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Abstract 
The focus of this project is to understand how the TikTok recommendation algorithm works 

and observe how it affects the user. Furthermore, this paper works towards understanding 

what a filter bubble is and if a filter bubble is a negative thing. This project is based on 

theories about machine learning, algorithms and filter bubbles. The project includes a pilot 

experiment where the aim is to discern if filter bubbles exist and if so, how fast they can 

occur. The experiment consists of 4 users on TikTok and is centered around how new 

users can affect what videos TikTok’s recommendation algorithm shows them. In the 

experiment the users will try different ways to affect what videos that are shown on the 

users For You page. Through the results from the experiment there is going to be 

produced an infographic that visualizes the 4 core sets of data. The first one being to 

convey what TikTok is. Second one being an explanation on how an algorithm works. The 

third element is describing what makes a filter bubble. The last one is an examination of 

the project's experiment. The project concludes that filter bubbles do occur on the users 

For You page but that filter bubbles isn’t necessarily a negative thing for the user. It varies 

from different topics in which the filter bubble occurs.  
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Begrebsafklaring 
Algoritme: 
Er oftest kendetegnet for den mekanisme som søgemaskiner bruger til at opstille og 

opdele forskellige søgeresultater systematisk, så man nemmere kan finde det, der er mest 

relevant for ens søgning. (Grønfeldt, 2022) 
 
App: 
Er en forkortelse af ordet applikation. Det er et informations-, videns-, eller 

underholdningsprogram, som man kan hente fra internettet til f.eks. en smartphone. (Den 

Danske Ordbog) 
 
For You: 
For You siden fungerer som den individuelle startside for brugere, der viser udvalgte 

videoer fra brugere man ikke nødvendigvis følger, som TikTok tror, at brugerne gerne vil 

se eller godt kan lide. (TikTok, 2020) 
 
Following: 
Following siden er en anden del af TikTok, som kun viser indhold fra de andre TikTok 

brugere, som man følger på appen.  
 
Hashtags (#):  
#-tegnet bruges til at kategorisere, som f.eks. #dkpol der bliver brugt i forbindelse med 

politiske opslag i Danmark. Hashtags bliver oftest brugt til at gøre ord eller udtryk søgbart 

for andre. Det kan også blive brugt som ekstra information eller underbudskaber. Det 

bliver oftest forbundet med Instagram eller Twitter, men bliver også brugt på TikTok (SoMe 

ordbog, 2020). 
 
Like: 
Tilkendegivelse af at nogen “synes godt om” et opslag. Et like bliver typisk sendt ved at 

man klikker på et lille ikon, som på de fleste sociale medier er formet som en opadvendt 

tommelfinger eller et hjerte.  
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Tagge: 
Hvis man nævner en person i et opslag, hvor personens navn bliver fremhævet via @. Når 

en person bliver tagget, så vil vedkommende få en notifikation. Funktionen bliver oftest 

brugt til at gøre specifikke personer opmærksomme på et opslag. (SoMe ordbog, 2020) 
 
Viralt:  
Viralt bliver på sociale medier brugt til at udtrykke, at man har fået sit budskab ud til en stor 

mængde brugere. Udtrykket stammer fra virus-sammenhænge. På internettet betyder det 

spredningen af et budskab fra person til person, især gennem sociale medier. (SoMe 

ordbog, 2020). 
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1.0 Indledning 
1.1 Introduktion af TikTok  

TikTok er et relativt nyt og meget populært medie der blev lanceret i Kina i år 2016. Det 

der kendetegner TikTok er de korte video man deler med hinanden hvor det oftest enten 

er sang, dans eller sport, men kan også være alt andet man kunne have lyst til. På 

nuværende tidspunkt er TikTok det hurtigst voksende sociale medie og har omkring 800 

millioner brugere spredt ud over hele verden (Stock, J. M. 2020). TikTok er dog ikke et helt 

nyt fænomen da det tidligere var mediet Musical.ly der i modsætning til TikTok primært var 

sang videoer.  
 
TikTok opstod ved, at de kinesiske ejere ‘’Bytedance’’ kombinerede de to allerede 

eksisterende medier ‘’ Musical.ly’’ og ‘’Douyin’’ til det nuværende medie vi kender som 

TikTok. Det er dog kun i vesten hvor mediet er kendt, som TikTok, da de i Kina har beholdt 

navnet ‘’Douyin’’. Der er dog visse forskelle på Douyin og TikTok men det er primært 

mediernes sikkerhedspolitikker. Når Bytedance, ejeren af TikTok og Douyin, opgør hvor 

mange der bruger medierne, bliver det opgjort samlet. Det er også derfor at det kan virke 

overvældende, at er der er 800 millioner brugere på en forholdsvis ny app. Dette er 

resultatet af, at de samler brugerne fra Douyin og TikTok (Stock, J. M. 2020).  
 
