respondenterne brugte Messenger (100%) sammen med

Facebook, efterfulgt at hhv. Instagram- (88,9%) og Snapchat (85,2%), jf bilag 8.

Det viser sig, at respondenterne bruger ml. 2-3 timer (37%) og 1-2 timer (24,1%) om dagen på de

sociale medier. De �este bruger denne tid på underholdning (90,7%) efterfulgt af kunne komme i

kontakt med venner og familie (77,8%) samt til orientering mht. omverdenen (74,1%), jf. bilag 10.

Selvom der er mange der bruger Facebook, så er det de færreste der har kendskab til Facebooks

datapolitik. Dette er ligeledes pointeret i teoriafsnittet, at den enkelte bruger mangler viden. Dette
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kommer til udtryk i undersøgelsen ved, at 70,4% mener, at de ikke har kendskab til Facebooks

datapolitik, jf. bilag 11. Ifølge Zubo� karakteriseres dette som en trussel, at den enkelte bruger ikke

har viden nok om feltet (Zubo�, 2019). Dette belyses igen i surveyundersøgelsen ved, at 68,5% af

respondenterne ikke orienterer sig om cookies, som jo opsamler det digitale spor for den enkelte

bruger (Gillespie, 2014). Herudfra er det muligt for tech-giganterne at forudsige den enkelte

brugers adfærd (Zubo�, 2019). Dette er noget som �rmaerne gør uden brugeren aktivt har taget

stilling til det. Ud fra nedenstående diagram, kan det udledes, at de �este respondenter ikke ved, om

de har oplevet, at Facebook har brugt deres data til noget, de ikke har taget stilling til.

Dette bygger egentlig på det faktum, at Facebook bruger den enkelte brugers data. Herunder

bevarede 63% af respondenterne, at de er bevidste omkring at Facebook benytter dig af, af

brugernes data, hvorimod at 33,3 % af respondenterne ikke vidste, at Facebook lagrer brugernes

data, jf. bilag 14. Men det der er tankevækkende i den forbindelse er, at selvom 63% af

respondenterne godt ved, at Facebook udnytter deres brugerdata, så anvender de trods dette fortsat

platformen. De �este respondenter (47,2%) �nder det irriterende, mens 18,9% mener at det er okay,

at deres data bliver overvåget. 22,6% ved ikke hvad deres holdning er til overvågningen af deres data.

Ud fra dette kan man påstå, at den enkelte bruger er uvidende omkring konsekvenserne af brugen

af de sociale medier i takt med overvågningskapitalisme (Zubo�, 2019) og det andet er, at brugerne

er så forelskede i forbindelse, at de ikke lige �k læst vilkår og betingelserne heraf (The Great Hack,

2019).

Side 40 ud af 64



Af: Amina Sa�, Haissam Barghooth, Madina Sa� og Subhan Mahomed Vejleder: Lotte Bornemann Petersen

Kursus/projekt: BP2 A�everingsfrist: 09. juni 2020 kl. 10:00

Blandt respondenterne er der en der har svaret følgende;

“Jeg ville gerne undgå det (overvågning. red.), men pt er det en præmis for at bruge de fleste sociale

medier. Havde man mulighed for at fravælge det, så ville jeg gøre det. Desuden synes jeg det giver en

problematik i forhold til hvilke data der er “mine” og hvordan disse kan ejes af eks. Facebook, der så

har retten til at bruge dem eller sælge dem videre. Det giver en vis utryghed i og med at jeg ikke ved

hvilke data der bliver givet videre og til hvem, men det er ikke noget der (endnu) har gjort mig utryg i

min hverdag.” - Anonym respondent via survey-undersøgelsen.

Ovenstående er et konkret eksempel på, hvad brugerens holdning er med hensyn til overvågningen

som brugerne på de sociale medier oplever. Det er ikke altid bemærkeligt ved brugen af platformen,

men det betyder stadig for nogle brugere, at de tænker over hvad deres data bliver brugt til herunder

hvordan Facebook bruger nogle oplysninger om en person, som vedkommende selv ikke er vidende

til. Ifølge Zubo� (2019) skjuler brugeren sig selv bag en facade i forhold til deres uvidenhed og

bruger derfor undskyldningen Jeg er ligeglad med, hvad de bruger mine oplysninger har intet at

skjule. Det her er med til at lade Facebook fortsætte med brugen af brugerens private data, da

størstedelen af brugerne er bevidste omkring udnyttelsen af deres data, men vender blot den anden

kind til.

En anden respondent nævner også at vedkommende;

“Synes at man skal oplyse om det (overvågning, red.), og hvis de alligevel skal bruge mine data,

så skal jeg betales for det” - Anonym respondent via survey-undersøgelsen.

Dette er ligeledes en interessant re�eksion, da brugerens data jo er blevet et råmateriale på markedet

(Zubo�, 2019). Hvorfor betales den enkelte bruger ikke for at afgive sine data til �rmaer som

Facebook? I tilfælde af at brugerne betales for at afgive sine data, så vil Facebooks omsætning falde.

Annoncørerne ville i den forbindelse kunne gå målrettet efter den enkelte bruger for at købe

vedkommendes data privat i stedet for at gøre det igennem �rmaet Facebook. Dette betyder måske i

værste tilfælde, at Facebook vil lukke ned, da deres forretningsmodel ikke ville fungere efter

Side 41 ud af 64



Af: Amina Sa�, Haissam Barghooth, Madina Sa� og Subhan Mahomed Vejleder: Lotte Bornemann Petersen

Kursus/projekt: BP2 A�everingsfrist: 09. juni 2020 kl. 10:00

hensigten. Men på en og samme tid ville Facebook muligvis stige i omsætning, ved at brugerne

aktivt ville bruge Facebook for at efterlade digitale spor med vilje til fordel for egen omsætning.

Men lige nu er det ikke tilfældet, at brugerne bliver betalt for sit råmateriale. Derfor ser vi også, at

51,9% af respondenterne føler sig utrygge og 72,2% �nder det ubehageligt at blive overvåget.De

resterende hhv. 48,1% og 27,8% føler det er trygt- og helt �nt at blive overvåget på sociale medier, jf.

bilag 16-17. Til slut mener 66% af respondenterne, at de er mere bevidste omkring sin aktivitet på

de sociale medier, mens 34% af respondenterne mener det modsatte, jf. bilag 18.

