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Abstract 

This project focuses on the topic of Facebook’s relevance algorithm, which ranks all the differ-

ent posts on the user’s newsfeed. The reason why we chose to focus on this, was because we 

had a feeling that Facebook’s relevance algorithm had the potential to put their users in an 

“echo chamber”, where they would potentially have their opinions reinforced or radicalized.  

This project tries to provide with a better understanding as to how Facebooks collects data, 

what sorts of data they collect, how Facebook’s relevance algorithm works, how it functions, 

and most importantly, how the relevance algorithm has the potential to affect the user’s ability 

to form their own opinions.  

We used methods such as the Actor-Network Theory combined with research papers, articles, 

and Facebook’s own documentation, in order to better understand how parts of Facebook’s rel-

evance algorithm works, and how big and complex the network surrounding Facebook and its 

relevance algorithm is. 
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Indledning 

Dette projekt omhandler Facebooks relevansalgoritme, og hvordan den potentielt kan ændre 

brugerens holdninger. Vi formoder, at Facebooks relevansalgoritme har en tendens til at lukke 

dets brugere inde i et ekkokammer1, hvor at man konstant bliver bekræftet i, at ens egne hold-

ninger er korrekte, hvilket vi tror, kan føre til at folk ikke er i stand til at indgå i en åben debat 

om holdninger, som strider imod deres egne, og at man ikke får indflydelse på ens holdninger 

andre steder end på Facebook. 

Facebook er i dag det mest brugte sociale medie på tværs af hele verdenen, med over 2,74 mil-

liarder aktive brugere anno 2021, 1,85 milliarder daglige brugere i slutningen af 2020, og en 

nettoindkomst på 29,15 milliarder dollars i 2020. Derudover ejer Facebook også Instagram, 

WhatsApp og Messenger, hvilket svarer til at Facebook ejer fire ud af de fem største sociale me-

dier i verden (Tankovska, 2021c, 2021b, 2021a). Det eneste af de fem største sociale medier, 

som ikke ejes af Facebook, er YouTube. Facebook er også det mest brugte sociale medie til at 

markedsføre, og 53 procent af danskere mellem 16-89 år brugte i 2018 Facebook dagligt 

(Kulturministeriet, 2018, pp. 2–3; Statista Research Department, 2021). 

De fleste er nok godt klar over at Facebook anvender ens data mod én selv, for at få os til at 

bruge Facebook-mediet mest muligt, så de kan tjene penge gennem deres reklamer. De færre-

ste er dog klare over, hvor meget data Facebook egentlig indsamler, hvilket data Facebook an-

vender, eller hvad de reelle effekter er ved at blive udsat for Facebooks relevansalgoritme. 

Disse ting forsøger dette projekt at kaste lys på, så man forhåbentlig kan få en bedre forståelse 

for hvilke potentielle konsekvenser, der kan fremkomme ved at anvende Facebook. 

  

 

1 Forum for meningsudveksling hvor alle mener det samme, og man derfor kun bliver præsenteret for holdninger 
der er identiske med ens egne (Den Danske Ordbog, 2018b). 
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Problemfelt 

Det problem vi beskæftiger os med, er firmaet Facebook, og mere specifikt, hvordan at deres 

relevansalgoritme potentielt kan lukke brugere inde i et ekkokammer, hvor at man konstant bli-

ver bekræftet i, at ens egne holdninger er korrekte. Dette formoder vi kan føre til, at man ikke 

kan indgå i en åben diskussion med andre mennesker, derudover tror vi også, at relevansalgo-

ritmen kan direkte ændre de holdninger og meninger som brugeren har, samt fuldstændig 

skærme brugeren for holdninger og politiske overbevisninger, som brugeren ikke selv deler.  

Problemet er interessant at undersøge, da der siden begyndelsen af firmaet Facebook er sket 

en kæmpe ændring i, hvordan mange firmaer tjener deres penge på. Før i tiden tjente firmaer 

deres penge på at os brugere betalte for at anvende deres produkt, og at man så fik fuld adgang 

til produktet. I dag er der dog mange produkter, som er gratis at downloade med fuld anvende-

lighed. Disse firmaer tjener i stedet deres penge på alt den data som vi genererer gennem vores 

brug af disse produkter. Denne data bliver oftest enten videresolgt til andre firmaer for profit, 

eller brugt til at optimere produktet, sådan at vi anvender produktet så meget muligt, så der 

kan vises flere reklamer som firmaerne til sidst tjener penge på. Denne form for forretningsmo-

del bliver kaldt for overvågningskapitalisme, og er blevet meget populær i de seneste år, netop 

grundet firmaer som Facebooks succes. Derfor er det vigtigt at undersøge hvilken effekt sådan 

en forretningsmodel har på os brugere. 

Motivationen for dette projekt består i, at vi alle har en undren over, hvordan Facebooks forret-

ningsmodel i sidste ende påvirker dets brugeres evne til at danne deres egne holdninger.  

Til vores projekt, har vi ikke en decideret målgruppe. I stedet vil vi argumentere for at vores 

projekt kan relatere til de fleste målgrupper, da en stor del af verdens befolkning benytter sig af 

Facebook-mediet. Man kan godt argumentere for, at målgrupper som Millenials og Generation 

Z benytter sig af Facebook mere end nogle af de ældre generationer, men problemet vil stadig 

gælde for alle som anvender Facebook regelmæssigt.  
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Derudover ville det være interessant at diskutere, hvorvidt det er okay at Facebook bruger vo-

res data gennem deres relevansalgoritme, til blandt andet at forme vores newsfeed, da Face-

books algoritme selv sorterer hvilke opslag der er relevante udelukkende baseret på at få os til 

at interagere, samt blive på Facebook i så lang tid som muligt, så Facebook kan tjene flere 

penge. Alt dette fører så til vores problemformulering. 

Problemformulering 

”Hvordan kan Facebooks relevansalgoritme være skelsættende for brugernes evne til at danne 

deres egne holdninger?”  

Afgrænsning 

Med vores problemformulering, ønsker vi at undersøge hvordan Facebooks relevansalgoritme 

kan have indvirkning-, og er skelsættende for deres brugeres evne til at forme deres egne hold-

ninger på blandt andet politiske og kulturelle emner, samt hvordan Facebook kan have indfly-

delse på dets brugeres holdninger, handlinger og væremåde i samfundet. Vi har ikke til hensigt 

at nærstudere, hvordan Facebooks relevansalgoritme er opbygget, da dette er en umulig be-

drift, forstået som at relevansalgoritmen er en såkaldt ”black box”2. Vi har i stedet tænkt os at 

fokusere på hvordan Facebook brugeres handlinger, holdninger og væremåde, kan radikaliseres 

på Facebook gennem relevansalgoritmen, Facebooks indbyggede funktioner og ekkokamre. 

Selvom det at Facebook ændrer deres brugeres holdninger, og handlemåder ikke i sig selv er 

problematisk, kan det i særtilfælde have større konsekvenser, hvis individers politiske eller kul-

turelle holdninger radikaliseres i sådanne en grad, at det er til potentiel skade for deres sociale 

omgangskreds, og i de værste tilfælde, samfundet. Derudover ser vi også et problem i at Face-

 

2 A complex system or device whose internal workings are hidden or not readily understood (Oxford, n.d.). 
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books algoritme kan lukke deres brugere inde i et ekkokammer, hvilket kan føre til at øget radi-

kalisering, når den enkelte bruger kun ønsker at blive bekræftet i sine egne holdninger og disku-

tere med ligesindede (Andreassen et al., 2020, p. 122). 

Arbejdsspørgsmål 

Nu når vi har defineret vores problem og kommet med en afgræsning af problemet, vil vi nu de-

finere nogle arbejdsspørgsmål, som vi gennem vores projekt kommer til at besvare. 

Hvilke datatyper indsamler Facebook, og hvordan bliver datatyperne indsamlet?  

• For at kunne vurdere og diskutere hvorvidt Facebooks relevansalgoritme kan ændre de-

res brugeres holdninger, vil det være relevant at undersøge hvilke datatyper Facebook 

indsamler, samt hvordan data indsamles på Facebook. Dette vil vi undersøge gennem 

Facebooks egen datapolitik, samt andet relevant litteratur fra andre forskere, undersø-

gelser og lignende. 

Hvordan fungerer Facebooks relevansalgoritme? 

• For at besvare dette spørgsmål, vil vi først undersøge, hvad Facebook selv har udgivet af 

data og artikler om deres relevansalgoritme og hvad de selv udtaler sig om. Derefter vil 

vi kigge på artikler og lignende litteratur omkring hvad andre siger omkring Facebooks 

relevansalgoritme, for bedst muligt at danne os et overbliksbillede omkring algoritmen. 

Hvilke utilsigtede effekter har Facebooks relevansalgoritme for brugerne? 

• Dette spørgsmål bruges til at danne en forståelse for hvilke af de ting som Facebooks 

relevansalgoritme gør, r utilsigtet set fra Facebooks perspektiv. Til at besvare dette, har 

vi tænkt os at anvende TRIN-modellen fra TSA-kursusgangen, og mere specifikt, det trin 

omkring en teknologis indre mekanismer og processer, samt teknologiens utilsigtede ef-

fekter, da det vil give os et kritisk indblik i selve teknologien.  
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Hvordan former Facebooks relevansalgoritme brugeres newsfeed? 

• Med dette spørgsmål vil vi analysere og danne et indblik i, hvordan Facebooks relevans-

algoritme former brugerens newsfeed, samt bestemmer hvilke opslag og annoncer bru-

geren får vist i deres newsfeed. Vi vil strukturere analysen ud fra bogen Digitale liv og 

referere til Sander Schwartz kapitel, hvor han selv analyserer og gennemgår Facebooks 

funktion, “hvorfor ser jeg dette opslag?” Yderligere vil vi benytte os af graf teori for at 

danne et indtryk af, hvordan netværket i relevansalgoritmen udformer sig. 

Semesterbindingen 

Nu når vores arbejdsspørgsmål er blevet defineret, vil vi nu fokusere på hvordan at vores pro-

jekt lever op til semesterbindingen, samt hvilke dimensioner vi har tænkt at anvende gennem 

projektet. 

I dette projekt ønsker vi at benytte dimensionerne ”Teknologiske Systemer og Artefakter” (TSA) 

og ”Subjektivitet, Teknologi og Samfund” (STS) til at bearbejde emnet Facebook og dets rele-

vansalgoritme.  

Fra dimensionen TSA vil vi benytte TRIN-modellen, som vil hjælpe os med at analysere hvordan 

det er, at Facebooks relevansalgoritme fungerer som en teknologi, herunder dets indre meka-

nismer og processer, hvordan at Facebook fungerer som et system, samt algoritmens utilsig-

tede effekter. Dette er essentielt for vores projekt, da det kræver en analyse af Facebooks rele-

vansalgoritme, for at kunne danne en forståelse for hvordan at den kan ændre på dets brugeres 

holdninger. 

I forhold til dimensionen STS, har vi tænkt os at anvende Aktør-Netværk Teori (ANT), til at forstå 

hvordan at Facebook fungerer i et netværk med aktører og aktanter, som for eksempel bru-

gerne, de eksterne virksomheder som Facebook reklamerer for, samt de andre virksomheder 

som Facebook også ejer som WhatsApp, Instagram og Messenger. Derudover har vi også tænkt 
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os at inddrage overvågningskapitalisme, siden at det er dette økonomiske system som Face-

book anvender til deres firma. 

Hvorfor Facebook? 

Grunden til at vi har valgt at arbejde med Facebook fremfor en af de mange andre sociale me-

dier, er fordi at vi har en formodning om, at Facebook har en meget bred demograf, i forhold til 

andre sociale medier. Ud fra vores egne erfaringer og observationer, findes der folk af alle al-

dersgrupper på Facebook. Hvorimod at det er vores opfattelse, at et socialt medie som for ek-

sempel TikTok, som er en platform hvor folk kan dele, ofte relativ korte og humoristiske vide-

oer, med hinanden hovedsageligt rummer yngre og kun få ældre mennesker. Desuden er ind-

holdet på Facebook meget bredt og ikke primært underholdning, som det er på TikTok. På Face-

book er der alt fra underholdning, politik og nyheder, til grupper som omhandler enkelte inte-

resser.  

Udover at Facebook er et sted hvor folk kan interagere med familie, venner og andre fællesska-

ber, så er Facebook også et socialt medie, hvor rigtig mange mennesker henvender sig for at 

blive informeret om hvad der foregår rundt omkring i verdenen, da der på Facebook flittigt bli-

ver delt nyheder af diverse nyhedsmedier.  

Den sidste grund til at vi valgte Facebook, var at vi ofte hører om disse ekkokamre som angive-

ligt eksisterer på Facebook. Det vil derfor være naturligt at tage udgangspunkt i Facebook som 

socialt medie, og undersøge hvordan Facebooks relevansalgoritme kan påvirke brugeren. 

Vi havde også overvejet at arbejde med Twitter, men vi konkluderede, at Facebook var mere 

bredt, i forhold til de forskellige ting man kan benytte Facebook til, samt at Twitter ikke er nært 

så populært et socialt medie som Facebook i Danmark. 