Som tidligere nævnt er TikTok det hurtigst voksende medie i verden og har på nuværende 

tidspunkt over 800 millioner brugere, hvor langt de fleste af dem er fra Asien, især Kina, 

der gør de dog brug af appen Douyin. TikTok er også enormt populært herhjemme i 

Danmark, hvor flere end 200 tusinde benytter sig af appen (Stock, J. M. 2020). Når man 

ser ud fra en månedlig basis, har TikTok formået på relativ kort tid at overhale både Twitter 

og Snapchat i aktive brugere. En af grundene til at TikTok er blevet så populært er, at de 

fleste store kunstnere, artister og sportsudøvere gør brug af appen, hvilket har en stor 

tiltrækningskraft. 
 
På verdensplan henvender TikTok sig især til unge mellem 16 og 24 år. I Danmark er den 

statistik dog markant lavere og her ligger alderen på 9-14 år, derfor anses TikTok også i 
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Danmark som en app der primært er tilegnet børn (Stock, J. M. 2020). TikToks egen 

aldersbegrænsning for at kunne lave en bruger på appen er 13 år, hvilket betyder at det er 

forældrene der giver adgang til de mindreårige. Det er i henhold til EU’s lovgivning på 

området om sociale medier, hvor man skal være minimum 13 år for at oprette en konto. 

(TikTok, 2022). 

1.2 Projektemne  

Vores projektemne omhandler anbefalings algoritmer på TikTok. Vi vil undersøge, hvordan 

TikTok benytter deres algoritmer til at personalisere brugerens For You side. Sociale 

medier har udviklet sig gevaldigt de seneste år, og det samme har måden de forskellige 

sociale medier bruger din data til at påvirke, og i nogle tilfælde helt styre, hvad det er du 

ser og læser. TikTok er en social applikation, der bruges til at lave og dele videoer med 

hinanden. Videoerne er oftest omkring 15 sekunder lange, men kan vare helt op til 10 

minutter. (TikTok, 2022) 
Der er to sider på TikTok man kan vælge imellem. De to sider er ‘’For You’’ og 

‘’Following’’. Following siden er der, hvor alle de content creators eller venner, som du 

følger, vil komme op, når de har lagt en ny video op. For You siden er den side vi primært 

vil have et fokus på. For You siden er der, hvor TikTok beregner ud fra deres anbefalings 

algoritmer, hvilke slags videoer det er brugeren gerne vil se. Dette gøres ud fra en masse 

forskellige faktorer, som vi gerne vil undersøge nærmere. Derudover bliver filterbobler 

også et centralt begreb i vores rapport, da det er et af de begreber, der er kommer meget 

op i medierne for tiden på grund af den eksponentielle stigning der er i brugen af sociale 

medier.  

1.3 Problemfelt  

I dette projekt har vi valgt at arbejde med TikTok som en teknologi, da vi på den måde kan 

få et indblik i de indre mekanismer og processer, der indgår i TikTok. Dette vil give os et 

bedre grundlag til at forstå, hvordan algoritmerne benytter sig af den data, som de får fra 

brugeren. Vi har valgt dette emne, eftersom vi fandt det yderst interessant, hvordan 

algoritmer fungerer på de sociale medier. Vi er allesammen påvirket af dem i hverdagen, 

men ofte uden at tænke over, hvor stor en påvirkning disse algoritmer har for os. Det er 

interessant at undersøge, hvordan brugerne benytter TikTok, hvad de bruger mediet til, og 
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hvordan de bliver påvirket af at bruge det. Vi vil i projekt hermed forsøge at undersøge de 

forskellige fordele og ulemper, der kan komme af at de videoer man ser, bliver så 

personaliseret. Hvorvidt det reelt set er en fordel, eller om det blot bidrager til at skabe de 

såkaldte filterbobler. Vi vil også forsøge at finde ud af hvilket tilsigtet og utilsigtede effekter 

der er ved TikTok. Målet med vores projekt er at undersøge, hvordan algoritmer generelt 

fungerer, og derefter bruge denne viden til at undersøge, hvordan TikToks anbefalings 

algoritmer fungerer.  

1.4 Problemformulering 

Hvordan benytter Tiktok brugernes data til at lave anbefalinger ved hjælp af platformens 

algoritmer på deres For You side, og hvilke tilsigtede og utilsigtede effekter det har på 

forbrugeren? 

1.5 Arbejdsspørgsmål 

For at kunne besvare problemformuleringen, så har vi udarbejdet de følgende 

arbejdsspørgsmål: 

 
• Arbejdsspørgsmål 1: Hvad er anbefalings algoritmer, og hvordan fungerer de 

på TikTok? 
Her vil vi forsøge at få en forståelse af, hvad algoritmer generelt er, og hvilken 

funktion de har på TikTok.  