Ud fra denne survey-undersøgelse har vi formået at danne indsamle viden til at skabe overblik over

den samfundsmæssige tendens, hvad angår brugernes bevidsthed angående algoritmer- og dets

ind�ydelse på samfundet. Vi er har undersøgt hvordan nogle Facebook-brugere betragter sin

brugerdata- og hvorvidt Facebook-brugerne er bevidste om, hvordan deres data bliver anvendt.

Men med det sagt, så skal det pointeres, at denne undersøgelse ikke er statistisk signi�kant. For at få

en signi�kant undersøgelse, skal undersøgelsen have svar af ca 1% af brugerne på Facebook, hvilket

er et meget højt antal, da Facebook har over 2.2 milliarder brugere. Men undersøgelsen som vi har

foretaget giver alligevel et overblik over hvordan nogle Facebook-brugere forholder sig til sociale

medier, overvågning og brugerdata.
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5.2 Walk-through undersøgelsen

Vi foretog walk-through metoden på 4 testpersoner. Formålet med undersøgelsen var, at skabe

indsigt i, hvordan brugerne anvender sin Facebook pro�l. Her skulle vi danne overblik over hvorfor

brugerne foretager en speci�k handling i givne sammenhænge på Facebook. Dette gav os mulighed

for at foretage en detaljeret analyse af Facebooks tilsigtede formål samt de indlejrede sociale-,

kulturelle- og politiske aspekter af Facebook med fokus på brugerens adfærdsmønster og Facebooks

relevans-algoritme. For at kunne sige noget om, hvorfor brugerne gør, som de gør - så var det vigtigt

for os at udarbejde personaer (Lene Nielsen, 2011) ud fra testpersonernes interesser, deres forhold

til Facebook- og det medie de bruger til at logge på Facebook.

På baggrund af personaen har vi haft mulighed for at skabe indsigt i hvad den enkelte testperson

bliver eksponeret for- og hvorvidt dette dækker de behov som brugeren har og ikke mindst, om

indholdet ligger op ad brugerens interesseområde.

Da vi observerede testperson 1’s brug af Facebook, jf. bilag 19, noterede vi, at vedkommende blev

eksponeret for politiske opslag fra politikere. Mere speci�kt så vi �ere gange opslag fra partiet Frie

Grønne. Her valgte testperson 1 for det meste, at stoppe op og læse hvad der står i et opslag- eller

høre hvad der bliver sagt i videoen. Endvidere blev hun eksponeret for reklamer fra telefonselskaber,

og da vi spurgte hende ind til det, sagde hun, at hun på det seneste havde kigget på nogle telefoner,

som hun er interesseret i at købe. Derfor så vi �ere gange Iphone 12 pro dukke op med gode

tilbudsreklamer. Testperson 1 synes, at det frister hende endnu mere til at købe lige netop den

telefon. Der var også en hel del nyheder fra medier som DR Nyheder, Politiken og Berlingske om

indland og udland - hun orienterede sig særligt omkring corona-nyhederne, hvor hun selv synes, at

det er vigtigt at følge med.

“Der sker hele tiden noget nyt mht. corona, og vi har jo set hvor meget det fylder i vores hverdag.

Så det er vigtigt for mig, at holde for øje, hvad status er.” - ,Testperson 1
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Måden hun orienterer sig omkring corona, er for det meste igennem Facebook. Det er her, hun

følger med i hvad der sker herhjemme og i udlandet. Ifølge hende selv, er hun ikke en person der

hurtigt bliver farvet af det hun ser på de sociale medier, herunder på Facebook. Hun forholder sig

kritisk til alle informationer, som hun bliver eksponeret for. Da hun havde scrollet igennem sin

Facebook i ca. 20 minutter begyndte der lige så stille at poppe underholdende opslag op på hendes

newsfeed. Vi så prank-videoer fra sponsorer. Dette synes hun er underholdende, når hun alligevel

sidder til sin telefon og faktisk laver ingenting. Det indhold som hun gav udtryk for, at hun

interesserede sig for, blev hun også eksponeret for i sit newsfeed, jf. bilag 19.

Da vi observerede vores testperson 2's brug af Facebook, jf. bilag 20, noterede vi, at vedkommende

blev tildelt en masse opslag fra politikere, venner, familie, madlavningsprogrammer og annoncører

på sit newsfeed. Hun blev eksponeret for reklamer fra Zalando og Nelly med de produkter, som

hun selv havde været inde og kigge på gennem internettet. Derudover noterede vi, at der dukkede

�ere videoer op af madretter og kager. Vores testperson forholder sig inaktiv på Facebook, det vil

sige, at hun ikke kommenterer på opslag, medmindre hun bliver tagget i et. Derudover bruger hun

Facebook til underholdning og for at opdatere sig med hensyn til hvad der sker i omverdenen. Da vi

i gruppen spurgte ind til, hvorfor hun havde liket partierne Frie Grønne og Nye Borgerlige, sagde

hun at det er de største modsætninger ligenu i politik. Hun nævner følgende;

“Jeg kan godt lide at de to partier er total modsætninger. Derudover kan jeg godt lide at Frie Grønne

sætter nye samfunds problemer under debat, hvorimod Nye Borgerlige kun er interesseret i at få Islam

væk fra Danmark.”

Det indhold som testperson 2 blev eksponeret for afspejlede ikke hendes personlige interesse. Dette

var et eksempel på hvordan de digital spor på internette kan udarbejde en helt anden algoritmisk

identitet for brugeren, end personens virkelige identitet. Det som relevans-algoritmen havde fundet

ud af, var at personen godt kan lide madlavning. Derfor så vi et par opslag om hvordan man laver en

lækker cheesecake ud fra Arlas opskrift og hvorledes man kan bruge mikrobølgeovnen til at lave
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kage. Disse fangede testperson 2’s interesser i den grad, at hun gemte opslaget på sin

Facebook-pro�l.