Teori 

I dette afsnit vil vi formidle hvordan vi har tænkt os at benytte vores teori, samt hvordan vi er 

fundet frem til at bruge netop de teorier vi vælger at anvende i vores projekt.  
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Cookies 

For at kunne redegøre for, hvordan Facebook indsamler data på deres brugere, vælger vi at re-

degøre for begrebet ”cookies”, samt hvordan Facebook potentielt benytter cookies, på deres 

egne og eksterne hjemmesider, til at kunne anbefale indhold og annoncer til dets brugere. Vi vil 

også diskutere hvilke cookie-typer, Facebook gør brug af. 

Algoritme-begrebet 

Vi følte at det var væsentligt, for forståelsen af vores rapport, at definere hvad en algoritme er, 

og hvordan de fungerer. Vi forklarer herefter, overordnet, hvilke funktioner Facebooks rele-

vansalgoritme besidder, og hvilke parametre den arbejder ud fra, når den anbefaler brugeren 

indhold på ens newsfeed, samt hvordan algoritmen, i et forsøg på at udføre sin funktion, udfø-

rer utilsigtede handlinger og konstant forbedrer sig selv, for at komme med de mest relevante 

opslag for brugeren. 

Spiral of Silence Theory 

I rapporten ønsker vi at drøfte utilsigtede effekter vedrørende Facebooks relevansalgoritme; 

altså negative effekter, som ikke kunne forudsiges af brugeren eller Facebook. Til dette fandt vi 

”Spiral of Silence Theory”, hvilket vi bruger til at fremhæve og analysere den potentielt uøn-

skede effekt, at Facebook-brugere forholder sig stille i kommentarsporene og grupper, når de 

ikke deler den offentlige mening, da man som menneske ofte er bange for at differentiere sig 

fra andre. Vi ønsker også at diskutere hvad denne menneskelige adfærd kan have som konse-

kvens for den enkelte bruger og samfundet. 

Ekkokamre 

Ligesom med Spiral of Silence Theory ønskede vi at undersøge utilsigtede effekter skabt af Face-

books relevansalgoritme. Vi havde i vores dagligdag hørt om begrebet ”echo chambers” på soci-
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ale medier, og hvordan de kunne polarisere medie-brugernes holdninger. Vi valgte derfor at un-

dersøge ekkokamre, hvordan det finder sted på Facebook og hvilke konsekvenser det kan have 

for brugeren og samfundet. 

Aktør-Netværk Teori 

Vi mente, at det var væsentligt for vores projekt at kunne påvise hvor kompleks Facebooks rele-

vansalgoritme er, da dette ville kunne hjælpe med at forstå hvordan brugere, og måske endda 

Facebook selv, ikke kan danne overblik over, hvordan relevansalgoritmen kan have en indvirk-

ning på Facebook-brugeres evne til at danne deres egne meninger. For at illustrere denne kom-

pleksitet valgte vi at benytte Aktør-Netværk Teori, da denne teori kunne hjælpe os med at give 

et bud på, hvordan Facebooks netværk fungerer teoretisk. Samtidigt behøver netværket ifølge 

Aktør-Netværk Teori ikke at være stabilt, hvilket passer perfekt til vores emne. 

Projektet skal samtidigt forstås som et ANT-orienteret projekt, forstået som at vi udarbejder 

projektet med en overordnet forståelse ud fra ANT og netværket bag Facebooks relevansalgo-

ritme, uden at kortlægge hver enkelt aktør.  

Graf Teori 

Vi mente at det var nødvendigt at definere relationerne mellem aktører i Facebooks relevansal-

goritme. Graf teori hjælper til at fremme forståelsen for, hvorvidt relationen mellem aktører er 

direkte (envejs) eller indirekte (flervejs). Ud fra dette kan vi skabe et bedre overblik over, hvilke 

relationer Facebooks relevansalgoritme potentielt kunne kategorisere som direkte og indirekte. 

Vi vil benytte os af graf teori til at analysere vores eget newsfeed.  

Overvågningskapitalisme 

Inden at vi begynder at redegøre for TRIN modellen, vil vi først forklare hvad overvågningskapi-

talisme er, da det er denne form økonomiske system Facebook anvender, og er også med til at 

forklare hvorfor Facebooks relevansalgoritme er opbygget som den er. 
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Overvågningskapitalisme bliver defineret af Shoshana Zuboff i bogen ”The age of surveillance 

capitalism: the fight for the human future at the new frontier of power” som værende  

”A new economic order that claims human experience as free raw material for hidden commer-

cial practices of extraction, prediction, and sales;” (Zuboff, 2019, p. 9).  

Dette skal forstås som at mange firmaer i dag tjener deres penge på os mennesker, ved at over-

våge hvad vi gør og vores generelle opførsel (oftest på nettet). Al denne information indsamler 

disse firmaer så som data, i form af big data, hvilket vil blive forklaret senere i rapporten. Noget 

af alt denne data bliver så brugt til at forbedre produktet eller servicen som vi anvender, men 

resten af dette data bliver brugt til at forudsige hvad vi vil gøre, samt hvornår at vi vil gøre det. 

Dette førte så til at firmaer begyndte på at forme vores adfærd, for at kunne tjene flere penge 

(Ward & Barker, 2013). Denne teknologi blev først udviklet af Google, blev videreudviklet af Fa-

cebook, og var i starten ment som en måde at annoncere online til bestemte målgrupper, i dag 

er der dog ingen begrænsninger på hvad at man kan bruge denne teknologi til (Zuboff, 2019). 

Metoder 

Når nu at vi har redegjort for overvågningskapitalisme, vil vi nu redegøre TRIN modellen, samt 

hvordan at de forskellige trin kommer til at bidrage til vores projekt.  

TRIN modellen  

Vi vil benytte TRIN modellen til at undersøge Facebooks relevansalgoritme som teknologi, dens 

utilsigtede effekter, samt dens system. Ved at benytte TRIN-modellen vil vi forsøge at skabe en 

forståelse for hvordan dele af Facebooks relevansalgoritme fungerer, om der tidligere er sket 

nogle utilsigtede hændelser grundet algoritmen, samt danne en forståelse for, hvor stort og 

komplekst Facebooks netværk egentlig er. Vi er godt klar over at vi ikke kan komme frem til en 

endelig løsning eller konklusion omkring Facebooks algoritme gennem denne model, da Face-

books algoritme, og hvordan den fungerer, ikke er tilgængelig for offentligheden. I stedet vil vi 
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forsøge gennem litteratur at komme med et bud på hvordan dele af Facebooks algoritme fun-

gerer og hvordan Facebooks netværk muligvis er opsat. 

TRIN Modellen kan bruges til at skabe et overblik og forståelse af en given teknologi. Herunder 

hvad dets indre mekanismer og processer er, dets utilsigtede effekter, samt dets teknologiske 

systemer. Trin modellen består af seks forskellige trin som hedder (N. Jørgensen, 2020):   

• Indre mekanismer og processer.  

• Teknologiers artefakter.  

• Teknologiers utilsigtede effekter.  

• Teknologiske systemer.  

• Modeller af teknologier.  

• Teknologier som innovation.  

De trin som vi har tænkt os at fokusere på, er trin 1: Indre mekanismer og processer, trin 3: Tek-

nologiers utilsigtede effekter, og trin 4: Teknologisk systemer. Grunden til at vi vælger kun at 

fokusere på disse, er fordi at disse trin er med til at danne vores forståelse for Facebooks rele-

vansalgoritme, dets system samt utilsigtede effekter, hvilket er hvad vores projekt omhandler.   

Trin 1: ”Indre mekanismer og processer” beskriver de centrale mekanismer og processer, som er 

afgørende for at opfylde en teknologis formål. Eksempelvis er de centrale mekanismer i en ben-

zinbil, at motoren forbruger brændstof, som skaber bevægelse i bilens hjul, og derved fremdrift 

af køretøjet (N. Jørgensen, 2020, p. 6). 

Trin 3: ”Utilsigtede effekter” forstås således, at teknologier i nogle tilfælde har en effekt, som 

ikke er tilsigtet, og som også vurderes negativ. I samme eksempel med benzinbilen, genererer 

motoren støj og er dårlig for miljøet. Man må antage at det ofte ikke er hensigten at lave et mil-

jøbelastende køretøj, og det må derfor være en utilsigtet effekt af benzinbilen (N. Jørgensen, 

2020, p. 8). 
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Trin 4: ”Teknologiske systemer” i en teknologi beskriver de sammenhængende systemer i en 

teknologi, der samlet bidrager til en bestemt funktion, der så muliggør en opfyldelse af menne-

skers behov. Benzinbilens mange mekanismer bidrager alle til menneskets behov for mobilitet 

og transport (N. Jørgensen, 2020, p. 9). 

Analyse af Facebooks relevansalgoritme gennem TRIN-modellen 

Når nu at vi har redegjort for vores projekt, vil vi nu begynde at redegøre og analysere Face-

books relevansalgoritme ved brug af TRIN-modellen. Analysen skal give os større indsigt i, hvor-

dan relevansalgoritmen fungerer, dets utilsigtede effekter, samt hvordan at dele af Facebook 

som system kan være med til at påvirke relevansalgoritmen. 

Trin 1: Indre mekanismer og processer  

Til at starte med vil vi fokusere på at analysere hvordan Facebooks relevansalgoritme fungerer. 

Dette vil vi gøre ved først at redegøre for hvad Big Data er, gennem teori, hvilket fører til at vi 

derefter vil redegøre for hvilke forskellige former for data Facebook indsamler og hvordan, 

hvorefter vi vil analysere hvordan Facebook bruger vores data, for at danne en forståelse for 

hvad Facebook egentlig bruger vores data til. Derefter vil vi analysere, hvordan Facebooks rele-

vansalgoritme fungerer, og til sidst vil vi komme ind på hvordan brugerne af Facebook selv kan 

påvirke algoritmen og derved, til en vis grad, selv bestemme hvad brugeren vil se på Facebook.   

Big Data 

Før vi begynder at gå i dybden med hvilke forskellige former for data Facebook indsamler, vil vi 

først redegøre for teori vedrørende begrebet “Big Data”. Dette skal være med til at skabe for-

ståelse for hvor meget data Facebook egentlig indsamler, samt hvad den kan bruges til.   

Big Data er et meget populært udtryk, på trods af at der ikke findes en specifik definition på ud-

trykket. Ifølge Jonathan Ward og Adam Barker, omhandler Big Data to ting; dataopbevaring og 
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dataanalyse (Ward & Barker, 2013, p. 1). Dette er dog ikke noget nyt fænomen, så hvad er det, 

der adskiller Big Data fra alt andet data?  

En generel måde at adskille Big Data fra almindeligt data, er hvis det lever op til nogle karakteri-

stikker, også kendt som “the three Vs” (Ward & Barker, 2013, p. 1): Volume, Velocity og Variety. 

Disse karakteristikker definerer Big Data, som en konstant stor mængde af varieret data, som 

der er brug for en computer til at analysere, for at finde mønstre i dataene. Siden definitionens 

oprindelse i 2001, er der kommet en del variationer på denne måde at definere Big Data. For-

fatteren af denne definition har i 2012 selv udvidet den til at indeholde fem “V’er”: volume, ve-

locity, variety, veracity (hvor troværdigt ens data er) og value (information bag dataet). Disse 

karakteristikker er dog svære at anvende i definitionen af Big Data, da der ikke findes en be-

stemt størrelse, varietet eller lignende, som ens data skal have for at det kan defineres som Big 

Data. Derfor er det også nødvendigt at ens data gennemgår tre trin, for at kunne kalde sig selv 

Big Data: dataindsamling, strukturering af ens data, og opdagelse af viden bag ens data (Qi, 

2020, pp. 2–3; Ward & Barker, 2013, p. 1). Derudover er der også stor enighed om at firmaer 

som anvender Big Data gør brug af en form for artificial intelligence og machine learning til at 

analysere ens data, og få den indsigt som brugeren søger.   

Der findes ikke et definitivt svar på hvor meget data Facebook indsamler per dag 2021, men i 

2014 havde Facebook allerede 300 petabytes (PB) data i deres datavarehus, og genererede fire 

nye petabytes per dag (Wiener & Bronson, 2014), hvor at en petabyte svarer til en million giga-

bytes (GB). Disse tal er dog højst sandsynligt steget markant siden 2014, da Facebook siden 

2014 højst sandsynligt er begyndt at indsamle data på mange flere ting, på flere forskellige må-

der, og har også fået mange flere brugere, hvilket også genererer mere data gennem deres brug 

af Facebook. 

Når nu at vi har redegjort for hvad Big Data er, samt hvilke krav som ens data skal leve op til før 

at det kan defineres som Big Data, vil vi nu redegøre for hvilke datatyper som Facebook indsam-

ler. 
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Facebooks datapolitik  

For at danne en forståelse for, hvordan Facebooks relevansalgoritme har indvirkning på dets 

brugere og deres handlinger, er det vigtigt først at danne et overblik over hvilke slags data det 

er at Facebook indsamler, hvordan de indsamler denne data og hvordan de bruger det.  

Hvilke datatyper indsamler Facebook?  

Facebook har i deres egen datapolitik angivet en masse ting som de indsamler gennem ens brug 

af Facebook (Facebook, 2020b). Meget af denne data som Facebook indsamler, vil vi i dette af-

snit redegøre for. 