 
• Arbejdsspørgsmål 2: Hvilke tilsigtede og utilsigtede effekter er der ved 

Tiktok?  
Her vil vi forsøge at undersøge, hvilke tilsigtede og utilsigtede effekter, der er ved 

TikToks anbefalings algoritme, og hvordan vi bliver påvirket af algoritmer. Hvilke 

dele af algoritmen er lavet med hensigt på at gøre det bedre for forbrugeren og 

hvilke utilsigtede effekter kan det medføre.  
 
 

• Arbejdsspørgsmål 3: Hvad er filterbobler, og hvilken indflydelse har 
filterbobler på brugeren?  
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Ud fra dette spørgsmål vil vi finde ud af, hvad begrebet filterbobler dækker over, og 

hvad det er det vil sige, at være i en filterboble. Der vil gennem et eksperiment blive 

undersøgt, hvor let eller svært det kan være at komme ind i en filterboble. Herefter 

vil vi undersøge om det er muligt at komme ud af en filterboble.  
 
 

• Arbejdsspørgsmål 4: Hvilke fordele og ulemper er der i forbindelse med 
TikToks brug af anbefalings algoritmer?   
Ved dette arbejdsspørgsmål vil vi forsøge at finde forskellige fordele og ulemper der 

kan være i forbindelse med TikToks anbefalings algoritme. Meningen bag dette 

arbejdsspørgsmål er også at undersøge, hvilken påvirkning anbefalings algoritmen 

har på brugerens oplevelse med TikTok. 

1.6 Afgrænsning 

Vi har i dette projekt lavet flere afgrænsninger for bedre at kunne målrette projektet efter 

vores motivation. Vi har valgt, ikke at skrive om alle sociale medier og deres anbefalings 

algoritmer, da det ville blive for bredt. Efter vi har researchet på anbefalings algoritmer, har 

vi erindret, at alle anbefalings algoritmer ikke fungerer på samme måde, og derfor vil vi 

fokusere på TikToks. Vi har valgt TikTok på baggrund af deres nylige eksponentielle 

stigning i popularitet, og fandt derfor platformen relevant. Derudover har vi valgt ikke at 

arbejde med hele TikToks brugerflade, og derfor undladt at skrive om following siden. 

Dette har vi valgt, på baggrund af, vi udelukkende ville fokusere på anbefalingsalgoritmen 

på deres For You side.  

1.7 Semesterbindingen 

Vi vil forankre vores projekt i dimensionen “Teknologiske Systemer og Artefakter”, hertil vil 

vi også inddrage en anden dimension, så vores projekt bliver tværfagligt. Den anden 

dimension vi kombinerer med er “Subjektivitet, Teknologi og Samfund”.  
 
Teknologiske Systemer og Artefakter 
I dimensionen Teknologiske Systemer og Artefakter har vi mulighed for at lave en 

dybdegående analyse af en teknologi, som i dette tilfælde er en specifik algoritme, som 

Tiktok har, der også bliver kaldt for en anbefalings algoritme. Når vi har fået en mere 
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dybdegående forståelse for algoritmer på et mere teknisk plan og som et system, så har vi 

en bedre mulighed for at kunne forstå den i den kontekst, hvor den bliver brugt. Her vil vi 

anvende dele af TRIN-modellen til at kigge på de indre mekanismer og processer samt 

tilsigtede- og utilsigtede effekter til at analysere, hvordan anbefalingsalgoritmerne bliver 

brugt på TikTok. For at kunne analysere, så vil vi benytte os af teorier om algoritmer og 

machine learning. Til sidst vil vi lave et eksperiment på baggrund af vores tilegnede viden 

for at undersøge forekomsten af filterbobler, og hvor hurtigt TikToks anbefalings algoritme 

bliver påvirket.  
 
Subjektivitet, Teknologi og Samfund 
Vi vil dernæst benytte os af aspekter fra dimensionen Subjektivitet, Teknologi og Samfund. 

Det har vi valgt at gøre, eftersom det gøres muligt at gå i dybden med, hvilken indflydelse 

en ny teknologi kan have på individet. Metoden vi bruger i denne dimension, vil primært 

være litteraturstudier i form af forskellige teorier fra Eli Pariser og Langdon Winner, som vi 

vil bruge til at diskutere, hvilken indflydelse anbefalings algoritmerne har på mennesker, og 

hvordan de blive kan påvirket af dem.  

2.0 Metoder 
I dette afsnit præsenteres de metoder der er blevet anvendt i dette projekt til at besvare 

problemformuleringen samt arbejdsspørgsmål.  