I forbindelse med observationen af testperson 3´s brug af Facebook, startede det ud med en del

reklamer. Heraf hovedsageligt fra tøj-hjemmesider. Da vi spurgte ind til, hvordan vedkommende

havde det med, at blive eksponeret for så mange reklamer, udleder testperson 3 følgende;

“Det kan være fordi jeg handler meget hos Zalando,

så det kan være derfor Facebook ved at jeg rent faktisk køber meget online” - Testperson 3.

Efter ca. 15 minutter inde i undersøgelsen kommer der en del opslag fra blandt andet grupper som

testperson 3 er med i. I den forbindelse så vi især opslag fra kvinder i en kvinde-gruppe, hvor de

skriver om en række problematikker de oplever, eller bare helt generelt nogle spørgsmål til praktiske

ting. Her læste hun med i opslagene og interagerede også selv. Da vi spurgte ind til hvorfor hun

gjorde det, svarede hun følgende;

“Jeg synes det er interessant at følge med i kvindernes opslag, da jeg nogle gange kan relatere til det,

de skriver. [...] men jeg synes også det er lærerigt og underholdende.” - Testperson 3

Der kom også i nogen grad artikler om corona, da vi spurgte hvorfor der kom artikler frem med

corona, nævner hun, at hun tror det er fra regerings side, hvor de har betalt Facebook for at

highlighte corona-nyheder, så alle borgere er opmærksomme på den nyeste info.

Efter omtrent 25 minutter inde i undersøgelsen kom der en del underholdning opslag frem. Da vi

spurgte testpersonen om hun bemærkede skiftet fra at se opslag fra venner, familier og det netværk

som hun har stiftet på Facebook til nu at se underholdnings indhold, så svarede hun; nej. Men det

gik derefter op for hende, at der var sket et stort skift.
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Da vi spurgte ind til, hvad hun synes om dette svarede hun;

“ Jeg tror jeg ser det som en positiv ting at Facebook har gjort min profil så brugervenlig for mig, og at

det er nok grunden til at jeg  stadig bruger så meget tid på platformen.”

Dette pointerer også, at testperson 3 er positiv over for relevans-algoritmerne, da de er med til at

eksponerer hende for indhold, der tilfredsstiller hendes interesser- og behov. Testperson 4

bemærkede ligeledes dette som værende godt for hans brugeroplevelse, selvom han har andre

interesser end de øvrige testpersoner. Hos testperson 4 , jf. bilag 22, dukkede mange nyhedsartikler

op omkring sport. Der kom også nogle reklamer af- og til m omkring sport væddemåls

hjemmesider, såsom Bet365 og Unibet. Han er også medlem af grupper som har noget med

sportsvæddemål at gøre, hvor andre individer laver opslag om kampe der spilles. Men når man

observerer hans newsfeed kunne man tydeligt se en stor tendens til sport relateret opslag. Da vi så

det første opslag på hans newsfeed synes han godt om opslaget selvom han ikke havde læst artiklen.

Vi spurgte ind til hvorfor han synes godt om artiklen, hvortil han svarer;

“Fordi jeg blev fanget af overskriften… og Barcelona får muligvis en ny spiller. Så jeg liker den fordi

jeg synes det lyder som en god nyhed” - Testperson 4.

Ud fra ovenstående kan det siges, at brugeren her, interagere med opslaget uden rigtigt at have læst

opslaget igennem. I dette tilfælde handler det om sport, men i tilfælde af, at der var tale om

fake-news kunne dette have betydning for spredelsen af misinformation.

Endvidere kunne man se gennem hans newsfeed at der var mindre grad af politiske opslag

sammenlignet med testperson 1 og 2. Der var dog enkelte opslag der dukkede op, men dette

skyldtes primært, at testperson 4’s venner havde kommenteret på dem. Dette kan siges at være en

algoritmisk funktion, som ønsker, at orienterer testperson 4 om hvad hans venner laver - og ikke

mindst hvilket opslag han ven har kommenteret på. Dette kan muligvis medfører, at testperson 4

selv bliver fanget af det pågældende opslag.
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Generelt kunne vi se, at testperson 4’s newsfeed havde mindre opslag fra venner- og familie. Vi

observerede få opslag med hensyn til vennernes nye pro�lbilleder og lignende - men man så ikke

opslag hvor de havde skrevet noget på sin væg. Ifølge testperson 4 er årsagen til, at han bruger

Facebook baseret på, at han bruger det til underholdning. Den underholdning som han �nder

interessant er sport.

Her kunne vi altså også se, at relevans-algoritmen havde kategoriseret indhold på han newsfeed efter

relevans for ham. Dette princip er gået igen blandt alle de inddragede testpersoner. Vi så igennem

walk-through metoden, at hver bruger har sit eget newsfeed - hvor der er blevet taget højde for i

hvert fald 1-2 ting med henblik på brugerens interesser. Testperson 1, 3 og 4 har alle oplevet at

deres newsfeed passer overens med deres interesser, jf bilag 19-22. Dette skyldes formentlig, at de er

aktive brugere, dvs. at de bruger platformen Facebook regelmæssigt. Testperson 2 kan siges at være

en inaktiv bruger, da vedkommende ikke bruger Facebook som sådan, jf. bilag 20. Derfor oplevede

vi sammen med testpersonen, at hende faktiske personlighed og hendes newsfeed eller algoritmiske

identitet ikke stemte overens. Vi har formået at undersøge hvordan den enkelte bruger bliver

eksponeret for indhold, og hvordan dette påvirker brugerens interaktion på platformen.
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5.3 Deep dive undersøgelsen

I forbindelse med vores deep dive undersøgelse foretog vi i gruppen observationer af vores

personlige Facebook-pro�ler. Dette �k vi gjort med det udgangspunkt, at vi ønskede at skabe et

overblik over det indhold, som vi hver især bliver eksponeret for. Herunder om der er forskelle og

ligheder mellem det vi internt i gruppen bliver eksponeret for. Hovedfokusset ligger på, at skabe en

forståelse for, hvordan relevans-algoritmen på Facebook kategoriserer indhold efter relevans for den

enkelte person.

For at kunne sige noget om hvorvidt det indhold, som vi ser på vores egne pro�ler stemmer overens

med det som vi interessere os for, er der blevet udarbejdet en persona (Lene Nielsen, 2011) for hvert

gruppemedlem, jf bilag 23-26. Her noterede vi som sagt vores interesser - men også mere omkring

vores forhold til platformen Facebook- og mediet som vi bruger Facebook med, dvs. det medie som

vi bruger til at logge på platformen.