Angivet oplysninger og indhold  

Facebook indsamler data, som du selv angiver under din profil. Disse data inkluderer ting som 

dit navn, din fødselsdagsdato- og år, uddannelse eller bosted. Udover den data, som du angiver 

når du opretter din bruger på Facebook, indsamles der også data fra opslag du opretter eller 

deler, samt de beskeder som du sender til andre brugere. Ligeledes indsamles der også data om 

dig, som andre Facebook-brugere angiver i kommentarfelter, privatbeskeder eller ved synkroni-

sering af kontaktoplysninger. 

Facebook opbevarer også ”data med særlig beskyttelse.” Dette er de valgfrie informationer, 

som du kan oplyse om dig selv under din profil. Disse data indebærer dine religiøse overbevis-

ninger, dine politiske holdninger, seksuel overbevisning og helbredsinformationer. Disse oplys-

ninger er under særlig beskyttelse i henhold til EU-lovgivning, ligesom oplysninger om din etni-

ske oprindelse, filosofiske overbevisning og fagforeningsmedlemsskab (Curran, 2018; Facebook, 

2020b). 

Netværk og forbindelser  

Facebook indsamler oplysninger om de forbindelser du har med andre brugere, facebooksider, 

hashtags og facebookgrupper, samt hvordan du interagerer med dem, herunder hvilke face-

bookgrupper du er mest aktiv i, hvilke personer du kommunikerer mest med, osv. Facebook har 
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også adgang til din adressebog, opkaldslog og sms-loghistorik, såfremt at du vælger at overføre, 

synkronisere eller importere dem fra din elektroniske enhed (telefon, computer, mm.). Face-

book understreger, at de kun bruger dit netværk og forbindelser til blandt andet at finde perso-

ner, som du måske kender (Facebook, 2020b).  

Din brug af Facebook  

Facebook indsamler også oplysninger om, hvordan du interagerer med Facebooks funktioner. 

Dette indebærer de indholdstyper du ser og interagerer med; altså, hvilke videoer interesserer 

dig, hvilke artikler du læser eller hvilke slags opslag du kommenterer på. Facebook observerer 

også hvilke handlinger du foretager dig, hvilke personer og konti du kommunikerer 

med, samt frekvensen og varigheden af din aktivitet på Facebook. Nogle af de oplysninger, som 

Facebook registrerer, er eksempelvis hvornår du bruger Facebook, hvornår du sidst brugte Fa-

cebook, hvilke indholdstyper du ser, og hvordan du bruger Facebooks funktioner, såsom deres 

indbyggede kamerafunktion (Facebook, 2020b).  

Dine udførte transaktioner 

Hvis du bruger Facebook til at udføre transaktioner i spil eller giver en donation, indsamler Fa-

cebook oplysninger om transaktionen. Disse oplysninger indebærer dine kortoplysninger (kort-

nummer, mm), samt dine godkendelsesoplysninger, fakturering- og leveringsadresse, og kon-

taktoplysninger såsom navn, telefonnummer og e-mail (Facebook, 2020b). Dette skal ifølge Fa-

cebook gøre det nemmere for brugeren, næste gang der skal købes noget, siden at man ikke 

skal indtaste sine kortoplysninger igen (Facebook, n.d.-a). 

Dine elektroniske enheder 

Facebook indsamler oplysninger om din computer, telefon og andre elektroniske enheder, som 

du bruger til at browse på Facebook. Disse oplysninger omfatter blandt andet enhedsattribut-

ter; operativsystem, softwareversion, batteriniveau, signalstyrke, lagerplads, mm (Facebook, 

2020b). Derudover giver vi ifølge Andreea Belus forskning, også Facebook lov til at indsamle 

data omkring vores opkald historik, SMS beskeder, IP adresse og meget mere (Belu, 2017).  
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Lokationsoplysninger  

Facebook benytter din nøjagtige geografiske lokation, baseret på din enhedslokation, de steder 

du ofte befinder dig ved, såsom dit hjem, restauranter, caféer og butikker du besøger, samt 

virksomheder og personer du er i nærheden af, for blandt andet at levere mere relevante an-

noncer for dig og dine bekendte (Facebook, 2020b).  

Ansigtsgenkendelse  

Facebook bruger ansigtsgenkendelsesteknologi til at tilføje filtre i deres kamerafunktion, meget 

lignende den populære funktion på appen Snapchat. Facebook bruger dog også denne funktion 

til at genkende dig på billeder og videoer som dine bekendte lægger op. Ansigtsgenkendelses-

skabeloner indgår også under ”data med særlig beskyttelse” (Facebook, 2020b). Dog har Face-

book ifølge Dylan Curran altid adgang til både ens kamera og mikrofon (Curran, 2018). 

Cookies 

I dette afsnit vil vi redegøre for hvad cookie-begrebet på hjemmesider betyder. Dette vil vi 

bruge til at danne en forståelse for, hvordan Facebook indsamler dele af alt det data, som de 

indsamler gennem brugerens brug af Facebook som platform og virksomhedens andre produk-

ter, hvilket vil blive yderligere forklaret senere i rapporten. 

Ifølge Joseph Turows bog ”The Daily You”, er en cookie en lille tekstfil som en hjemmeside kan 

placere på brugeren computer, når man besøger hjemmesiden, som kan identificere brugeren 

og deres kliks på hjemmesiden. Når brugeren så kommer tilbage til hjemmesiden med den 

samme computer, vil cookien blive genkendt af hjemmesiden, og ved at afkode hvad cookien 

indeholder, får hjemmesiden så adgang til alt den information fra sidste gang at brugeren be-

søgte hjemmesiden, i form af hvor at brugeren klikkede på siden, hvad brugeren købte, samt 

hvad brugeren havde lagt i indkøbskurven (Turow, 2011, pp. 47–48). 

Det findes ikke et definitivt svar på hvor mange forskellige slags cookies der findes, men de 

mest væsentlige som vi vil fokusere på i denne rapport er (Cookiebot, 2020; NortonLifeLock, 

2019):  
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• Session cookies, hvilket bruges til at gemme information om hvordan brugeren navige-

rer rundt på en hjemmeside, hvad man har købt, samt hvad der er i ens indkøbskurv. 

• Persistent cookies, hvilket holder styr på brugerens præferencer på en hjemmeside, og 

husker dem til næste gang. Det er for eksempel denne cookie som husker ens login op-

lysninger, sprog præference, osv. 

• Third-party cookies, også kendt som ”tracking cookies”, er cookies der indsamler data 

omkring ens handlinger, browseraktivitet, IP-adresse, geografiske lokation og lignende. 

Denne cookie bruges til at markedsføre så præcist muligt til de relevante brugere. 

Nu når vi har redegjort for cookies ud fra teorien, vil vi nu begynde at redegøre for hvordan at 

Facebook anvender cookies, både på Facebook platformen men også på resten af internettet, 

til at indsamle data. 

Facebooks brug af cookies  

Ifølge Facebook anvender de også cookies til at hjælpe Facebook-appen med at levere, beskytte 

og forbedre deres produkter. Ting som at personliggøre indhold, skræddersy- og måle reklamer, 

og at give en mere sikker oplevelse er noget som cookies hjælper med ifølge Facebook 

(Facebook, 2020a).   

Ifølge Facebook bruger de cookies, hvis man har en bruger, benytter sig af Facebooks produk-

ter, såsom Messenger, Instagram, eller nogen af alle de andre funktioner, apps, teknologier, 

software eller tjenester, der tilbydes af Facebook Inc. (Facebook, n.d.-d).  

Ifølge Facebook modtager de data på brugerne af apps eller websteder, hvor at de inkorporerer 

Facebooks produkter i deres eget produkt. Dette sker også selv, hvis man ikke engang har en 

Facebook-konto, eller ikke er logget ind med Facebook. Facebook nævner også selv at de benyt-

ter både session og persistent cookies, og nævner implicit at de anvender third-party cookies, 

ved at de nævner at de benytter en cookie, som hjælper brugeren med ikke at se reklamer fra 

Facebook, baseret på brugerens aktivitet på tredjepartshjemmesider (Facebook, 2020a).   
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Nu når vi har redegjort for hvordan at Facebook indsamler data på deres brugere, gennem bru-

gen af cookies, vil vi nu komme ind på hvordan at der findes en konvention om at man skal an-

vende Facebook, hvilket gør at man til en vis grad er tvunget, til at give Facebook tilladelse til at 

indsamle alt den data, som vi tidligere har nævnt at Facebook indsamler. 

Facebook som en konvention 

I dette afsnit vil der blive gået i dybden med, hvordan der findes en konvention om at man skal 

have en Facebook-bruger, samt anvende Facebook, både i form af et socialt pres fra ens sociale 

omgangskreds, men også fra skoler, gymnasier, universiteter og lignende institutioner, som an-

vender Facebook til at dele informationer.  

Siden Facebook er det største sociale medie i verdenen, giver det også god mening, at unge be-

nytter Facebook. En undersøgelse foretaget af Medierådet for børn og unge i 2013 viser, at 94 

procent af danske unge mellem 12 og 18 år har oprettet en profil på Facebook (J. L. Jensen & 

Tække, 2013, p. 157). Dette tal er dog for aldersgruppen 16-24 år steget til 97 procent i 2018, 

ifølge en undersøgelse fra kulturministeriet (Kulturministeriet, 2018, p. 2). Dette skyldes, at der 

findes en konvention om, at man skal være på sociale medier, for at kunne holde kontakten 

med sine venner. Dette er noget som en fokusgruppeundersøgelse foretaget af Rikke Jørgen-

sen, Gry Hasselbalch og Verner Leth lægger fokus på. Her nævner en fra deres fokusgruppe 

hvordan at det forventes at alle har Facebook. 

“Det forventes lidt, at alle bare har Facebook. At man kan kommunikere med alle der. Det for-

venter man jo nok også lidt, at alle har.“ Pige 17 år. København (R. F. Jørgensen et al., 2013, p. 

6). 

Dette er med til at skabe en konvention om, at alle forventes at have Facebook, og at man mu-

ligvis kan blive ekskluderet fra nogle sociale interaktioner, hvis man ikke selv bruger Facebook.  
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Derudover er Facebook også en integreret del af unges skoleliv, enten ved at de unge selv op-

retter en gruppe for deres klasse, eller med læreren som administrator. Dette er noget som Jør-

gensen, Hasselbalch og Leth også har fokus på i deres rapport. 

”Klassemæssigt, bruger vi det også til lektier og ting vi kan lave sammen, hvor det hele bliver 

delt på en gruppe, hvor vores lærer ikke er indblandet…”. Dreng 17 år, København (R. F. 

Jørgensen et al., 2013, p. 10). 

Dette forstærker konventionen om, at unge mennesker skal have Facebook, både fordi det for-

ventes af andre unge, men også fordi det er en integreret del af at gå i skole i Danmark. 

Dette tegner på, at Facebook har indsamlet en masse data på stort set alle unge danskere mel-

lem 16-24 år. Derudover har 89 procent af danskere mellem 25-34 år i 2018 interageret med 

Facebook, i form af at oprette en profil, sendt en besked eller lignende, og 53 procent danskere 

mellem 16-89 år anvender Facebook dagligt (Kulturministeriet, 2018, pp. 1–3). 

Når nu at vi har redegjort for den konvention, der findes omkring at man til en vis grad skal an-

vende Facebook, samt kommet med nogle statistikker på hvor mange Danskere som benytter 

sig af Facebook, vil vi nu komme ind på hvordan at Facebook anvender alt den data som vi ge-

nerer.  

Nu når vi har redegjort for hvordan Facebook anvender cookies til at indsamle data, vil vi nu fo-

kusere på hvordan Facebook bruger vores brugerdata til blandt andet at tjene penge, anbefale 

os reklamer og forme vores newsfeed. 

Hvordan Facebook bruger vores persondata  

Ifølge grundlæggeren af Facebook, Mark Zuckerberg, sælger Facebook ikke ens data til andre 

firmaer, som han selv forklarer det under sit forhør med kongressen i 2018:  

"What we allow is for advertisers to tell us who they want to reach, and then we do the place-

ment. So, if an advertiser comes to us and says, 'All right, I am a ski shop and I want to sell skis 
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to women,' then we might have some sense, because people shared skiing-related content, or 

said they were interested in that, they shared whether they're a woman, and then we can show 

the ads to the right people without that data ever changing hands and going to the advertiser." 

(US Senate, 2018). 

Dette fortæller to vigtige ting; for det første fortæller det os, at Facebook som firma ikke di-

rekte giver andre firmaer adgang til deres data. Derudover fortæller det også, at den måde som 

Facebook tjener penge på, er ved at optræde som en mellemmand mellem marketingsfirmaer 

og brugerne af Facebook. Dette skaber dog en underliggende ide om, at Facebook gerne vil 

have at man bruger Facebook så meget som muligt, for desto mere tid man bruger på Face-

book, desto flere reklamer kan de vise, samt indsamle brugerdata, og på den måde tjene flere 

penge. 

Princippet om at skræddersy de reklamer som den enkelte bruger kan se, er ikke noget nyt fæ-

nomen for Facebook. Allerede i 2004 blev der arbejdet på at sælge bannerannoncer, som var 

placeret på brugerens profil, og blev oftest benyttet af virksomheder og uddannelsesinstitutio-

ner, som havde interesse i de studerende. Allerede dengang kunne reklamerne blive skrædder-

syet til bestemte profiler, ud fra deres alder, køn, universitet, personlige interesser, politiske 

holdninger, osv. (Linaa Jensen et al., 2013, p. 21). 