2.1 Etnografiske metoder:  

“The study of people in naturally occurring settings or ‘fields’ by means of methods which 
capture their social meanings and ordinary activities, involving the researcher 
participating directly in the setting, if not also the activities, in order to collect data in a 
systematic manner but without meaning being imposed on them externally” (Brewer, 2004, 

s. 2) 
 
For at få en dybere forståelse af Tiktok og deres anbefaling algoritme, gøres der brug af 

etnografiske metoder. Som J. D. Brewer forklarer i citatet ovenover er hensigten med 

etnografiske metoder at belyse og opfange menneskers ordinære aktiviteter i naturligt 
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forekommende omgivelser og tilgangen involverer derfor, at forskeren deltager direkte i 

omgivelserne og i aktiviteterne, med henblik på at indsamle data. Ved hjælp af kvalitativ 

forskning har vi tænkt os at finde ud af, hvor meget denne algoritme egentlig påvirker 

brugeren. Måden dette gøres på vil være gennem observationer på TikToks For You side. 

Den viden som vil blive erhvervet ved sådanne undersøgelser, vil hjælpe til at finde den 

indflydelse TikTok har på brugeren. På samme måde vil kvantitativ forskning bringe lys på 

TikToks indflydelse og påvirkning af individet, dette gøres ved statistikker og hårde tal, på 

den måde findes også det generelle synspunkt på om eller hvordan algoritmer er med til at 

strukturerer vores daglige liv på det sociale medie TikTok.  

2.2 TRIN-modellen: 

Ved brug af TRIN-modellen vil vi udvælge relevante trin til at blive inspireret i vores 

analyse af TikTok. TRIN-modellen består af seks trin, hvorfra vi har valgt at fokusere på 

trin et og tre. TRIN-modellen er ikke en metode, men giver anledning til at bruge forskellige 

metoder til at belyse TikTok som en teknologi. 
 

1. Teknologiers indre mekanismer og processer.  

De centrale mekanismer og processer i en teknologi, som bidrager til at opfylde 

teknologiens formål.  
2. Teknologiers artefakter.  

Artefakter er menneskeskabte genstande og adskiller sig som sådan fra genstande 

frembragt gennem processer i naturen. Et teknologisk artefakt er et artefakt, som 

har en teknologisk funktion.  
3. Teknologiers utilsigtede effekter. 

De utilsigtede effekter er effekter, som vurderes at være negative.  
4. Teknologiske systemer.  

Teknologiske systemer er sammenhængende systemer af teknologiske artefakter, 

som samlet besidder en bestemt funktionalitet. 
5. Modeller af teknologier.  

Modeller af teknologier kan være numeriske (abstrakte), visuelle eller fysiske. De er 

repræsentationer, hvor særlige udvalgte egenskaber ved en teknologi søges 

gengivet og/eller undersøgt.  
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6. Teknologier som innovation. 

Innovation er implementering af nye eller væsentligt forbedrede produkter, 

produktionsprocesser eller organisationsformer. (Jørgensen, 2020) 

 
“Trin 1: Teknologiers indre mekanismer og processer. De centrale mekanismer og 

processer i en teknologi, som bidrager til at opfylde teknologiens formål. For eksempel i en 

vindmølle, hvis formål er at transformere vindens bevægelsesenergi til elektricitet, er de 

centrale mekanismer at vingerne drejes rundt af vinden, og at vingerne driver en 

generator, som skaber elektricitet.” (Jørgensen, 2020).  
 
Trin 1 fra TRIN-modellen bruges til at beskrive anbefaling algoritmer i forhold til TikTok. 

Det er vigtigt at forstå de indre mekanismer og processer for at kunne forstå det større 

billede. Trin 1 bliver brugt for at finde de centrale kerner i teknologien, som bidrager til at 

opfylde teknologiens formål. Nærmere bestemt handler indre mekanismer og processer 

om det eller de principper ved teknologien, som bidrager til at opfylde teknologiens formål 

(Jørgensen, 2020).  
 
“Trin 3: Teknologiers utilsigtede effekter. De utilsigtede effekter er effekter, som vurderes 

at være negative. For eksempel at en vindmølle støjer og ødelægger udsigten. Man kan 

skelne mellem utilsigtede effekter, som har karakter af risici, nogle som skyldes designfejl 

og endelig nogle som skyldes økonomiske hensyn.” (Jørgensen, 2020).   
 
Trin 3 fra TRIN-modellen kan bruges til at strukturere analysen af de tilsigtede og 

utilsigtede effekter, som TikToks anbefalings algoritme kan have. Ved brug af trin 3 vil det 

blive muligt at identificere disse forskellige tilsigtede og utilsigtede effekter. Som Niels 

Jørgensen skriver i citatet, kan man skelne de utilsigtede effekter gennem forskellige 

kategorier. Han beskriver forskellige risiko, som kan skyldes blandt andet, designfejl og 

økonomiske hensyn. Utilsigtede effekter af økonomiske hensyn er ikke noget der anses 

som relevant for projektet. Det bliver ikke anset som relevant, grundet det er TikToks 

anbefalings algoritme projektet omhandler, og ikke deres forretningsmodel. TikTok gør 

brug af reklamer, hvilket har en økonomisk betydning for dem, men dette er en tilsigtet 

effekt. Den form for utilsigtede effekter der er relevante for projektet, er dem som kan ske 
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grundet anvendelsen. Filterbobler kan anses som en utilsigtet effekt af TikToks 

anbefalings algoritme. Det kommer som en effekt af TikToks forsøg på at fastholde 

brugeren på platformen. 