Amina der i sin persona, jf. bilag 23, gav udtryk for, at hun interesserede sig for kvalitetstid med

venner og familie, sundhedsteknologi og politik blev i høj grad eksponeret for indhold vedrørende

politik- og i nogen grad opslag fra nære og bekendte som hun er venner med på Facebook. Hun

havde også fået nogle noti�kationer fra gruppen “Os i Tingbjerg”, hvor hun synes, at det gør hun

ret tit. Det gør hun fordi hun er medlem af gruppen, men også fordi hun er en aktiv i sit byområde.

Det er ikke noget hun har nævnt i forbindelse med udarbejdelsen af sin persona, men det ved

Facebook om hende. Det meste på hendes newsfeed handlede om hvordan politikere snakker

nedladende om ikke vestlige indvandrere. Det har hun en del gange været irriteret over, og siger også

på et tidspunkt, [...] at hun tit føler sig nødsaget til at nuancere debatten i kommentarfeltet af- og til.

Det betyder, som Amina nævnte i forbindelse med sin deep dive, at hun en gang imellem

kommenterer politikernes opslag. Aminas Facebook pro�l kategoriserer indholdet efter det der er

relevant for Amina, hun ser politiske opslag - oftest dem som handler om muslimer- og ikke vestlige

indvandrer og også fra sine naboer i lokalsamfundet Tingbjerg. Dette medfører ifølge Amina selv, at

hun føler sig nødsaget til at indgå i debatten.
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Ses der på Haissams persona, jf. bilag 26, går han meget op i bl.a. politik og DIY (gør det selv ting).

Haissams newsfeed var præget af reklamer af radioer, og en del katte opslag. Haissam fortæller [...]

at grunden til de mange katte-opslag kan skyldes, at han for nyligt har købt sig en kat. Der kom også

en del politiske videoer på hans newsfeed og desuden færre opslag fra hans venner og og grupper han

var en del af.

Haissam bemærkede også, at der dukkede en algoritmisk funktion op i karakteren “personer du

måske kender” og han fortæller at 50 procent af de personer han blev anbefalet at tilføje som ven,

var hans kollegaer fra hans arbejdsplads. Dette fortolker han som; at Facebook på en eller anden

måde har overvåget, hvor han har be�nder sig henne og hvem han har været i kontakt med. Hvis

man ser på Subhans persona, jf. bilag 25, så bemærkede vi at han fulgte med i sport. Der dukkede

mange videoer med fodbold op da transfervinduet er åbent, kommer der rygter omkring spillere og

deres mulige transfere.

Vi bemærkede også, at Subhan blev eksponere for nogle opslag som hans venner havde

kommenteret på. Med de nuværende kon�ikter i verdenen, har hans venner kommenteret på en del

opslag fra nyhedsmedier, så opslagene kom frem med deres kommentar. Et mere speci�k eksempel

er, at vi så hvordan en af hans venner havde kommenteret Nye Borgerliges opslag omkring at Israel

har ret til at forsvarer sig selv mod Palæstina. Her fremgik det, at en af hans venner havde

kommenteret det palæstinensiske �ag som kommentar til opslaget.

Alligevel var der en mindre politisk indhold i modsætning til de andres newsfeed i gruppen. Der var

ligeledes en masse nyheder fra diverse nyhedsmedier blandt andet Ekstra Bladet og Politiken, da

Subhan har synes godt om disse sider. Der kommer også en del opslag fra hans lokalområde, da han

er en del af grupper som har noget med lokalområdet at gøre.

Ved Madinas persona, fremgår det at hun interesserer sig for at være social med andre, jf. bilag 24..

Madinas blev eksponeret for indhold som var politisk relateret på sit newsfeed. Endvidere blev hun

eksponeret for underholdnings relateret indhold. Som man kan se i deep dive undersøgelsen, bliver
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Madina beskrevet som inaktivt i forhold til, hvad der dukker op på hendes newsfeed på Facebook.

Der dukker få venner opslag op, da Madina ikke bruger Facebook til at være social med vennerne.

Madina kommentere ikke på opslag, hun liker primært de �este ting, som hun synes har en

betydning for hende eller som hun synes er sjovt.

Madina kan godt lide at læse nyhedsmedier og som der kom der kan ses, er det oftest Frie Grønne

som Madina læser omkring, da de sætter nye problemer til debat, som der er i samfundet. Det er det

Facebook oftest bliver brugt til. Det vil sige, at Madina bruger Facebook til at blive opdateret på

omverdenen, samtidig med at være en inaktiv bruger.

Men det, at hun benytter platformen uden at interagerer med opslag, er stadig med til at give

Facebook nok information. For hver gang hun scroller, kommenterer og skriver med sine nære og

bekendte, vil det blive overvåget og lagret. I tilfælde af at hun stopper ved et opslag for at læse det,

tages der tid ift. hvor lang tid hun har brugt på hvert enkelt opslag.

I forbindelse med deep dive undersøgelsen har vi formået at visualisere de optrædende personers

newsfeed. Dette blev gjort ved hjælp af, at tage udgangspunkt i gruppemedlemmernes interesser,

brugen af sociale medier, karaktertræk samt hvordan det kommer til udtryk på deres newsfeed.

Denne undersøgelse beviste vores påstand i forbindelse med, at algoritmerne udnyttede vores data

for at få skræddersyet en newsfeed til hver enkelte brugere af Facebook. Dette kom til udtryk her i

deep dive undersøgelsen med gruppemedlemmerne som testpersoner. Det blev observeret at de �re

Facebook pro�ler, som vi observerede var vidt forskellige i det omfang, at indholdet på hver brugers

newsfeed var kategoriseret til den enkelte brugers de�nition af relevans.

Side 50 ud af 64



Af: Amina Sa�, Haissam Barghooth, Madina Sa� og Subhan Mahomed Vejleder: Lotte Bornemann Petersen

Kursus/projekt: BP2 A�everingsfrist: 09. juni 2020 kl. 10:00

5.4 Ekspertundersøgelsen

Vores foretagede ekspertanalyse tog udgangspunkt i dokumentarene; The Great Hack og The Social

Dilemma.