Facebook nævner også selv i deres dokumentation, at annoncører kan bruge en del forskellige 

datakilder til at finde den perfekte målgruppe. Disse datakilder er: 

• Facebook Data, hvilket svarer til demografer, interesser, opførsler, lokationsoplysninger 

og forbindelser. 

• Annoncørernes egen data. Dette kan ske i form af bestemte målgrupper, hvor Face-

books algoritme hjælper med at finde annoncørernes egen målgruppe blandt dem på 

Facebook. Eller det kan ske i form af lignende målgrupper, hvor Facebooks algoritme fin-

der målgrupper, som også kunne være interesseret i annoncørernes forretning, da de 

minder om den bestemte målgruppe. 
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• Tredjepartsdata, hvilket svarer til data tilgængelig fra tredjeparter, som skal hjælpe an-

noncørerne med at finde målgrupper at henvende sig til. 

Disse datakilder er, ifølge Facebook, hvad der gør, at deres reklamer er dobbelt så præcise, i 

forhold til andre platforme, til at nå frem til specifikke målgrupper (Facebook, n.d.-c). 

Det skal dog nævnes at Facebook ikke kun bruger vores data til at skræddersy reklamer til os 

brugere. Det bliver også benyttet til at forme vores newsfeed. Ifølge Facebook selv, bruger de 

blandt andet den data, som de indsamler fra dine forbindelser, præferencer, interesser og akti-

viteter, samt data de indsamler fra andre brugere, til at tilpasse funktioner og indhold du inter-

agerer med på Facebook-appen og Instagram. Det tilpassede indhold inkluderer nyheder inden-

for dine interessepunkter, gruppeforslag, begivenheder eller emner, som du muligvis er interes-

seret i at følge. Algoritmen vælger også hvilke annoncer, som er relevante for dig (Facebook, 

2020b). Facebooks algoritme har altså, ved hjælp af brugerdata, evnen til at udvælge hvad du 

ser på dit newsfeed, og kan derved potentielt have en indvirkning på dit indblik i blandt andet 

politiske og kulturelle emner. 

Udover at Facebook indsamler data omkring ens brug af Facebook. Indsamler Facebook også 

data omkring din aktivitet på resten af internettet. Ting som Facebooks pixel, hvilket er et ana-

lytisk værktøj, som bruges til at analysere effektiviteten af ens reklamer, ved at indsamle data 

omkring de valg som brugeren tager på deres enhed. Derudover findes, der tredjepartsdataind-

samling i form af for eksempel apps, der tillader at Facebook i 2019 indsamlede data på om-

kring 30 procent af de 10.000 mest besøgte hjemmesider på internettet samt 32 procent af de 

500 største android apps, hvilket svarede til data på en milliard brugere pr. måned (Cyphers, 

2019). 

Nu når vi har redegjort for hvordan at Facebook bruger vores data til at skræddersy reklamer til 

os brugere, vil vi nu begynde at redegøre for hvordan dele af Facebooks relevansalgoritme fun-

gerer, hvor at vi vil starte med at forklare hvad en algoritme helt lavpraktisk er, ud fra teorien, 
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hvilket så fører til en forklaring omkring hvordan at dele af Facebooks relevansalgoritme funge-

rer. 

Algoritmer 

For at forstå hvordan Facebooks algoritme opererer, er det naturligvis vigtigt at forstå hvad en 

algoritme egentlig er. Når man taler om en algoritme inden for computersprog, taler man om 

en guide til computeren. En algoritme er altså en slags ”step-by-step” guide til computeren, så-

ledes at når du giver computeren et input, så ved computeren nøjagtigt, hvad den skal gøre for 

at producere en form for output (Clausen, 2012). Der findes ikke en given definition på hvor 

komplekst algoritmen skal være, for at den kan kaldes for en algoritme, det kan være en simpel 

proces som at gange to tal sammen, eller i Facebooks tilfælde kan en algoritme være at skulle 

bestemme hvilke af alle de opslag som er tilgængelige for en bruger, som den givne bruger skal 

se når man åbner Facebook.  

Facebooks algoritme 

Som tidligere nævnt, er en algoritme en slags guide til computeren, sådan at når man giver den 

et input, ved computeren nøjagtigt hvordan den skal processere det. Hvis man skal sætte dette 

i forhold til Facebook, så arbejder algoritmen med noget man kalder ”algorithmic values”. Algo-

rithmic values er defineret som et system af kriterier, og dette system af kriterier bliver benyt-

tet til at foretage beslutninger om hvorvidt materiale skal inkluderes eller ekskluderes fra ens 

newsfeed på Facebook (DeVito, 2017).  

Det væsentligt ved Facebooks algoritme er, at den benytter sig af ”machine learning”. Det vil 

sige, at hver gang algoritmen kører, har den altså mulighed for at ændre i dens egen ”step-by-

step guide” (Morgan, 2019). Algoritmen er altså designet til at skræddersy hvad man ser i sit 

newsfeed på Facebook. Det skal desuden nævnes, at Facebook ikke er det eneste sociale medie 

som skræddersyer, hvad brugerne ser på denne måde.  
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Når vi nævner Facebooks relevansalgoritme, er vi godt klare over, at Facebook ikke kun benyt-

ter sig af en enkel algoritme til at forme brugerens newsfeed. Ifølge Facebook, benytter de sig i 

stedet af flere forskellige lag af modeller og ranglister, til at forudsige de opslag, som er mest 

relevant og meningsfuld for den enkelte bruger (Lada et al., 2021). Derudover kommer vi også i 

rapporten til at anvende både relevansalgoritmen og algoritmen, og for ikke at skabe misforstå-

else, mener vi altid relevansalgoritmen, med mindre at andet er skrevet.    

Facebooks algoritme i 2021 

Nu når vi har redegjort for hvordan Facebooks relevansalgoritme overordnet fungerer, vil vi nu 

fokusere på hvordan dele af Facebooks relevansalgoritme fungerer i 2021.  

Ifølge Paige Coopers artikel ”How The Facebook Algorithm works in 2021 and How to Make it 

Work for You” tager Facebooks algoritme først alle de opslag, som er tilgængelige indenfor bru-

gerens netværk, og giver hvert opslag en score baseret på nogle bestemte kriterier. Derefter 

sorterer algoritmen alle de opslag fra, som brugeren højst sandsynligt ikke kommer til at inter-

agere med, baseret på brugerens tidligere opførsel mod lignede opslag. Derudover bliver opslag 

som clickbait3, misinformation, og opslag, som man har indikeret at man ikke kan lide, rangeret 

lavere i algoritmen, sådan at der er mindre chance for at se lignende opslag. Så anvender algo-

ritmen et kraftfuld neuralt netværk, til at give hvert opslag en score baseret på hvordan det for-

ventes at brugeren vil reagere på hver enkelt opslag, og rangerer dem sådan, at man først ser 

de opslag der er størst chance for at man interagerer med. Til sidst bliver de forskellige opslag 

arrangeret sådan, at brugeren har et interessant udvalg at kigge på (Cooper, 2021). Dette er no-

get som Facebook selv har bekræftet (Mosseri, 2018).  

Nogle af de vigtigste punkter, som Facebooks algoritme anvender til at rangere opslag, er: 

 

3 Sensationspræget overskrift, billede el.lign. bragt i et netmedie med det formål at øge antallet af besøg på medi-
ets netsted, typisk for at skabe grundlag for større reklameindtægter fra annoncører (Den Danske Ordbog, 2018a). 
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• Hvor ofte du interagerer med opslag fra venner, grupper eller sider (venner og familie 

har højeste prioritet). 

• Om typen af opslag er noget, som du ofte interagerer med (f.eks. billede, video, link). 

• Antallet af kommentarer, Synes godt om, reaktioner og delinger, som et opslag får fra 

de personer og sider, som ser det. 

• Aktualiteten for et opslag. 

Disse punkter oplyses af Facebook selv (Facebook, n.d.-b). 

Facebook nævner dog selv, at der findes tusinder af signaler, som Facebook skal evaluere, for at 

kunne bestemme hvad der er mest relevant for den enkelte bruger (Lada et al., 2021), hvilket 

højst sandsynligt er grundet i at algoritmen benytter sig af ”machine learning” til konstant at 

forbedre sig selv, og finde frem til flere signaler som kan bruges til at forudsige hvad der er rele-

vant for os brugere. 

Derudover er Facebooks algoritme ifølge Siva Vaidhyanathans bog ”Antisocial Media” også la-

vet til at promovere opslag, som skaber stærke følelsesmæssige svar hos brugeren. Dette kan 

være i form af relativt harmløse ting som hundehvalpe, babyer eller livsstilsquiz’. Dog kan det 

også findes i form af hate speech, da det også skaber stærke følelsesmæssige svar hos brugeren 

(Vaidhyanathan, 2018, pp. 5–6). 

Trin 3: Teknologiers utilsigtede effekter 

Nu når vi har redegjort for hvordan dele af Facebooks relevansalgoritme fungerer, vil vi nu ana-

lysere os frem til hvilke mulige utilsigtede effekter algoritmen besidder, baseret på historiske 

tidspunkter, hvor at algoritmen tidligere har lavet en fejl, samt konsekvenserne af dette. Deref-

ter vil vi komme ind på ekkokamre, og hvordan disse ekkokamre kan påvirke brugerne af Face-

book, hvilket bliver koblet sammen med ”The Spiral of Silence Theory”, for at komme ind på 

hvad der sker hvis man ikke deler den offentlige holdning. Til sidst vil vi komme ind på hvordan 

at brugeren kan skræddersy deres egen Facebook oplevelse, samt hvilke konsekvenser dette 

kan have for brugeren. 
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De gange Facebooks algoritme har lavet en fejl 

Facebooks relevansalgoritme er ligesom stort set alle andre algoritmer ikke perfekt, derfor vil vi 

komme med nogle eksempler, hvor Facebooks relevansalgoritme har lavet nogle fejl, samt hvad 

det kan betyde både for Facebooks algoritme men også for os brugere af Facebook. 

Det første eksempel var i september 2007, hvor at mediet ProPublica afslørede, at Facebook 

havde tilbudt sine annoncører at kunne målrette deres reklamer mod en lille målgruppe på 

2300 medlemmer af Facebook. Målgruppen bestod af medlemmer som Facebooks algoritme 

havde kategoriseret som jødehadere. Facebook trak dog hurtigt deres tilbud tilbage, og sagde 

at det var algoritmen, ikke medarbejderne, som automatisk havde opfundet denne målgruppe 

(Hebsgaard, 2018, pp. 52–53). 

Dette peger på et stort problem angående algoritmer, som kan operere uden at der er nogle 

medarbejdere, som holder øje med hvad algoritmen gør. Algoritmen har nemlig ikke nogen hi-

storisk eller etisk forståelse, og kan derfor ikke se hvad der er galt ved at generere en kategori 

fyldt med jødehadere og appellere til denne målgruppe, så længe at det kan gavne Facebook 

som en virksomhed.  

Et andet eksempel findes under præsidentvalget i USA i 2016, hvor at der var nogle teenagere, 

som havde fundet på nogle falske konspirationsteorier omkring præsidentvalget og dets kandi-

dater, som de lagde op på Facebook. Disse falske nyheder fik flere hundredetusind likes og de-

linger. Stort set alle disse falske konspirationsteorier, var lavet for at få Donald Trump til at se 

bedre ud end hans konkurrenter i præsidentvalget (Olson, 2016). Dem som stod bag disse fal-

ske konspirationsteorier, indrømmede at de var ligeglade med Donald Trump, og at de var kun 

ude efter at tjene penge, og havde derfor til hensigt at få folk på Facebook til at klikke på deres 

falske konspirationsteorier og lignende nyheder, sådan at de kunne tjene penge på reklamerne 

på deres egen hjemmeside (Silverman & Alexander, 2016). 

Dette peger på, at hvis man ved hvordan at man kan udnytte Facebooks relevansalgoritme, og 

ved hvordan at man får folk på Facebook til at klikke på sit opslag, samt reagere eller dele det, 
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kan man relativt nemt sprede misinformation eller propaganda omkring stort set alle emner, 

hvilket kan have politiske, kulturelle og sociale konsekvenser, hvis man kan få folk til at tro på 

den misinformation som det er at man spreder.  

Hvis disse misinformationer på Facebook ikke reguleres i tide, kan det lede til at uopmærk-

somme og uvidende Facebook-brugere anser misinformationerne som faktuel information, og 

måske endda baserer deres stemme i en politisk valgkamp på misinformationer om valgdelta-

gerne, som de er blevet udsat for på sociale medier som Facebook. Et eksempel på viral misin-

formation, som har fået politisk, kulturel og sociale konsekvenser, er stormen på U.S. Capitol 

den 6. januar 2021, som var et forsøg på at omgøre resultatet af det amerikanske præsident-

valg i 2020. Blandt demonstranterne fandt man tilhængere af ”Stop the Steal” kampagnen4, 

som blev meget prominent ved slutningen af det amerikanske præsidentvalg i 2020 (Koenig, 

2020). Kampagnen tog ifølge CNN fart på blandt andet Facebook-sider og Twitter ved at sprede 

misinformationer om præsidentvalget:  

“It is an internet battle cry: Stop the Steal has swept across inboxes, Facebook pages and Twitter 

like an out-of-control virus, spreading misinformation and violent rhetoric -- and spilling into 

real life, like the protest planned for DC this weekend.”(Kuznia et al., 2020). 