2.3 Social Netværksanalyse (SNA)  

Den sociale netværksanalyse kan bruges i dette projekt ved at give anbefalingsalgoritmen 

mere data fra brugerens side af. Det bliver gjort ved at tagge hinanden på de TikTok 

videoer med de rigtige hashtags, derudover følger brugerne også hinanden indbyrdes 

sådan, at de kommer ind i det samme netværk. Dette ville give en større chance for, at 

algoritmen vil anbefale brugerne de samme videoer. (Hansen, D., 2022) 

2.4 Tiktok bruger forsøg - Piloteksperiment  

Som et piloteksperiment har vi valgt at oprette nye profiler på Tiktoks platform. Her vil vi se 

hvordan deres anbefaling algoritme fungerer i praksis. Metoden hvorpå dette er blevet 

gjort, er ved at søge på et nøgleord og se, hvor mange videoer der kommer inden for det 

emne, derefter sammenligne de nye profiler med hinanden.  
I eksperimentet vil vi forsøge at komme ind i en filterboble, og se hvor hurtigt det tager for 

en bruger at få vist videoer, som er det samme eller tilsvarende det de andre 

forsøgsdeltager også får vist. Derefter er det forsøgt at se om det er muligt, at komme ud 

af filterboblen eller om Eli Pariser har ret i, at det er nær umuligt når den først har placeret 

dig i den. 
 
Vi har valgt at foretage et eksperiment som vil undersøge, hvorvidt TikToks brugere kan 

ende i en filterboble på deres For You side. Dette eksperiment er relevant for projektet 

eftersom, at det vil give et indblik i om det er muligt, og hvis muligt, hvor hurtigt brugerens 

For You side kan blive målrettet mod et forudbestemt emne.  

2.5 Litteraturstudier  

Her bliver der taget en mere akademisk tilgang ved at analysere og forstå vores litteratur. 

På den måde kan vi finde ud af, hvilke styrker og svagheder de forskellige tekster har. 

Således erhverves der en forståelse omkring emnet og samtidig får man mange forskellige 
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synspunkter og perspektiver. Formålet med metoden er at forholde sig kritisk, og kunne 

diskutere relevante synspunkter som er blevet udarbejdet.  

3.0 Teori 
3.1 How TikTok reads your mind 

Artiklen fra New York Times ‘’ How TikTok reads your mind’’, handler om hvordan TikTok 

er blevet så stort og hvordan algoritmerne har haft en stor betydning for deres 

eksponentielle stigning i popularitet. Artiklen forklarer ligeledes hvordan TikTok bruger 

deres algoritmer til at påvirke din For You side. Artiklen som angiveligt er blevet lækket fra 

TikTok selv beskriver og viser præcis, hvordan deres anbefalings algoritme fungerer.   

Brugerens adfærd på platformen bliver hovedsageligt beregnet ud fra tre sæt af data, som 

man gennem machine learning bruger til at anbefale nye videoer: likes, kommentarer og 

afspilningstid, som også er en indikation af at videoen er blevet afspillet. En af måderne 

deres algoritme fungerer på er baseret ud fra den følgende formel: ‘’Plike X Vlike + 

Pcomment X Vcomment + Eplaytime X Vplaytime + Pplay X Vplay’’ (Smith, B., 2021). Det 

er blandt andet ud fra denne formel, hvorpå Tiktok rangere deres videoer. Det vil sige, at 

hvis brugeren interagerer med en bestemt video vil algoritmen herefter henvise til andre 

lignende videoer. Denne formel er dog markant simplificeret og den rigtige formel til 

algoritmen er mere kompliceret. Vi har ikke formået at finde ud af, hvad P, V eller E står 

for, men vi har alligevel valgt at inddrage formlen, da den giver et indblik i, hvordan de 

Figur 1: Et diagram der illustrer formålet med TikToks algoritmer. (Smith, B., 2021) 
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rangerer deres videoer. Figur 1 viser de faktorer som anbefalingsalgoritmen er opbygget 

af. Dette projekt tager udgangspunkt ‘’User interactions’’. Til sidst i artiklen forklares der 

om, hvorvidt TikTok manipulere deres algoritme for at gøre det mere 

afhængighedsskabende for forbrugerne (Smith, B., 2021).  