The Social Dilemma diskuterer sociale mediers farlige ind�ydelse på mennesker med teknologi

eksperter, der advarer mod deres egne op�ndelser (The Social Dilemma, 2020). Under

ekspertundersøgelsen fokuserede vi særligt på det sociale medie, Facebook. En af eksperterne,

Tristan Harris, som har en baggrund som tidligere designetiker for Google og direktør for Center

For Humane Technology, udtaler med hensyn til brugen af Facebook således;

“Mange tænker at Google bare er en søgemaskine og Facebook er et sted at se, hvad mine venner laver

og se deres billeder, men de ved ikke at firmaerne konkurrere om din opmærksomhed.” (The Social

Dilemma, 13:32 - 13:40)

Ovenstående er med til at pointere at brugerne af Facebook ikke er helt bevidste omkring de

utilsigtede e�ekter der følger med brugen af Facebook. Her pointerer Tristan Harris, at �rmaerne

konkurrere om brugernes opmærksomhed til det sociale medie. Dette er ikke noget, som den

enkelte bruger lægger mærke til under brugen af Facebook og dette er der gode grunde til. Hvorfor

er det mon, at tech-giganterne vælger at konkurrere om brugernes opmærksomhed? Dette kommer

Tim Kendall, som bl.a. har en baggrund som tidligere Facebook Direktør. Da Facebook havde

eksisteret i to år havde Tim Kendall til opgave, at �nde ud af, hvordan Facebook kunne give

omsætning. Han nævner i dokumentaren således;

“Forretningsmodellerne går ud på at fastholde brugere til skærmen

Lad os få så meget ud af denne persons opmærksomhed, som overhovedet muligt. Hvor meget tid kan

vi få dig til at bruge? Hvor meget af dit liv kan du give til os? ” (The Social Dilemma, 13:42-14:00)

På baggrund af dette kan det udledes, at forretningsmodellerne er konstrueret til at få så meget som

muligt opmærksomhed fra den enkelte bruger. Jo mere tid brugeren anvender på platformen, desto
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mere omsætning vil platformen generere. Hertil kan det siges, at når vi som brugere ikke betaler for

vores produkter/services, så er vi selveste produktet (Zubo�, 2019). Dette er ihvertfald det nogle af

os har hørt et par gange. Men hvad er det egentlig, der gør, at vi er selveste produktet? Jaron Lanier

der er IT-ekspert-, op�nder af VR- og forfatter af bogen; Ten Arguments for Deleting your Social

Media account right now, udtaler i dokumentaren således;

“Det er den gradvise umærkelige ændring i din egen adfærd og opfattelse som er produktet. Det er

produktet. Det er det eneste mulige produkt. Der er ikke andet på bordet, der kan kaldes produktet.

Det er det eneste de kan tjene penge på. At ændre din adfærd, din tankegang, din væremåde. Det er

en gradvis forandring. ”  (The Social Dilemma, 14:21 - 14:55)

På baggrund af ovenstående udtalelse kan det udledes, at den enkelte brugers adfærd er betydelig på

Facebook. Den måde hvorved Facebook generer sin omsætning er altså afhængigt af brugerens

adfærd. I takt med at den enkelte bruger anvender sin tid foran skærmen på Facebook bliver deres

adfærd, tankegang og væremåde ændret gradvist. Ifølge Zubo� er det menneskelige adfærd det nye

råmateriale, der er efterspurgt på markedet (Zubo�, 2019).

Dette betyder også, at vi som Facebook-brugere manipuleres ift. vores egne normer og værdier

(Zubo�, 2019). Brugerne af platformen Facebook vil ændre sin karakter på sådan vis, at

vedkommende ikke vil kunne fornemme det (The Social Dilemma, 2020). Måden hvorved

tech-giganterne opsamler data kommer fra brugerens aktivitet på den pågældende platform. Hver

gang en bruger foretager en handling, vil det blive overvåget og registreret (Gillespie, 2014).

Ifølge Gillespie (2014) opsamles alle de handlinger/aktiviteter den enkelte bruger foretager sig, og jo

mere brugeren benytter platformen, desto mere data vil tech-giganten have omkring brugerens

adfærd herunder dets følelser, behov, interesser og forhold til venner og familie.
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Dette belyser Tristan Harris også i dokumentaren, da han udleder således;

På den anden side af skærmen er det som om de har en avatar voodoo-dukke af os. Alt det vi har

foretaget os, alle de klik vi har lavet, videoer, vi har set, samtlige likes, føres tilbage for at bygge en

mere og mere præcis model. Modellen, når man har den, kan forudsige en persons adfærd. (The Social

Dilemma, 18:08-18:32)

Tech-giganter såsom Facebook bruger i den forbindelse nogle værktøjer i form af eksempelvis

nudging og personlighedstest, til det formål, at lære den enkelte bruger bedre at kende. Et eksempel

fra dokumentaren er; at brugere får noti�kationer omkring tilsendt billede pr. mail/besked - her er

det ikke muligt at se billedet, uden at tilgå platformen. Dette er en design teknik, som �rmaet

bevidst har valgt at anvende. Årsagen skyldes, at �rmaerne ønsker, at brugeren skal tilgå platformen,

således vil �rmaet opnå økonomisk gevinst. På denne måde bliver der fra �rmaet side anvendt

nudging i- og med, at brugeren bliver fristet til at tilgå platformen med egen vilje. Idet brugeren

vælger at tilgå platformen grundet den ene noti�kation, ses der en tendens til, at brugerne bliver

hængende på platformen, fordi deres opmærksomhed fanges af deres newsfeed, som bliver fornyet

hver gang personen opdaterer forsiden. I den sammenhæng udtaler eksperten, Je� Seibert, som har

baggrund som tidligere direktør for Twitter således ang. sociale mediers evne til at danne overblik

over den enkeltes personlighedstype;

“De ved når folk er ensomme, når de er deprimerede. De ved, når folk ser billeder af deres ekskærester.