Sociale medie-platforme, herunder Facebook, er altså endnu ikke i stand til at nedlukke grupper 

og organisationer, som opfordrer til vold og politisk oprør på deres platforme i tide. Som konse-

kvens af dette kan politisk orden gå i opløsning, og borgeres liv kan sættes på spil, alt på grund 

af misinformationer på sociale medier. 

Ekkokammer 

For at redegøre for, hvordan Facebooks relevansalgoritme blandt andet kan have en skælsæt-

tende effekt på brugeren, vil vi forklare begrebet “ekkokammer” ud fra teori. Dette gør vi, da 

 

4 ”Stop the Steal” kampagnen var i 2020 en indsats fra Trumps tilhængere at omstøde valgresultatet ved præsi-
dentvalget 2020, både ved brug af misinformationer og senere voldelige mener (Atlantic Council’s DFRLab, 2021).  
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ekkokamre på Facebook er blevet mere frekvent. Derudover vil ekkokamre også give os indblik i 

nogle af de potentielle utilsigtede effekter, der følger med ved anvendelse af Facebook (Knight, 

2018). 

Et ekkokammer er et term for et informationsrum (oftest på et socialt medie), hvor mennesker 

mødes og bliver bekræftet i deres fælles påstande (Christensen, 2017). Dette fører oftest til po-

lariserede grupper i disse interne ekkokamre da folk, der benytter dem ikke bliver udfordret 

med synspunkter, der ikke møder deres egne. Dette er selvfølgelig et kæmpe problem, da det 

potentielt kan føre til polariserede grupper, og afholde folk fra at deltage i vigtige demokratiske 

debatter. Yderligere kan ekkokamre radikalisere og give folk i dem mere radikale synspunkter 

end de havde før de blev introduceret til deres respektive ekkokammer.  

Et nyere eksempel på dette er det amerikanske præsidentvalg i 2016, hvor skælvet mellem bor-

gerne i Amerika føltes større end nogensinde, på grund af fake news, og i særdeleshed ekko-

kamre i offentligheden (Lapowsky, 2016).   

Ekkokamre på Facebook 

Nu når vi har redegjort for teorien bag ekkokamre, vil vi nu gå i dybden med hvordan ekko-

kamre fungerer på Facebook, om der reelt findes ekkokamre på Facebook, samt hvilke utilsig-

tede effekter dette kan have på brugeren. 

Facebooks algoritme virker umiddelbart harmløs ved første øjekast og kan sågar fremstå som 

en udelukkende positiv ting, da den skræddersyer vores newsfeed, ud fra hvad vi allerede inte-

resserer os for. Siden at Facebooks algoritme skræddersyer ens newsfeed, ud fra hvad man i 

forvejen interesserer sig for, samt interagerer med på Facebook, kan algoritmen være med til at 

skabe et ekkokammer for brugeren.  

I forlængelse af ekkokamre, er det også vigtigt at forstå begrebet ”confirmation bias”. Confir-

mation bias omhandler, at vi mennesker som regel ubevidst opsøger informationer, nyheder 
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eller lignende, som allerede understøtter vores individuelle holdninger og meninger 

(Quattrocioccho et al., 2016). 

Da vi mennesker har denne confirmation bias indbygget i os, er det derfor forholdsvist nemt for 

Facebooks algoritme at placere brugerne i et ekkokammer, da vi netop har en indbygget ten-

dens til at interagere med for eksempel nyheder, som interesserer os, eller opslag, som deler 

vores synspunkter og holdninger. Siden vi interagerer med disse ting i vores newsfeed, giver vi 

algoritmen nogle inputs, hvilket den derefter kan bruge til at ændre og raffinere algoritmen ef-

ter, for at vi derefter ender med at se endnu flere ting i vores newsfeed, som stemmer overens 

med den type af nyheder, informationer, og/eller opslag, vi allerede har interageret med og vist 

interesse for tidligere, hvilket vi allerede er kommet ind på i afsnittet om Facebooks relevansal-

goritme i 2021. (Se afsnittet Facebooks algoritme i 2021) 

Som tidligere nævnt, burde dette i sig selv ses som en tilsigtet effekt af algoritmen, da det er 

netop dette, som den er konstrueret til at udrette; at få os til at interagere med, samt bruge 

mest mulig tid på Facebook. Det viser sig dog at være paradoksalt, da både ekkokamre og con-

firmation bias også er en faktor for brugere med mere radikale eller ligefrem ekstremistiske 

holdninger. Disse personer vil også blive påvirket af Facebooks relevansalgoritme, og derved 

kan de opsøge, samt interagere med, elementer, som understøtter deres synspunkter, og der-

ved potentielt blive placeret i et ekkokammer. I dette ekkokammer er der potentielt mange 

brugere, som deler samme synspunkter og derved opnår de bekræftelse af deres holdninger og 

meninger, ligegyldigt hvor ekstreme de er. Dette ville man kategorisere som en utilsigtet effekt 

af algoritmen (Quattrocioccho et al., 2016, p. 4). 

Undersøgelse omkring Facebooks ekkokamre 

I en undersøgelse af Quattrociocchi et al (2016), valgte man at undersøge, hvorvidt disse ekko-

kammer rent faktisk eksisterer på Facebook. Deres undersøgelser tager udgangspunkt i adskil-

lige Facebook-sider, hvor nogle af siderne er videnskabelige, og andre er sider dedikeret til kon-

spirationsteorier. Her målte de brugernes interaktioner med opslag, som omhandlede de to re-

spektive emner. Deres analyse viser, at på disse domæner, er brugerne meget polariseret, og at 
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brugerne ofte kun fokusere på én af de to respektive informationstyper (videnskabelige versus 

konspirationsteorier) (Quattrocioccho et al., 2016, p. 14). 

Derudover viser deres analyse også, at disse brugere ofte kun interagerer med ligesindede bru-

gere. I undersøgelsen konkluderer de, at indenfor de undersøgte områder på Facebook, er bru-

gerne meget polariseret og at denne polarisering skaber store grupper, som er baseret på et 

specifikt emne – altså ekkokamre (Quattrocioccho et al., 2016, p. 14). 

Internt i de forskellige grupper viser brugerne en tendens til kun at opsøge information som for-

stærker deres holdninger, og ydermere afviser de information, som synes at underminere deres 

synspunkter. I undersøgelsen anerkendes det også, at langt mere forskning er nødvendigt for at 

konkludere hvorvidt ekkokammer findes på sociale medier generelt, men i denne specifikke 

kontekst er det forsvarligt at sige at de eksisterer (Quattrocioccho et al., 2016, p. 14). 

Konsekvenser af ekkokamre 

Et eksempel på en radikaliseret ideologi dannet på internettet er QAnon. Denne kultiske, højre-

ekstreme internetbevægelse har siden 2017 spredt sig fra internetfora som Reddit og 4Chan til 

Facebook, YouTube og Twitter ved hjælp af konspirationer omkring blandt andet medieperson-

ligheder, skuespillere og politiske figurer i USA (Peters, 2021).  

De radikaliseringer, som sker gennem internetgrupper som QAnon kan være til fare for den 

vestlige demokratiske styreform, som set den 6. januar 2021, hvor ”United States Capitol” blev 

stormet af højreorienterede demonstranter, som følge af det amerikanske præsidentvalg i slut-

ningen af 2020. Iblandt disse demonstranter var folk, som gjorde det til kende at de var tilhæn-

gere af QAnon-bevægelsen (Spocchia, 2021). 

QAnon er et eksempel på, hvordan ekstremistiske politiske holdninger og handlemåder kan ra-

dikaliseres gennem sociale medier som Facebook, og hvorfor det er vigtigt at tage hånd om po-

larisering af holdninger på internetmedier generelt. 

The Spiral of Silence Theory 



S2124791982 Facebooks relevansalgoritme og dens magt Humtek C 

33 

 

Nu når vi har redegjort for ekkokamre ud fra teorien, ekkokamre på Facebook, samt konsekven-

ser af ekkokamre, vil vi nu fokusere på ”The Spiral of Silence Theory”, hvordan at der kan drages 

paralleller til ekkokamre, og hvordan at det kan påvirke brugerne af Facebook. Dette vil føre os 

videre til at undersøge selve newsfeedet på Facebook og derved gå i gang med trin 4.  

”The Spiral of Silence Theory” er en teori af Elisabeth Noelle-Neumann. Teorien omhandler 

hvordan udsving i den offentlige mening sker. Teorien tager udgangspunkt i socialpsykologi 

(Petersen, 2020).  

De fleste mennesker er bange for at blive lukket uden for fællesskabet, og derfor observerer 

mennesker konstant hinandens opførsel, for at danne et billede af hinandens holdninger, og ud 

fra dette danner vi os et billede af, hvilke holdninger og hvilken opførsel, som bliver mødt med 

accept, og hvilke der bliver set ned på. Alt efter ”den offentlige mening” eller den generelle 

holdning, udstøder vi altså mennesker, som ikke deler denne offentlige mening. Dette fæno-

men kaldes ”isolation pressure” (Petersen, 2020). 

Folk har altså en tendens til at holde deres holdninger skjulte, hvis der er risiko for at de vil blive 

sat under isolation pressure. Derimod har folk, hvis holdning stemmer overens med den gene-

relle holdning, en tendens til at udtrykke deres holdninger højt og tydeligt. Denne frygt for at 

blive udelukket af fællesskabet, er dog ikke noget vi bevidst tænker over, men er noget som 

opererer ubevidst, og vi bliver altså ubevidst påvirket af den generelle holdning (Petersen, 

2020). Det er altså denne kontrast, som skaber denne spiral of silence, da vi på den ene side af 

spiralen har de højtråbende mennesker, som er med til at skabe og bibeholde den generelle 

holdning, og på den anden side er der dem, hvis holdning ikke stemmer overens med den gene-

relle holdning, som derfor holder sig tilbage fra at udtrykke deres holdninger, i frygt for at blive 

udsat for isolation pressure (Noelle-Neumann, 1993). 

Naturligvis dannes denne spiral of silence ikke konstant i sammenhæng med alle former for me-

ninger og holdninger, men den dannes oftest når vi snakker om kontroversielle emner eller em-

ner som er stærkt forbundet med ens følelser. Det egentlige antal af individer som understøtter 
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den enkelte holdning, er nødvendigvis ikke afgørende for hvad der opfattes som værende den 

generelle mening. Det er muligt at minoriteten kan opfattes som værende størstedelen i det of-

fentlige rum, hvis de offentligt er de mest aktive aktører indenfor det enkelte emne (Noelle-

Neumann, 1993). 

Medierne har muligvis den mest afgørende indflydelse, på hvad som opfattes som værende den 

offentlige mening, da det er dem som vi mennesker for det meste bliver oplyst af, og da medi-

erne til en vis grad indeholder en bias, vil de typisk vinkle deres nyheder på den ene eller den 

anden måde, og hvis de gør dette regelmæssigt, vil det typisk opfattes af borgerne som at det 

er den holdning, som er den generelle (Petersen, 2020). 

Offentlige konflikter bliver ofte løst gennem disse spirals of silence. Ikke fordi at de nødvendig-

vis bliver løst, men der vil altid være en holdning som vil blive set som værende den generelle 

holdning, og denne holdning vil automatisk blive anset som den korrekte (Petersen, 2020). 

The Spiral of Silence Theory kan bruges til at fremhæve endnu en utilsigtet effekt af Facebooks 

algoritme. I og med mange mennesker bruger Facebook til at læse nyheder, for derefter at rea-

gere og kommentere på de forskellige nyhedsopslag skaber det også en narrativ om den offent-

lige mening, da de højtråbende typisk vil være dem, som sørger for at kommentere på de en-

kelte opslag. Facebook, og sociale medier generelt, kan derfor i høj grad sammenlignes med 

den virkelige verden, og vi må derfor antage at de mennesker, som ikke deler den offentlige 

holdning på Facebook, derfor ikke interagerer med kontroversielle opslag, såvel som opslag, 

som i det hele taget ikke stemmer overens med deres overbevisning.  

Hvis vi sætter dette i forhold til vores formodninger om hvordan Facebooks algoritme fungerer, 

må vi antage at disse personer, som ikke deler den offentlige mening, derfor får vist færre op-

slag, som går imod brugerens holdninger og interesser, og sandsynligheden for at de får vist op-

slag, som stemmer overens med deres holdninger og meninger, må derfor forstørres.  

Ifølge teorien har personer, hvis holdning stemmer overens med den opfattede offentlige me-

ning, en større tendens til at udtrykke deres holdninger og meninger (Petersen, 2020). Derfor 
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kan det ikke udelukkes at Facebooks algoritme, på et tidspunkt, vil vise en type opslag for bru-

geren, som deler samme synspunkt, uanset hvor kontroversiel denne holdning er. Hvis bruge-

ren så interagerer med disse opslag, vil algoritmen, ud fra vores opfattelse, tilpasse sig og deref-

ter vise flere opslag af denne type. Dette kan føre videre til at brugeren kommer ind i et af disse 

førnævnte ekkokamre på Facebook.  