3.2 The Filter bubble, What the internet is hiding from you - Eli 
Pariser  

Bogen fra 2011 omhandler, hvordan man i starten begyndte at bruge algoritmer for at vise 

anbefalinger til forbrugeren. Her beskrives der, hvordan google giver anbefalinger på 

søgeord alt efter hvilke data de førhen har indsamlet. I bogen kommer Pariser med et 

forsøg, hvor han har spurgt to af sine venner om de vil søge på termen “BP”, som tidligere 

hed British Petroleum, dette er efter olie udspillet i den mexicanske golf i 2009, hvor de to 

adspurgte får to vidt forskellige søgeresultater. Den ene får investeringsmuligheder og 

annoncer for BP, hvorimod den anden person får nyheder og links om olie udspillet. Selve 

Googles antal af søgeresultater afviger fra hinanden, omkring 180 millioner resultater for 

den ene og 139 millioner resultater for den anden. Dette er blot et forsøg med to 

amerikanere, hvordan kunne forskellen se ud for to personer fra vidt forskellige dele af 

verdenen? 
Pariser kommer senere hen på “The user is the content”, hvor han beskriver, hvordan vi 

som forbrugere er produktet. Dette sker blandt andet ved cookie indsamling, som 

virksomhederne Acxiom og BlueKai specialisere sig i. Denne indsamlet data af 

forbrugeren bliver solgt til højstbydende firma, som på denne måde bygger 

personaliserede reklamer til forbrugeren. Dette er med til at gøre al færden på internettet til 

en form for filterboble. Vi ser reklamer for noget, som vi førhen har set eller som er 

relateret dertil. På Google bliver der vist søgeresultater for noget som forbrugeren kan 

relatere til, eller som Googles algoritme tænker vi kan relatere til (Pariser, E., 2011). 

3.3 Frys 7 trins model  

Ben Fry er en amerikansk professor med ekspertise i datavisualisering. Fry har skabt en 7 

trins model, som skal hjælpe med nemt at kunne få samlet og visualiseret data. I Frys 7 

trins model skal alle 7 trin ikke anses for lige vigtige, men nærmere som en guideline, hvor 

man derfra kan tilpasse det til sit eget behov.  De 7 trin er som følgende: 
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1. Acquire  

Obtain the data, whether from a file on a disk or a source over a network.  
2. Parse  

Provide some structure for the data’s meaning and order it into categories.  
3. Filter  

Remove all but the data of interest.  
4. Mine  

Apply methods from statistics or data mining to discern patterns or place the data in 

mathematical context.  
5. Represent  

Choose a basic visual model, such as a bar graph, list, or tree.  
6. Refine  

Improve the basic representation to make it clearer and more visually engaging.  
7. Interact  

Add methods for manipulating the data or controlling what features are visible  
(Fry, B., 2008).   

 
I Frys 7 trins model vil vi benytte os af trin 1: Acquire, 2: Parse, 3: Filter, 4: Mine og 5: 

Represent. Dette kan vi bruge til Tiktok eksperimentet for at få struktur på den udviklede 

data. Hvor vi først udtrækker en mængde data fra forsøgene, dernæst fjernes al data som 

ikke har interesse for vores forsøg, herefter bliver dataene struktureret og rangeret i 

kategorier, til sidst kan det repræsenteres ved hjælp af en visualisering i form af et 

infogram.  

3.4 The master algorithm: How the quest for the ultimate learning 
machine will remake our world - Pedro Domingos 

Gennem bogen “The master algorithm: How the quest for the ultimate learning machine 

will remake our world” skrevet af Pedro Domingos, fås en bredere forståelse for, hvordan 

algoritmer fungerer, samt hvor stor en indflydelse de har i vores hverdag. Bogen går ind i 

historien omkring machine learning, samt giver et indblik i, hvor stor en udvikling machine 

learning har haft de sidste par år. P. Domingos kommer i bogen med et eksempel på, 
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hvorfor store firmaer blandt andet har taget machine learning til sig. I eksemplet bliver det 

beskrevet, at selvom både Google og Yahoo tjener penge på deres hjemmeside gennem 

reklamer, er Google mere værd end Yahoo grundet deres lærings algoritme er mere 

effektiv til at udregne sandsynligheden for, hvilke reklamer brugerne vil klikke på. P. 

Domingos påpeger dog også, hvordan det for firmaerne handler om at have mest muligt 

data. Derfor får firmaerne mulighed for at udvikle sig mere og mere, desto flere brugere de 

har (Domingos, P., 2015). 

3.5 Algoritmer  

Betegnelsen “Algoritme” stammer fra det græske ord “arithmos” som på dansk betyder 

“tal”. En algoritme er en proces som udføres af en computer til at løse et problem i et 

begrænset antal trin (Grønfeldt, N., 2022). Som der ses længere nede i figur 2, til venstre, 

fungerer en algoritme sådan, at hvis man anbringer et input af data deri, vil den spytte et 

output ud i den anden ende. Hvis det for eksempelt var en søgemaskine og der bliver søgt 

på et givent objekt, vil algoritmen komme med en besvarelse på det givne objekt. Når man 

søger på “hund”, på Google, kommer der billeder og links med association til “hund”.  