De ved hvad du laver sent om aftenen, de ved det hele. Om du er ind- eller udadvendt, eller hvilke

neuroser du har, din personlighedstype. “ (The Social Dilemma, 17:00 - 17:15)

Ud fra den opsamlede data er det muligt for Facebook at skræddersy indhold til den speci�kke

bruger med forbehold for vedkommendes interesser- og ståsted i livet (Gillespie, 2014). Jo mere

data der indsamles om deres brugere, desto lettere er det for algoritmerne, at kategoriserer folk i

grupper efter deres adfærdsmønstre og andre fællestræk. Dette er noget, som de �este af os almene

brugere ikke tænker over, som det også er belyst i kvantitative survey-undersøgelse. Men ifølge
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Gulluame Chaslot som er tidligere Youtube ingeniør, så er algoritmerne ikke designet til, at give

brugerne det de ønsker. Han udtaler følgende;

Folk tror, at algoritmen er designet til at give dem, hvad de virkelig ønsker, men det er den ikke.

Algoritmen forsøger faktisk at finde smuthuller der er meget stærke, og finde det smuthul, der er

tættest på din interesse. Og hvis du begynder at se en af de videoer, vil den anbefale igen og igen.

(The Social Dilemma, 59:48-1:00:00)

Ovenstående bygger på, at algoritmerne er menneskeskabte værktøjer, der programmeres til

speci�kke opgaver eller formål af mennesket - men på en og samme tid programmeres algoritmerne

til at styre sig selv (The Social Dilemma, 2020). Dette medfører, at algoritmerne �nder smuthuller

til det formål, at få brugeren til at give mere af sin tid til platformen. Dette vil den enkelte brugere

ikke lægge mærke til, da brugerne fornemmer, at deres interesser og behov bliver dækket - men

virkeligheden er en anden. Dette belyses også i dokumentaren, The Great Hack, i forbindelse med

problemet med Cambridge Analytica Scandal. Her blev det ligeledes belyst hvordan teknologi kan

udgøre en utilsigtet e�ekt for den enkelte bruger- og samfundet. Det er det sidstnævnte som vi i

gruppen særligt har fokuseret på under ekspertundersøgelsen. David Carroll der har baggrunden

som lektor ved Parsons School of Design, hvor han underviser i digitale medier og udvikling af

apps, udtaler i dokumentaren, The Great Hack, med hensyn til a�ytning af samtaler, hvorefter der

opstår annoncer efterfølgende, således;

Det er svært at forestille sig, at det kunne være andet, men der sker i stedet det, at jeres adfærd nøje

forudsiges. Så reklamer, der virker uhyggeligt præcise, som om de har aflyttet os, er snarere beviser på,

at målretningen virker, og at den forudsiger vores adfærd. (The Great Hack, 02:28 -03:05)

Ud fra ovenstående kan det udledes, at brugernes samtaler af- og til kan komme til at blive a�yttet.

Dette kommer til udtryk, når vi eksempelvis ser en annonce på vores newsfeed, som viser et

produkt eller en service, som vi tidligere har snakket om med vores nære og bekendte. Dette kan

også komme til udtryk efter man har skrevet med en person om et speci�kt produkt. Dette er ifølge
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David Carroll beviser på, at platformene forudsiger vores adfærd (The Great Hack, 2019). Idet

brugeren interagerer med det eksponerede indhold, vil �rmaernes omsætning stige (Zubo�, 2019).

Dette er fundamentet for �rmaernes forretningsmodel, hvilket igen pointerer, at brugerens

adfærdsdata udgør produktet for platformens overlevelse. For mange tech giganter gør tre hovedmål

sig gældende, som Tristan Harris også nævner således;

“Der er en engagements målet, der vil øge din brugstid.

Der er vækst målet, der vil fastholde dig og invitere venner, og få dem til at invitere venner.

Og så er der reklame målet for at sikre, at mens det sker, skabes en stor omsætning så muligt på

reklamer.” (The Social Dilemma, 18:56-19:25)

Dette betyder at Facebook holder den enkelte bruger i gang, og det gøres ved eksempelvis, at fornye

hver brugers newsfeed, hver gang den opdateres. Endvidere er hver enkelt brugers newsfeed

skræddersyet præcis til den enkelte bruger, hvilket forholder personens fokus på skærmen. Det

andet mål betyder med andre ord, at man som bruger er med til at sprede platformen i sin

omgangskreds - på denne måde vil platformen konstant være et aktivt medie, som �ere og �ere vil

tilgå. Det sidste mål handler om annoncerne som hver bruger ser på sin platform - disse er netop

med til at øge omsætningen for �rmaet. Til dette mener, David Carroll, at brugerne selv er med til

at tillade tech-giganter at overvåge deres adfærd, hvilket han mener skyldes, at;

“[...] Vi er så forelskede i den forbindelse at, ingen lige fik læst vilkår og betingelser” (The Great Hack

4:35 - 4:42)

David Carroll påpeger dette som et problem fra brugerens side, da hver gang brugeren synes godt

om et opslag, ser en video eller deler et opslag - så ved Facebook mere om brugeren for hver gang.

Her anbefales det af David Carroll, at brugerne læser vilkår og betingelserne ved oprettelse af

platforme såsom Facebook. Dette problem belyses ligeledes af Zubo� (2019), hvor hun mener at

brugeren er uvidende - og at dette er en trussel for den enkeltes privatliv- og demokratiet.
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6. Diskussion

I det følgende vil fordele og ulemperne ved Facebook-relevans-algoritmens ind�ydelse på dets

brugere diskuteres. Skal man tænke sig om, før man bruger Facebook? Hvor meget ved Facebook

om os? Bør man helt undgå at bruge Facebook? I så fald; påvirker Facebook- eller mere speci�kt;

dets algoritmer, overhovedet vores adfærd?

6.1 Påvirker algoritmerne vores adfærd?

Som det blev nævnt i analysen, så tror folk, at algoritmer er designet til at hjælpe brugere med

hensyn til at �nde det indhold, de ønsker. Men algoritmer er også mere end det. Algoritmerne

bygger modeller der forudsiger vores handlinger, og det er den bedste model der vinder (The Social

Dilemma, 2020, 17:53 -17:58). Helt grundlæggende er algoritmerne menneskeskabte værktøjer der

er programmerede til at udføre bestemte opgaver for at hjælpe mennesket. Idet algoritmen er

programmeret til en bestemt type opgave, er algoritmen i stand til at videreudvikle sig selv.