Derfor kan vi også antage at Spiral of Silence og ekkokamre hører tæt sammen, da det tilsynela-

dende er ligegyldigt om brugerne interagerer med opslag eller ej, så længe de benytter sig af 

Facebook vil algoritmen tilpasse sig, og derved er det også nemmere for brugeren at blive sat 

ind i et ekkokammer med andre brugere som deler samme holdninger.  

Spiral of Silence skal altså forstås, som en del af fremgangsmåden hvorpå brugere kan ende 

med at komme ind i et ekkokammer, i forlængelse af antagelsen om at folk er mere tilbøjelige 

til at interagere med opslag, som deler samme synspunkt som dem. Med udgangspunkt i Spiral 

of Silence behøver brugeren altså ikke aktivt at interagere med opslag, og de vælger som regel 

ikke at interagere med opslag der er modstridende deres holdninger, af frygt for at blive sat un-

der isolation pressure. Derimod vil de, som regel stadig, ifølge teorien, interagere med opslag, 

som deler deres, umiddelbart, upopulære holdninger. 

Nu når vi har redegjort for The Spiral of Silence Theory, og hvordan at det kan påvirke folk på 

Facebook til ikke at ville dele deres meninger, hvis det går imod den offentlige mening, vil vi nu 

komme ind på hvordan at der findes en konvention om at man på Facebook kun reagerer og 

kommenterer positive ting, samt hvilke utilsigtede effekter det kan have på brugerne af Face-

book. 

At like og kommentere på Facebook 

En af de ting som man kan gøre, for at danne sin identitet på sociale medier som Facebook, er 

gennem profilbilleder. Profilbillederne tillader brugerne at lægge et billede op ad sig selv, som 

brugerens netværk af venner og bekendte kan reagere og kommentere på. Ifølge Jakob Linaa 
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Jensen og Jesper Tække er dette en måde for mange brugere (ikke bare unge) at få søde kom-

mentarer og ”likes” på. Dog findes der også mange brugere, som ser alle disse ”likes” og kom-

mentarer som en måde at blive bekræftet på (Linaa Jensen et al., 2013, pp. 172–175). Dette er 

også noget som Zetland kommer ind på i bogen ”Opmærksomhedskrigen”, som sammenligner 

det at dele noget på sociale medier som at være i et kasino, da man aldrig er sikker på hvor 

mange som ”likes” man får på sit opslag. Dette er ifølge Zetland stærkt vanedannende, da vi el-

sker uforudsigelige belønninger og ”likes” (Hebsgaard, 2018).  

Jensen og Tække kommer derudover også ind på at der findes en uskreven regel på Facebook 

om at man kun kommenterer positive ting om hinanden, og at der findes en form for kærlig-

hedsdiskurs, hvor at sætninger som ”jeg elsker dig” ofte bruges som kommentar (Linaa Jensen 

et al., 2013, pp. 175–176). Dette kan ses som en tilsigtet effekt fra Facebooks side, da Facebook 

højst sandsynligt ønsker at skabe en platform, som brugerne har lyst til at være på, da man kun 

modtager positive kommentarer og likes. 

Disse ting kan dog føre til at brugere af Facebook kan have svært ved at modtage kritik, da der 

grundet denne uskrevne regel, omkring at man kun må kommentere positive ting om hinanden 

på Facebook, kan gøre sådan at man ikke ved hvordan at man skal håndtere kritik, når man kun 

er vant til at få positive kommentarer. Man kan derved sige at Facebook kan lukke deres bru-

gere inde i et ekkokammer, hvor at brugerne kun sender og modtager positive kommentarer og 

andre interaktioner i form af likes, hvilket højst sandsynligt er en utilsigtet effekt af at anvende 

Facebook.  

Nu når vi har redegjort for hvordan at der findes en konvention om at kun må reagere og kom-

mentere positive ting på Facebook, samt hvilke utilsigtede effekter det kan have på brugerne af 

Facebook, vil vi nu fokusere på hvordan at brugerne af Facebook kan forme deres eget news-

feed, samt hvilke utilsigtede dette kan have på brugerne.   

Det tilpassede Newsfeed 
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Facebook har mange måder, hvorpå dets brugere kan interagere og kommunikere med hinan-

den, hvor at størstedelen af det indhold brugeren er eksponeret for, findes på deres newsfeed. 

Ifølge bogen ”Custodians of the Internet” af Tarleton Gillespie fra 2018, er dette ikke en god ting 

for samfundets og offentlighedens ytringsfrihed, da store dele af vores kultur og, i figurativ for-

stand, nu er ejet af firmaer som Facebook, Twitter og Google, der alle har et ansvar overfor de-

res interessenter. Dette betyder i praksis at en meget smal gruppe af interessenter, teknisk set, 

har magten over hvad der er korrekt og ukorrekt at vise og/eller sige på sociale platforme og 

særligt Facebook.  

Da vi må antage at målet for Facebook er at holde interessenter tilfredse, da Facebook er en 

virksomhed, og de ønsker at deres investorer bliver ved med at investere i Facebook. Det er 

altså værd at bide mærke i, at Facebook muligvis har en partiskhed (bias) i bestemte emner, da 

de ikke har til hensigt at gøre deres interessenter utilfredse, hvilket kan medvirke at nogle bru-

gere bliver udsat for indhold, som Facebook vurderer at være passende for deres eget om-

dømme, og på den måde bliver brugeren derved skærmet for visse typer indhold. Dette betyder 

dog ikke, at meget af ansvaret ikke ligger hos os som daglige brugere (Gillespie, 2018, pp. 197–

201). 

Et fælles problem, vi selv har været med til at skabe som brugere, er vores tiltro til sociale plat-

forme og vores tendens til at glorificere platformen og det moralske kompas, den givne plat-

form skal operere ud fra, hvilket er umuligt, da forskellige meninger og holdninger ikke kan 

knyttes til én fælles retning. En løsning Facebook benytter, ligesom mange andre sociale plat-

forme som Reddit og Twitter, er brugen af “moderatorer”, hvilket er brugere, som specifikt er 

ansat til at overholde og opretholde Facebooks regler angående online opførsel, samt regule-

ring af brugere, der bryder disse regler. Problemet ved dette, er at selv om der er sat protokol-

ler op som disse moderatorer skal følge, der skal sikre en så objektiv moderation som muligt, er 

disse moderatorer oftest selv brugere, der ikke kan være fuldstændigt objektive, hvilket skaber 

en skævvridning i moderationen af opslag og narrativet på Facebook (Gillespie, 2018, p. 206).  
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Facebooks løsning på dette, er at lade alle brugere være sin egen moderator, til en vis grad, og 

derved selv bedømme, hvilket indhold er upassende eller stødende, og gøre så man nemt kan 

fjerne det fra ens newsfeed. Denne funktion og teknologi tillader derved brugeren at skræd-

dersy deres egen oplevelse, set fra et perspektiv, hvor brugeren nu er i stand til at skærme eller 

beskytte sig selv mod specifikke opslag eller reklamer. Denne teknologiske løsning et nemt og 

brugervenligt redskab, men den skaber en problematik, der er langt større, kaldet ”collective 

lenses” (Gillespie, 2018, pp. 199–200).   

Collective lenses er i realiteten det en bruger ser hver dag, og bliver præsenteret for på deres 

newsfeed. Facebook har en interesse i at vise reklamer, samt at holde brugeren fokuseret på 

newsfeedet og på platformen i så lang tid som muligt. Dog kan vi formode at eftersom Face-

books mål er at holde brugeren engageret og skabe specifikt indhold til hver enkel bruger for at 

forbedre deres oplevelse på Facebook (Se afsnit Hvordan Facebook bruger vores persondata), 

så er der, som tidligere nævnt, en proces der sorterer hvilke opslag og reklamer man får vist i sit 

newsfeed, for at holde brugeren engageret i Facebook. 

Dog har brugeren også selv mulighed for at tilpasse og sortere i sit feed, for eksempel kan speci-

fikke annoncer i newsfeedet fjernes, ved at trykke skjul opslag/annonce. Yderligere kan algorit-

men registrere view-time. Dette gør den i stand til at registrere om en bruger scroller endeløst 

igennem deres newsfeed eller om de bliver hængende og læser et opslag eller endda interage-

rer med det i form af at like, kommentere eller dele opslaget. Alt dette giver algoritmen et 

bedre helhedsbillede af brugeren, hvilket gør det nemmere for algoritmen at tilpasse newsfee-

det til den enkelte bruger.  

Facebook har retten til at bruge deres indsamlede data, til at skræddersy deres marketing efter 

individuelle brugere, og derved ramme den bedst passende demograf for det individuelle firma, 

som beskrevet tidligere i rapporten. Dette er en tilsigtet effekt, da Facebook, som tidligere 

nævnt, gerne vil have skræddersyet indhold til hver enkelt bruger på deres platform, dette for-

moder vi dog kan skabe problemer, da det yderligere er med til at lukke brugere ind i deres 

eget ekkokammer.  (Se afsnittet Ekkokammer) 
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Dette kombineret med den collective lense, hver bruger ser deres newsfeed igennem kan i sid-

ste ende også resultere i, at brugere absolut kun ser indhold på Facebook, som de i en forstand 

selv har tilvalgt og har enighed med, og måske endda deltage i grupper, hvor alle deler de 

samme holdninger, og kan derved forstærke hinandens påstande.  

Trin 4: Teknologisk systemer 

Nu når vi har redegjort for nogle af de utilsigtede effekter som Facebooks relevansalgoritme be-

sidder, vil vi først redegøre for noget teori vedrørende Aktør-Netværk Teori, samt Graf Teori, 

for at danne et grundlag i forhold til hvordan Facebooks netværk fungerer teoretisk. Derefter vil 

vi analysere nogle specifikke opslag fra vores Facebooks newsfeed, med henblik på at finde 

frem til hvorfor vi får vist netop disse opslag. 

Aktør-Netværk Teori  

I dette afsnit vil vi redegøre for Aktør-Netværk Teori, hvilket vi vil bruge til at danne en forstå-

else for de forskellige elementer af et netværk og hvordan et netværk kan være opstillet. 

Vi har valgt at benytte Aktør-Netværks Teori (ANT) i denne rapport som en af vores primære 

metoder til analysen af Facebooks relevansalgoritme og det netværk vi formoder omkredser 

den. Vores viden om ANT tager udgangspunkt i Torben Elgaard Jensens tekst “Aktør-netværks-

teori en sociologi om kendsgerning, karakker og kammuslinger” fra 2003. Yderligere gør vi brug 

af Huniche & Olesens “Aktør-netværksteori (ANT)” fra 2014. Hvor Jensens tekst vil hjælpe os 

med at danne det mere teoretiske overblik over ANT, og Huniche & Olesens tekst vil give os en 

forståelse for, hvordan ANT kan benyttes i forhold til samspillet mellem mennesker og tekno-

logi.  

ANT består af tre hovedbegreber, som vi vil benytte os af hovedsageligt. Disse tre hovedbegre-

ber er netværk, aktører og translationer. I ANT er netværket beskrevet løst, for at give det det 

bredest mulige omfang, derfor antager ANT at et objekt defineres fuldstændigt ud fra de relati-

oner de forskellige aktører har til andre aktører i netværket. ANT sætter derimod intet krav om 
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at selve netværket skal være stabilt af natur, da alle objekter ifølge ANT kan være en del af et 

givent netværk. Den sidste og vigtigste pointe i forhold til netværket, omhandler typerne af re-

lationerne i netværket. ANT fokuserer ikke på et netværk, med en bestemt type relation, men 

derimod et netværk med mange forskellige former for relationer, hvilket også er en af årsa-

gerne til vi benytter os af denne metode (T. E. Jensen, 2003). Ligesom netværket i ANT er selve 

aktøren ikke fast defineret, da aktøren ikke behøver at være et menneske, men kan være en re-

lation i sig selv, et objekt eller en teknologi, derfor kaldes aktører også for aktanter. Derved er 

aktører i ANT, det som kan tilskrives en handling, som for eksempel en bruger i et netværk på et 

socialt medie, men endnu vigtigere er aktøren ikke defineret ude fra dets egne handlinger, men 

hvilken rolle den spiller i netværket mellem andre aktører  (T. E. Jensen, 2003). Det sidste be-

greb af de tre hovedbegreber er translation. I ANT er translationen den del af processen, hvor 

aktører skaber forbindelser til andre aktører, hvor der før ikke var forbindelser. Det vigtigste 

element i translationsprocessen, er de forbindelser aktørerne skaber mellem hinanden og i sær-

deleshed, de steder i netværket, hvor der før ikke var forbindelser (T. E. Jensen, 2003).  

Dette var en overordnet beskrivelse af ANT-modellen og dens begreber. Nu vil vi gå videre til at 

redegøre for Graf Teori og, hvordan grafteorien er essentiel for forståelsen af Facebooks rele-

vansalgoritme. 

Graf Teori 

I dette afsnit, vil vi redegøre samt forklare grafteorien og dets vigtigste elementer. Dette skal 

være med til at give os et overblik over, hvordan netværk og forbindelser kan opstilles og i det 

næste afsnit, hvordan de kan bruges til at læse og tolke forskellige Facebook annoncer efter 

grafteoriens principper i forhold til Facebooks netværk. Grafteori er et stort fagområde rodfæ-

stet i diskretmatematik (Joshi, 2017). Men da dette ikke er fokusset i denne rapport, fokuserer 

vi i stedet på selve kernebegreberne indenfor grafteori.  