 

3.5.1 Machine learning 
Maskinlæring er en metode der bruges til at lære ud fra data ved at producere algoritmer. 

Det er knyttet til kunstig intelligens, hvor man ser på maskinlæring, som et system der kan 

bruge data til at finde mønstre, sammenhænge og udarbejde forudsigelser ved minimal 

menneskelig indgriben. Det handler kort fortalt om at lære algoritmer at producere andre 

algoritmer. (Hansen, J. U., 2021). Der bliver i dette projekt skelnet mellem to forskellige 

former for maskinlæring, disse er supervised learning og unsupervised learning.  
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Figur 2: Til venstre er der en illustration af, hvordan en algoritme fungerer. Til højre er der 
en illustration af, hvordan man kan se på maskinlæring, som er en algoritme der kan lave 
andre algoritmer. (Hansen, J. U., 2021) 

 
3.5.2 Supervised learning  
Supervised learning er, hvor man forsøger enten at forudse noget i fremtiden, eller at 

klassificere noget, gennem den data man har tilgængelig. I supervised learning bruger 

man input og output for at få produceret den algoritme, som kan give det ønskede svar. 

Det skal derfor forstås som “supervised” i, at man fortæller hvordan man vil have sin 

algoritme. For at komme med et eksempel på klassificering, så kan man have billeder af to 

forskellige genstande, som man gerne vil have algoritmen skal kunne kende forskel på. 

Her vil inputtet bestå af et billede af hver genstand, hvor outputtet er det tilsvarende navn 

til de to forskellige genstande (Hansen, J. U., 2021). Dette vil sige, man allerede kender 

det ønskede resultat for sin algoritme. Supervised learning gør altså, at hvis vi giver et 

input af data, samt det ønskede resultatet, så bliver der produceret en ny algoritme, som 

f.eks kan kende forskel på billeder som nævnt i det tidligere eksempel. Som bliver 

illustreret til højre i Figur 2.  

3.5.3 Unsupervised learning 
I unsupervised learning benytter man sig kun af input til sin algoritme. Det kan være fordi 

man ikke har fundet noget data, der siger hvad output skal være, men det kan også være 

der slet ikke findes noget output til det pågældende input. Det vil sige, at man ved 

unsupervised learning ikke har til formål at lave forudsigende algoritmer, da der ikke er et 
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kendt output. Selvom man ikke kender outputtet, så kan disse algoritmer opdage gemte 

mønstre og grupperinger i data uden menneskelig indgriben (Hansen, J. U., 2021). 
 

Man kan bruge både supervised- og unsupervised learning til anbefalings algoritmer, men 

det afhænger af, hvilken data man har, og hvordan man ser på problemet. I dette projekt 

vil vi kigge på content-based filtrering og collaborative filtering. Med content-based filtering 

bruger man egenskaber fra ting brugeren kan lide til at anbefale lignende ting baseret på 

tidligere handlinger og eksplicit feedback. Ved collaborative filtering vil man lave 

anbefalinger ud fra, hvad andre der minder om brugeren kan lide (Hansen, J. U., 2021). 

Den underliggende forståelse af collaborative filtering er, at hvis en person, A, har den 

samme mening som en anden person, B, omkring et emne, er der også en større 

sandsynlighed for, at de har den samme mening om et andet emne, end hvis det var en 

tilfældig person.  

3.6 Technologies as Forms of Life 

I bogen “The Whale and the Reactor” skrevet af Langdon Winner, beskriver han i det 

første kapitel “Technologies as Forms of Life”, hvad hans synspunkt er på teknologier, og 

hvilke effekter teknologierne kan have på mennesket. I dette afsnit vil der blive redegjort 

for Winners holdninger, som senere vil blive brugt til at diskutere om filterbobler kan 

påvirke samfundet.  

 

Winner anfægter blandt andet de store ændringer i samfundet, som teknologiens udvikling 

har ført med sig, som man kan se ud fra dette citat: “Vast transformations in the structure 

of our common world have been undertaken with little attention to what those alterations 

mean” (Winner, 1986, s. 9). Han mener også, at vi er uvidende omkring, hvordan disse 