Ved at brugerne anvender platformen, Facebook, eksponeres vedkommende for indhold, der er

speci�kt skræddersyet til den enkelte (Gillespie, 2014). I nogle tilfælde betyder dette, at brugeren

�nder det som en positiv ting, da platformen altid ved, hvad der er aktuelt for vedkommende (jf.

afsnittet; walk-through s. 18-19). Det kan også ses på fra en anden vinkel, hvis man ser på, at

Facebook har rettigheder til at fremsøge alle de beskeder- og informationer tilkoblet platformen. Ud

fra dette kan Facebook-algoritmerne udarbejde en såkaldt algoritmisk identitet profil af den enkelte

bruger, på baggrund af de input-informationer, som brugeren selv angiver platformen (Gillespie,

2014).

De testpersoner, som vi havde inddraget i forbindelse med walk-through-metoden, gav udtryk for,

at de ikke vidste hvordan algoritmerne fungerede. Dette blev set hos testperson 1 som ikke mente,

at alle hendes brugerdata blev overvåget. Hun vidste med andre ord ikke, at hver gang hun

interagerer med et opslag, så blev dette overvåget og registreret - samt brugt til senere eksponering af

indhold.

Side 56 ud af 64



Af: Amina Sa�, Haissam Barghooth, Madina Sa� og Subhan Mahomed Vejleder: Lotte Bornemann Petersen

Kursus/projekt: BP2 A�everingsfrist: 09. juni 2020 kl. 10:00

Endvidere kan det siges ud fra den indsamlede empiri samt teorien hertil, at algoritmerne er

objektive værktøjer, hvor inklusionsmønsteret vurderer hvad den enkelte bruger bør eksponeres for

alt efter relevans (Gillespie, 2014). Her gør det sig gældende at nogle opslag ikke fremvises, mens

andre prioriteres højt, grundet Facebooks indstillinger for exclusion and demotion.

Nogle af de testpersoner som vi inddrog i forbindelse med indsamling af empiri, gav ligeledes

udtryk for, at de forholdt sig kritisk til den information de blev eksponeret for. Dette skyldes, at

Facebook er en platform, som enhver i princippet kan gøre brug af, og derfor er det i den

sammenhæng relevant, at være kildekritisk ift. den information brugerne læser. Facebook er dermed

med til at forudbestemme den enkelte brugers tanker, meninger og følelser, da algoritmerne

vurderer, hvad brugerne skal eksponeres for. Som nævnt i teoriafsnittet, så er hver brugers newsfeed

skræddersyet til den ene person - og det betyder også, at to brugeres newsfeed ikke er kategoriseret på

samme måde (Gillespie, 2014). Dette så vi også i forbindelse med walk-through-undersøgelsen,

hvor vores testpersoner havde vidt forskelligt indhold på deres Facebook-pro�ler. Der var dog

enkelte ligheder, såsom politiske opslag, som i nogle tilfælde var sponsorerede af politikerne selv.

Gillespie (2014) nævner også, at brugerne ikke vægter algoritmiske funktioner som problematiske,

hvilket skyldes, at brugerne anvender platformen til underholdning og at �nde svar på spørgsmål

mv. Dette belyses også af Zubo� (2019) der mener at brugeren �nder undskyldninger med hensyn

til deres uvidenhed. Brugerne kommer med kommentarer såsom “Jeg har ikke noget at skjule” -

hvilket er med til at gøre problemet til et ikke eksisterende- eller i hvertfald mindre alvorligt

problem. Det som brugerne bliver eksponeret for på Facebook har en betydning for den enkelte

brugers adfærd. Dette kan siges ud fra, at brugeren i nogle tilfælde kan blive nudget til at foretage en

speci�k handling. Dette afhænger igen af de input-informationer, som brugeren selv har givet

algoritmerne gennem anvendelsen af platformen. Den enkelte individs egen algoritmiske identitet

er det, som kan være med til at ændre brugerens adfærd. Så egentlig kan det siges, at den enkelte

bruger, selv er foruden at ændre sin adfærd gradvist. Facebook er med til at kontrollere brugeren via

Facebooks algoritmer. Dette gøres igennem den konstante overvågning som �nder sted, mens

bruger anvender platformen.
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6.2 Mister individet styringen af  sin frie vilje?

Facebooks algoritmer var tidligere et værktøj, der havde til formål at gøre det lettere for brugeren at

komme i kontakt med sine nære og bekendte. Problemet med algoritmernes ind�ydelse på den

enkelte bruger af Facebook er et individuelt problem- men kan også udfoldes som et

samfundsmæssigt problem. Idet Facebook gennem sine algoritmiske funktioner har evnen til at

forudsige det enkelte individs adfærd, så kan det udledes, at menneskets frie vilje er sat på prøve.

Tristan Harris som er tidligere design-etikere for Google og direktør for Center For Human

Technology, nævnte også i forbindelse med ekspert analysen, at;

“Mange tænker at Google bare er en søgemaskine og Facebook er et sted at se, hvad mine venner laver

og se deres billeder, men de ved ikke at firmaerne konkurrere om din opmærksomhed.” (The Social

Dilemma, 13:32 - 13:40)

Dette er med til pointere, at �rmaerne er med til at konkurrere om brugernes opmærksomhed.

Dette er ikke noget som den enkelte bruger lægger mærke til under brugen af Facebook, da de

algoritmiske funktioner er skjulte. Tim Kendall, som var tidligere Facebook Direktør, havde til

opgave, at �nde ud af, hvordan Facebook kunne give omsætning. Han nævner i dokumentaren, at

forretningsmodellerne bygger på at fastholde brugerne til skærmene i så lang tid som muligt.

Tech-giganterne foretager i den forbindelse beregninger på; hvor meget tid de kan få af den enkelte

brugers liv, blot ved at brugeren scroller på platformen, Facebook.

Dette er med til at påvirke Facebook-brugernes viden ift. overvågning og information med hensyn

til de algoritmiske funktioner. Dette er også noget som Zubo� de�nerer som en trussel mod det

enkelte individs frie vilje- men også for demokratiet. Årsagen skyldes, at brugerne af det sociale

medie, Facebook, ikke har viden nok om emnet. Den største konsekvens ifølge Zubo� er, at

overvågningskapitalismen ændrer brugerens placering fra at være forbruger til at være råmaterialet.