Grafteori og grafer bygger grundlæggende på ideen om, at et netværk er opbygget af forskellige 

knudepunkter og forbindelser imellem disse knudepunkter. Knudepunkterne bliver kaldt for 
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”noder” og forbindelsen imellem dem ”kanter” (Carlson, 2020). Disse noder kan forbindes på 

utallige måder via kanterne. Der findes ikke en grænse for, hvordan de kan forbindes, og derved 

kan en node i teorien være forbundet sammen i et uendeligt netværk med andre noder og kan-

ter.  

Der findes to vigtige regler, vi kommer til at benytte senere i rapporten, som er essentielle for 

grafteorien, hvilket er en kant med en ”direkte forbindelse”, og en kant med en ”indirekte for-

bindelse” (Angier, 2019; Joshi, 2017). Det er dog vigtigt først at pointere at noder i en graf ikke 

overholder særligt specifikke krav, når det kommer til naturen af hvordan kanterne forbinder 

dem. For at forklare, findes der to typer af kanter, der kan forbinde noderne forskelligt. En kant 

kan enten være ensrettet ligesom en vej, eller ikke have en specifik retning overhovedet.  

I sådan en graf kan man forestille sig en node A og en node B. Hvis kanten har en retning, vil 

kanten gå fra node A til node B, retningen er altså fikseret mod node B, og dets oprindelses-

punkt er node A. Det modsatte ville så være en graf, hvor forbindelserne kunne føre flere veje, 

dette er eksemplet på en kant, der ikke har en specifik retning. Så vi benytter samme eksempel 

med node A og node B, men denne gang er retningen ikke ensrettet, informationerne imellem 

de to noder kan derved flyde frit frem og tilbage, dette er også kendetegnet, ved at der ikke er 

et oprindelsespunkt (Joshi, 2017). Ud fra disse forbindelser får vi to grafer, der bliver essentielle 

senere i rapporten, en direkte graf, hvor alle forbindelser flyder envejs og en indirekte graf, 

hvor alle forbindelser kan flyde frit internt mellem de forskellige noder og kanter. For at visuali-

sere dette yderligere har vi inddraget en model lavet af Vaidehi Joshi for at give en klar fornem-

melse af, hvordan disse to grafer bliver visualiseret. Denne figur kan ses nedenunder. 
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Figur 1: Model af en direkte og indirekte graf (Joshi, 2017). 

For at sætte dette i perspektiv med Facebook bruger vi Sander Schwartz’ kapitel om Facebook i 

bogen ”Digitale liv” (2020). Her er alle brugerprofiler og forskellige sider på Facebook forbundet 

via noder og kanter i, hvad der beskrives som et overordnet socialt netværk, Facebook selv kal-

der det for “Social Graph”. 

Som tidligere beskrevet, bruger Facebooks algoritme et rangsystem til at bestemme, hvilke op-

slag en given bruger skal se først på sit newsfeed. Algoritmen arbejder som tidligere nævnt via 

såkaldte noder og kanter (Andreassen et al., 2020, pp. 119–140). En node er oftest beskrevet 

som en brugerprofil eller opslag på Facebook, hvorimod kanterne er forbindelserne imellem ob-

jekter.  

I Digitale liv, beskrives forbindelser mellem objekter, som for eksempel en tovejs relation mel-

lem venner på Facebook, der begge har accepteret venskabet, og er nu forbundet med hinan-

den i Facebooks algoritme. Denne tovejs forbindelse mellem venner er et eksempel på en indi-

rekte forbindelse, da begge parter skal acceptere anmodningen for at blive venner. Det mod-

satte eksempel ville være Twitter, hvor brugere kan følge andre brugere, uden en godkendelse, 

men til gengæld er det ikke garanteret at man bliver fulgt tilbage og derved er der tale om en 

direkte forbindelse (Angier, 2019). Yderligere kan et like eller en kommentar på et opslag også 

danne en forbindelse. Alle disse forbindelser skaber så et kæmpe netværk af noder, kanter og 
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forbindelser internt hos Facebook, over alle de forskellige relationer som os brugere har skabt 

mellem hinanden, hvilket kan beskrives som et stort indirekte netværk (Angier, 2019). Dette er 

dog kun en af måderne, hvorpå Facebook ved hjælp af grafteorien har skabt et netværk. Det in-

teressante er at dykke ned i præcis, hvilke personer/ting relevansalgoritmen kategorisere som 

værende noder og kanter. Kanterne kan for et eksempel være alt det Facebook samler data på, 

hvilket vi tidligere i rapporten har nævnt medfører en masse data og information. Selve Face-

book kan gennem grafteorien herved kategoriseres som et indirekte netværk.  

Til gengæld er Facebook så kompleks en platform at begge typer af grafer opererer på platfor-

men og også imellem hinanden. For eksempel er der også mulighed for at følge andre brugere 

eller sider, hvor brugeren derved indgår i en direkte graf. Der er altså en central forskel på Face-

book i forhold til om der er tale om en ”indirekte” relation mellem to venner eller en ”direkte” 

relation mellem en følger og en bruger.   

Nu når de primære punkter indenfor grafteorien er blevet redegjort for, vil vi forklare hvordan 

det passer ind i Facebooks system ved hjælp af bogen “Digitale liv”. Dette vil give os et indblik i, 

hvordan Facebooks netværk muligvis er opstillet, ved hjælp af grafteoriens pointer, og det vil 

give et indblik i, hvad andre meningsdannere har erfaret vedrørende Facebooks relevansalgo-

ritme.  

Et indblik i Facebooks newsfeed 

Vi har nu gennemgået graf teori og de forskellige netværk inden for graf teori, samt redegjort 

og forklaret de centrale begreber i Aktør-Netværksteorien. Vi vil nu analysere enkelte annoncer, 

der fremgår i gruppemedlemmet Mathias’ eget newsfeed. Vi tager udgangspunkt i Sander 

Schwartz selvsamme analyse i bogen Digitale liv (Andreassen et al., 2020) og vil delvist trække 

på hans erfaringer og derfra prøve at danne vores egen forståelse for kompleksiteten bag rele-

vans algoritmens newsfeed.  

Det første eksempel er en annonce fra et medie, der kalder sig “Bird of Play” som kan ses på fi-

gur 2. Det vi ser, er den informationsside, der kommer frem når man klikker på “hvorfor ser du 
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denne annonce?” på Facebook. Ud fra de oplysninger Facebook stiller til rådighed kan vi se at 

Facebook mener at jeg interesserer mig for “spil, videospil med mere”, at annoncen prøver at 

nå ud til “mænd i alderen 18 til 45” og til sidst at Bird of Play “prøver at nå ud til personer, hvis 

primære lokation er Danmark.” Facebook giver os altså her et overfladisk billede af, hvorfor jeg 

ser denne annonce i mit newsfeed.  

 

Figur 2: Eget skærmbillede af Facebooks "Hvorfor ser du denne annonce" side 

Vi kan altså ud fra disse oplysninger konkludere at algoritmen har kategoriseret, hvad den me-

ner Mathias finder interessant i form af spil og videospil, min alder, køn, og min lokation. Hvis 

Mathias klikker ind på, "Bird of Play prøver at nå ud til personer, hvis primære lokation er Dan-

mark”, får jeg et mere detaljeret billede af hvordan Facebook og algoritmen har determineret 

min lokation, hvilket kan ses på figur 3.  



S2124791982 Facebooks relevansalgoritme og dens magt Humtek C 

45 

 

 

Figur 3: Eget skærmbillede af hvordan Facebook har determineret ens lokation.  

Ud fra denne informationsside, kan vi se, at algoritmen har benyttet sig af de oplysninger Ma-

thias har indtastet under, hvilken by han bor i på hans profil, “forbindelsesoplysninger som 

f.eks. din enheds IP-adresse", “Aktivitet fra brug af Facebook-produkter som f.eks indtjekninger” 

og “Nøjagtig lokation fra enhed, hvis du har givet os tilladelse til at indsamle den”. 

Den sidste meddelelse er specielt vigtig, da Facebook her selv nævner at de kan spore ens loka-

tion, hvis man har givet tilladelse til det, men som tidligere beskrevet i rapporten kan en Face-

book bruger ikke benytte sig af Facebook, uden at give Facebook tilladelse til at de kan spore 

ens lokation, så dette kan fremstå som et forsøg fra Facebooks side på at virke mere transpa-

rente end de i virkeligheden er. Dette er stadig ikke et fyldestgørende billede, da vi må formode 

at Facebook har langt mere data på deres brugere end, hvad der kan tilgås her. Dette er også 

den samme observation gjort af Schwartz i bogen Digitale liv. 
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“Hermed gør Facebook det klart, at de i sidste ende kun kan tilbyde et forsimplet billede af, 

hvordan algoritmen fungerer i praksis, samt nogle nedslagspunkter for, hvad der er udslagsgi-

vende for, at du ser, hvad du gør, i netop det øjeblik, fordi algoritmen er for kompleks og baserer 

sig på tusinde signaler.” (Andreassen et al., 2020, p. 133). 

Dog skal det pointeres at Schwartz eksempel er fra dengang, Facebook havde en lignende funk-

tion, som findes på deres annoncer i 2021, denne funktion fungerede på opslag og hed “hvorfor 

ser jeg dette opslag?”. Det er primært dette eksempel Schwartz har arbejdet med, og ud fra 

hans resultater kan vi se at funktionen til at undersøge, hvorfor man bliver eksponeret for be-

stemte opslag, er langt mere dybdegående end annoncer på newsfeedet som bliver illustreret 

på figur 4.  
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Figur 4 Billede af Sander Schwartz eksempel af Facebooks "derfor ser du dette opslag" funktion. Billede taget fra 
bogen Digitale Liv side 132, 2020. 

Ud fra Schwartz eksempel kan vi se at Facebook informerer Schwartz om at han har åbnet op-

slag fra The New York Times, samt at han har kommenteret links flere gange end andre medie-

typer, og til sidst bliver han gjort opmærksom på at opslaget er populært sammenlignet med 

andre opslag han har set. Den vigtigste information fra figur 4, er kommentaren ”Der er også 

andre faktorer, som påvirker opslagenes rækkefølge.” Her oplyser Facebook altså selv at, der er 

mange andre faktorer og parametre, som påvirker hvilke opslag som man får i sit newsfeed.  

Set fra grafteoriens synspunkt giver dette meget god mening, da noder og kanter kan kategori-

seres vidt og bredt. Dette fortæller os, at Facebook og relevansalgoritmen højst sandsynligt har 
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mange forskellige kategorier af data, som den arbejder med, når det vedrører kategoriseringen 

af enkelte brugere og hvilke opslag, der potentielt er relevante for dem, samt hvor mange og 

hvor få specifikke typer opslag/annoncer, man bliver eksponeret for. De samme resultater går 

igen, vedrørende opslagene fra DR2 og Lars løkke Rasmussen, så vi kan formode at de samme 

oplysninger går igen på andre opslag.  

Til sidst har vi endnu en annonce taget fra Mathias’ eget Facebook feed, for at skabe et hel-

hedsbillede og være så transparente som muligt ud fra vores synspunkt. Denne annonce på fi-

gur 5 er fra HiFi Klubben, og ligesom den tidligere annonce går alle de samme punkter igen, 

bortset fra at HiFi Klubben i stedet prøver at nå ud til ”personer på 20 år og derover”. HiFi Klub-

ben er altså ikke kun interesseret i mænd, men vil gerne nå ud til en bredere demografi. Hvis vi 

kigger på det første punkt, nævner de at ”HiFi Klubben prøver at nå ud til personer, som Face-

book mener er interesserede i Højtaler, Lydudstyr med mere.”  
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Figur 5 HiFi Klubben annonce taget fra Mathias Facebook news feed den. 6 juni 2021 

Hvis vi klikker videre på det øverste punkt, kommer vi videre til en ny informationsside på figur 

6, der fortæller os at Facebook har føjet interesser til Mathias’ Facebook profil, ud fra hans akti-

vitet på Facebook som for et eksempel, hans interaktion med sider og andre annoncer. Kigger vi 

nede i listen kan vi se tre interesser Facebook har tildelt Mathias, hvilket er Højttaler, Lydudstyr 

og Hi-fi.  
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Figur 6 informationsside fra HiFi Klubbens annonce opslag. Taget fra Mathias Facebook news feed den. 6 juni 2021 

Ud fra disse tre interesser som relevansalgoritmen har tildelt Mathias, kan Facebook nu bruge 

denne information til at vise en målrettet annonce. Mathias får dog selv mulighed for at fjerne 

interesserne tilknyttet hans profil, hvis han ikke mener det er relevant for ham. I dette tilfælde 

er han dog meget enig med relevansalgoritmen. Dette bekræfter dog at dele af algoritmen er i 

konstant forandring, da Facebook har mulighed for at registrere, hvis Mathias skulle vælge 
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nogle interesser fra. Dette vidner også om et ustabilt netværk forstået som et netværk, der kon-

stant er i forandring og tilpasser sig information og ikke er statisk, men i konstant bevægelse ud 

fra de nye informationer det skal tilpasse sig. 

Nu når vi har analyseret os frem til, relevansalgoritmens målrettede brug af data og undersøgt 

eksempler vi selv har observeret og andre har observeret kan vi nu påbegynde diskussionen. 

Dette vil hjælpe os med at sætte vores erfaringer og formodninger ind i et større perspektiv og, 

hjælpe os frem konklusionen af dette projekt.  

Problematikken ved det skræddersyet newsfeed  

I dette afsnit vil vi diskutere det, at Facebook indsamler, samt benytter, vores persondata til at 

optimere deres platform og tjene penge.  

Facebooks newsfeed og relevansalgoritmen bag den, er som tidligere nævnt en stor black box, 

som vi ikke har indsigt i eller adgang til. Vi kan derfor ikke komme med et definitivt svar på, 

hvordan Facebook konkret skræddersyr newsfeedet til deres brugere. Dog kan vi ud fra vores 

redegørelse og analyse, sætte spørgsmålstegn ved holdbarheden af den nuværende strategi 

hos Facebook i forhold til, hvordan at Facebooks relevansalgoritme skræddersyer indhold til 

brugeren.  

Vi ved at algoritmen tilpasser sig vores brug af Facebook, og konstant lærer hvem vi er som bru-

gere, ud fra alle de valg vi tager på platformen. Vi ved dog ikke, hvordan algoritmen kategorise-

rer os, og hvilke parametre den arbejder med, for at få os til at blive på platformen i så lang tid 

som muligt. Dog kan det diskuteres om dette er en bæredygtig strategi for brugerne på Face-

book og for Facebook selv.  

En mulig problematik i, at Facebook har adgang til utrolig mange af vores data, er efterhånden 

almen viden, og er blevet accepteret i langt størstedelen af brugerbasen, da man ikke kan be-

nytte Facebook, uden at skulle give dem tilladelse til at tilgå ens oplysninger og data. Vi må an-

tage at mange ikke skænker det en tanke, at Facebook har så stor adgang til ens personlige data 
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som de har. Dette, kombineret med det skræddersyede newsfeed, kan forårsage problemer. Vi 

kan ikke konkludere på meget vedrørende Facebook og deres algoritme, men vi ved at Face-

book er et firma, og ligesom mange andre firmaer, er deres interesser knyttet til profit. Profit 

som de får fra reklamer og i særdeleshed målrettede reklamer, der er rettet mod den enkelte 

bruger. Her opstår den største problematik, da som tidligere nævnt sælger Facebook målgrup-

per, som kunne være interesserede i bestemte produkter, til annoncører, der så kan betale for 

at få vist deres produkt i disse personers newsfeed.  

Yderligere må vi formode, at Facebook gerne vil have os til at blive på deres platform så længe 

som muligt, da ved at man bliver på Facebook i længere tid, genererer det mere profit for Face-

book, ved at man bliver eksponeret for flere reklamer. Vi har en formodning om, at Facebook 

forsøger på at få os til at blive på deres platform i så lang tid som muligt, ved at skrue på nogle 

parametre i relevansalgoritmen, som gør at den aktivt udregner, hvad vi som brugere højst 

sandsynligt vil interagere med, og holde os på platformen i længere tid. Dette ville også passe 

godt sammen med at Facebook benytter sig af overvågningskapitalisme, ved at de indsamler alt 

den data som de kan omkring deres brugere, og bruger så denne kæmpe mængde data til at 

forbedre deres egen platform, samt gøre sådan at de kan generere så specifikke målgrupper 

som muligt, og få marketingsfirmaer til at reklamere på Facebook, med det formål at tjene 

penge. 

Vi kan ikke vide dette med sikkerhed, men vi ved fra ”The Rabbit Hole” podcast, i et interview 

med Guillaume Chaslot, som designede YouTubes relevansalgoritme, at YouTubes algoritme 

skulle fokusere på at få brugere på YouTube, til at blive på platformen så lang tid som muligt for 

at forøge seertid (The New York Times, 2020). Efter algoritmen blev implementeret steg YouTu-

bes seertid med 50 procent. Dette gav betydeligt større profit, da brugeren blev på platformen i 

længere tid ad gangen. Vi må formode at Facebook har forsøgt at gøre det samme, da det i sid-

ste ende drejer sig om profit, som vi tidligere har etableret.  

En ny udvikling, der måske kan komme dette til livs, er Apples nye systemopdatering, der tilla-

der iPhone-brugere at slå tracking cookies fra på deres smartphones, hvis de ikke ønsker at give 
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deres data væk (Morrison, 2021). Dette er unægtelig et problem for Facebook, da de er af-

hængige af folks data, for at kunne få annoncører til at reklamere på deres platform.    

Nogles synspunkter kan måske forsøge at retfærdiggøre Facebooks relevansalgoritmes indvirk-

ning på brugernes adfærd, meninger og identitet, ved at sige, at brugerne selv er ansvarlige, ef-

tersom de har accepteret licensaftalen som Facebook opstiller, når man opretter en konto. Dog, 

ifølge en artikel fra Mandag Morgen, læser 97 procent af 18-34-årige ikke brugerbetingelser, før 

de accepterer dem. Dette kan eventuelt skyldes, at licensaftalerne er så håbløst lange, at man 

simpelthen ikke har lyst eller overskud til at læse dem. I en model fra den samme artikel fra 

Mandag Morgen, illustreres det, at alene Facebooks brugerbetingelser vil tage 17 minutter at 

læse, med en læsehastighed på 240 ord i minuttet (MandagMorgen, 2021). Det er således nok 

ikke fair at forvente, at alle har læst og kan stå til ansvar for de brugerbetingelser, som mange 

blindt accepterer. 

Nu når vi har diskuteret angående Facebooks brug af data til at tjene penge, vil vi nu konkludere 

på vores projekt og vores problemformulering. 

Konklusionsafsnit 

Ud fra vores problemformulering, som lød ”Hvordan kan Facebooks relevansalgoritme være 

skelsættende for brugernes evne til at danne deres egne holdninger?”, kan vi konkludere, at Fa-

cebooks relevansalgoritme kan have potentiale til at lukke dets brugere inde i et ekkokammer, 

hvilket kan føre til polarisering og radikalisering af brugerens holdninger, siden at algoritmen er 

designet til at sørge for, at brugeren konstant anvender og interagerer med Facebook, hvilket 

den gør ved oftest at vise brugeren indhold, som brugeren allerede er enig med og interesseret 

i. Derudover kan det potentielt også føre til, at brugerne af Facebook ikke kan modtage kritik, 

og at de brugere som ikke deler de samme meninger som størstedelen af brugerne ikke har lyst 

til at udtrykke deres egne holdninger og meninger, dette kan være problematisk, da det kan 

være svært at deltage i den demokratiske proces, da polariseringen af meninger og holdninger 

ikke bidrager til åben kommunikation.  
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Til vores projekt havde vi også nogle arbejdsspørgsmål, hvilket vi nu vil konkludere på. 

Hvilke datatyper indsamler Facebook, og hvordan bliver datatyperne indsamlet?  

• Hertil kan vi konkludere at Facebook indsamler en kæmpe mængde af forskellige dataty-

per på flere forskellige måder. Disse datatyper kan blandt andet være oplysninger bru-

geren selv har oplyst Facebook om, brugerens aktivitet på Facebook, ens lokationsoplys-

ninger, kortoplysninger, samt ens aktivitet på tredjepartssider eller apps, som anvender 

noget som helst udviklet af Facebook Inc. Alle disse oplysninger bliver indsamlet gen-

nem Facebooks brug af cookies, i form af session cookies, persistent cookies, samt third-

party cookies.  

Hvordan fungerer Facebooks algoritme? 

• Til dette arbejdsspørgsmål kan vi konkludere, at der ikke findes en komplet beskrivelse 

af hvordan Facebooks relevansalgoritme fungerer, da Facebook med vilje holder det 

hemmeligt, for at andre ikke skal prøve at efterligne den. Dog ved vi at Facebooks rele-

vansalgoritme benytter sig af ”machine learning”, hvilket vil sige, at hver gang algorit-

men kører, har den mulighed for at ændre i dens egen kode for at optimere sig selv. 

Derudover ved vi også at den rangerer alle de opslag som er tilgængelige for brugeren, 

baseret på en masse forskellige punkter, signaler, noder og kanter for at bestemme 

hvilke opslag som er mest relevant for brugeren. 

Hvilke tilsigtede/utilsigtede effekter har Facebooks relevansalgoritme for brugerne? 

• Her kan vi konkludere at Facebooks relevansalgoritme har mange utilsigtede effekter, 

både set fra et historisk perspektiv, men stadig i dag findes der mange utilsigtede effek-

ter som relevansalgoritmen besidder. Nogle af disse utilsigtede effekter er blandt andet 

det at Facebooks relevansalgoritme kan putte brugerne af Facebook i et ekkokammer, 

siden at os mennesker har en tendens til kun at opsøge information som forstærker vo-
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res egne holdninger. Dette kan potentielt føre til radikalisering, eller gøre sådan at bru-

geren ikke ønsker at dele deres egen holdning, hvis den ikke stemmer overens med den 

offentlige holdning. 

Hvordan former Facebooks relevansalgoritme brugeres newsfeed? 

• Facebooks relevansalgoritme former brugerens newsfeed, ved at være i konstant foran-

dring og altid optimere på sin egen algoritme baseret på hvad brugeren interagerer 

med, eller hvad relevansalgoritmen finder relevant for den enkelte bruger. Dette bliver 

yderligere understøttet af ANT og grafteorien, da algoritmen netop må befinde sig i et 

ustabilt netværk, da dataene hele tiden kan skiftes ud eller ændres for at optimere algo-

ritmen og tilpasningen af den enkelte brugers newsfeed. 

Metatekst 

Perspektiveringsafsnit 

At Facebook tjener deres penge på at sælge deres indsamlede data til diverse firmaer, for at de 

kan reklamere for deres produkter på Facebook, er noget som vi giver Facebook lov til, når vi 

opretter vores konti på Facebook. Det kan derfor ikke udelukkes at andre sociale medier også 

kører den samme strategi. Én ting er at vi selv giver dem tilladelse til at bruge vores data på 

denne måde, men en anden ting er hvordan dette i sidste ende kan påvirke brugerne, ved at 

tingene på internettet kan tilpasses forholdsvist nøje ud fra hvad vi ellers foretager os på inter-

nettet.  

Ved at indholdet på internettet konstant bliver skræddersyet til den enkelte bruger, bliver vi 

som brugere også konstant eksponeret for en masse forskellige holdninger og meninger, som i 

sidste ende er med til at danne et grundlag for vores syn på verdenen. Dette må specielt gøre 

sig gældende for især de yngre generationer, som vokser op med internettet og sociale medier, 

hvoraf disse fylder en enorm del af deres hverdag. For hvis man ikke føler sig en del af den nar-
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rativ og fælles holdning, som eksisterer på ens individuelle version af internettet, må det for-

mentlig skabe en vis dissonans i forhold til, dels ens personlighed, men også ens liv udenfor in-

ternettet, da man eventuelt kan føle sig udenfor fællesskabet, eller i det hele taget føle sig an-

derledes, hvis man ikke benytter sig af internettet på samme måde som sine jævnaldrende. Må-

ske endda i sådan en grad at det påvirker den enkeltes mentale helbred.  

Hvis vi, som eksempel, skal tage udgangspunkt i gruppemedlemmet Micks personlige newsfeed 

på Facebook, så har Mick rigtig mange Facebook-venner som han slet ikke kender, da han en-

gang for mange år siden, tilføjede så mange venner som han kunne, fordi dengang var det sejt 

at have mange Facebook-venner. I dag bruger Mick Facebook forholdsvis meget Facebook– ikke 

fordi han laver mange opslag eller som sådan interagerer med andres opslag, men bare for at 

holde sig opdateret omkring hvad der foregår rundt omkring i verdenen.  

For hans vedkommende får han rigtig mange opslag som relaterer til emnet “invandrere i Dan-

mark” og det ender ofte med at han ser en masse opslag, hvor diverse kommentarer fremkom-

mer diskriminerende, eller direkte hadefulde og racistiske. Disse kommentarer stammer blandt 

andet fra folk som er hans Facebook-venner, men også fra andre tilfældige danskere.  

Dette har haft skabt en fordom for ham om, at rigtig mange danskere er diskriminerende og 

måske deciderede racister, hvilket tidligere har skabt en masse frustrationer rettet imod folk, 

da han ikke har kunnet forstå hvorfor der findes denne diskurs og hvorfor folk tænker på denne 

måde. Heldigvis har han kunnet indse, at dette langt hen ad vejen ikke er tilfældet, men han er 

også ærlig og indrømmer, at der også har været øjeblikke, hvor han har været på nippet til at 

tilegne sig den hadefulde retorik og give de racistiske kommentarer ret, fordi at det lod til at de 

havde ret i de ting de sagde, i hvert fald ud fra hvad han kunne se på hans newsfeed.  

Det er en skræmmende magt, som disse sociale medier besidder og hvis man ikke har evnen til 

at stille sig kritisk overfor de ting man ser på internettet, er det skræmmende nemt at blive re-

vet med af den narrativ, som for eksempel, dominerer på ens newsfeed på Facebook. 
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