Det at mennesket pludseligt er blevet til noget man kan tælle- og måle på samt at man kan udnytte

menneskelig data til at forudsige adfærd- og påvirke-, kontrollere- og manipulere det enkelte individ

(Zubo�, 2019). Algoritmerne i denne sammenhæng er en væsentlig del af de indre mekanismer af
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både Facebook som platform, men også ift. overvågningskapitalismen. Dette skyldes, at algoritmer

ikke blot bruges til Facebook - men generelt i teknologiske værktøjer. Det der gør det svært at

snakke om algoritmernes fordele/ulemper og ikke mindst hvorledes de påvirker menneskelige valg

er, at algoritmerne som sagt er skjulte værktøjer. Fordelen ved algoritmerne kan siges at være, at det

er med til at præciserer brugernes søgninger på baggrund af den input-information brugeren

afgiver. Herunder er der skræddersyet indhold til hver enkelt bruger gennem de digitale spor

(Gillespie, 2014). Ulempen ved Facebook-algoritmerne er, at det bl.a. udfordrer den enkelte

persons frie vilje med hensyn til at danne sin sande identitet. Det vil sige, man mister sin

holdninger, følelser og tanker til algoritmerne, da det har taget overhånd. Eksperten Je� Seibert,

som har en baggrund som tidligere direktør for Twitter, udtaler, at de sociale medier ved alt om

deres bruger. Det betyder med andre ord, at de forskellige platforme ved om man er ensom,

deprimeret. De ved når man ser billeder af deres ekskærester, hvad man laver sent om aftenen og

ikke mindst ved de, om man er ind eller udadvendt (The Social Dilemma, 17:00 - 17:15).

Endvidere kan en persons digitale spor afvige fra vedkommendes virkelige persona, og derfor er det

ikke altid, at den enkelte bruger bliver eksponeret for indhold, som tilfredsstiller personen.

Problemet bygger på det faktum, at algoritmerne er objektive og vurderer indholdet for den enkelte

bruger efter relevans (Gillespie, 2014). Brugerne bliver i den forbindelse hele tiden fristet med

annoncer og ikke mindst sponsorerede opslag fra influencere som realitystjerner og politikere. Dette

kom ligeledes til udtryk i forbindelse med indsamlingen af empiri, hvor �ere af vores testpersoner så

opslag fra politikere. Ifølge testperson 1 er annoncer på newsfeed blevet en almen ting, som man

ikke længere tænker over - det er blot en fristelse, eller en påmindelse til den enkelte bruger med

henblik på at skubbe dem tættere på at købe det speci�kke produkt - som brugeren måske i

virkeligheden ikke har behov for. Algoritmerne kan gøre det svært for brugeren, at forholde sig til,

hvad personen selv har af præferencer. Det kan blive svært for den enkelte bruger, at udfolde sin

identitet for sig selv. Men som David Carroll nævnte i dokumentaren, The Great Hack, så er

brugerne af de sociale medier og internettet generelt, så forelskede i forbindelsen, at ingen lige �k

læst vilkår og betingelser. Her pointerede Carroll også, at brugerne har et ansvar. Hvorfor er vi så

afhængige af et teknologisk værktøj, som langt de �este af os, ikke ved særlig meget om?
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7. Konklusion

I dette projekt er det blevet undersøgt hvilken ind�ydelse Facebook-algoritmer har på brugernes

adfærd- og hvordan det påvirker den enkelte bruger. Dette blev undersøgt på baggrund af

dokumentarerne; The Great Hack og The Social Dilemma samt en række kvantitative- og kvalitative

metoder. Det kan ud fra de inddragede teorier og metoder konkluderes, at algoritmer har en stor

ind�ydelse på det enkelte individ - men også samfundet generelt. Dette skyldes, at algoritmerne er i

stand til at påvirke-, kontrollere- og manipullere den enkelte bruger gennem de sociale medie, og

mere speci�kt i denne case; Facebook. I forbindelse med den indsamlede empiri- og gennem analyse

og diskussion kan det udledes, at algoritmer er skjulte, objektive værktøjer der er med til at

eksponerer skræddersyet indhold for den enkelte bruger på Facebook.

Dette har tilsigtede- og utilsigtede e�ekter. Blandt de tilsigtede e�ekter er der tale om at brugere

interagerer på platformen ved at like, kommenterer og dele opslag - mens de utilsigtede e�ekter

kommer til udtryk i form af de konsekvenser det fører med sig. Ud fra dette kan det udledes,, at

brugerne ikke har tilstrækkelig nok viden til at kunne forholde sig til informationerne omkring de

algoritmiske funktioner-, digital overvågning og det digitale infrastruktur som �nder sted på

Facebook. Dette er en af årsagerne til den manglende indsats fra brugernes side. På baggrund af

dette projekt kan det konkluderes, at algoritmerne er med til at påvirke vores adfærd gennem

algoritmiske funktioner i form af designmæssige indgreb på platformen og dette har en betydelig

e�ekt på den enkelte brugers interesser, behov, tanker, følelser og meninger.

“En ting de konkluderer, er, at vi nu ved, at vi kan påvirke ægte adfærd

og følelse uden at udløse brugerens bevidsthed.

De er helt uvidende.”

- (The Social Dilemma, 2020)
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8. Virtuel præsentation

Vi har i dette projekt udarbejdet en virtuel formidlingsprodukt i form af en Thirdroom-tidslinje.

Denne har til formål at formidle vores gruppeproces- og projektets indhold på en trailer-agtigt

måde. Vi belyser her de vigtigste punkter i projektet. Hermed har vi mulighed for at italesætte

projektet- og måske endda videreformidle vores indsamlede empiri- og konklusioner med andre på

Roskilde Universitet. Vi håber vores projekt kan være med til at inspirerer andre Facebook-brugere,

således de kan re�ekterer over deres brug af platformen, Facebook.

Linket til produktet er følgende;

https://ruc-thirdroom.dk/project/algoritmers-ind�ydelse-pa-samfundet-2/timeline/#
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