ændringer kan påvirke os. Til dette bruger han udtrykket “technological somnambulism”, 

som betyder at vi er i en “søvngænger” tilstand i vores mægling med teknologi. Indførelsen 

af nye teknologier, hvor mennesket er i centrum, anser han som en skabelse af nye 

verdener, hvor de sociale roller bliver ændret: “The construction of a technical system that 

involves human beings as operating parts brings a reconstruction of social roles and 

relationships” (Winner, 1986, s. 11). Sociale medier, såsom TikTok, har været med til at 

skabe en ny platform for sociale relationer. Med udviklingen af de sociale medier er det 
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blevet nemmere at kommunikere og dele indhold med hinanden. Det har altså været med 

til at ændre, hvordan vi interagerer med hinanden, og hvordan vi får formidlet vores 

nyheder.  
Winner stiller spørgsmålstegn ved, hvilken retning vi som samfund bevæger os hen: “Are 

we going to design and build circumstances that enlarge possibilities for growth in human 

freedom, sociability, intelligence, creativity, and self-government? Or are we headed in an 

altogether different direction?” (Winner, 1986, s. 17). Dette er også relevant at tænke over 

i forhold til sociale medier. Har den nye måde vi blandt andet får formidlet vores nyheder 

givet os mere frihed eller går vi bare rundt som “søvngængere”, hvor vi ikke forholder os 

kritisk til de ting vi ser?  

3.7 Hvordan TikTok bruger din data 

Når man laver en ny profil på TikTok, så kan man vælge nogle af sine interesser, som de 

skriver er med til at forbedre, hvilke videoer man får anbefalet. Nogle af de interesser man 

kan vælge mellem, er blandt andet comedy, food og sports. Herefter kommer man ind på 

sin For You side, hvor man bliver vist 8 populære videoer som indeholder forskellige 

trends, musik og andre emner. Efterfølgende vil man blive vist 8 nye videoer, som er 

baseret ud fra den måde brugeren har interageret med de forhenværende videoer. Denne 

proces bliver hele tiden gentaget (Fischer, 2020). Allerede her har man givet algoritmen 

noget data, hvorfra den kan lave anbefalinger. Algoritmen identificerer herefter lignende 

videoer, som det brugeren har interageret med. Det kunne f.eks. være ting som 

billedtekster, hashtags og lyde (Fischer, 2020). Udover det bliver der også taget højde for 

andre oplysninger, som man giver dem, når man opretter sig som en ny bruger. Det 

omfatter enhedsmodel, operativsystem, tastemønstre eller -rytmer, IP-adresse og 

systemsprog (TikTok, privatlivspolitik). 
Når de har samlet nok data omkring brugeren, så er det muligt at kortlægge en brugers 

præferencer i forhold til lignende brugere, og dermed gruppere dem sammen i klynger. Det 

samme gør de med videoer, som har de samme temaer. Ved hjælp af machine learning, 

kan algoritmen vise brugerne videoer, som andre brugere i den samme klynge kan lide 

(Fischer, 2020). Det er også det, som bliver kaldt for collaborative filtering.  
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TikTok har selv indrømmet, at deres evne til at kortlægge brugerens præference er så 

effektiv, at deres algoritmer kan være med til at skabe filterbobler, som er med til at 

forstærke brugerens allerede eksisterende præferencer (Fischer, 2020).  

3.8 Hvad er filterbobler? 

Filterbobler eller ekkokamre, som de også kaldes, er et fænomen man ofte bruger, når 

man taler om meningsudveksling på forskellige online fora. Stort set alle websider man 

bruger nu til dags, påvirker på den ene eller anden måde hinanden. Det man søger på, på 

en hjemmeside kommer frem på en anden hjemmeside, eksempelvis i form af reklamer 

eller andet. Det gør, at man altid vil få vist de ting man førhen har vist interesse for. Kort 

fortalt og meget simplificeret er det denne måde en filterboble opstår.  

 
Billede 1: Billedet kommer fra TED Talks med Eli Pariser fra 2011, som simpelt visualisere 
hvordan en filterboble ser ud 

 
Måden filterbobler fungerer på, er en masse data bliver lagret om dig. Dette sker ved at du 

acceptere den pågældendes side “terms of service”, som oftest giver dem adgang til 

diverse ting omkring dig, dette kan eksempelvis være dine cookies de får adgang til. 

Udover det så kan de eksempelvis også få adgang til ting såsom, din lokalitet, køn, 

browser- og søgehistorik. Alt den data vil blive brugt til at give dig nogle personaliserede 



 23 

videoer, billeder eller tekster. (Pariser, E., 2011). Dette kan være et problem, da man ikke 

kan se, hvad som bliver filtreret ud. På den måde får de enkelte personer ikke en alsidig 

viden, men nærmere et indsnævret synspunkt. Som Eli Pariser siger: “Internettet viser os 

det de tror vi vil se, men ikke nødvendigvis hvad vi har brug for at se” - Eli Pariser, TED 

talks, 2. maj 2011. Han mener, at det vi får, vist på internettet ikke er det, som vi har brug 

for at få mere viden om. Vi får vist en masse information, som korrelerer med vores eget, 

men mangler modstand i forhold til andre synspunkter på et givent emne. 

Perspektiveringen mellem viden og ny information er med til at forstærke vores bevidsthed 

om omverdenen.  
Hermed kommer Eric Schmidt, bestyrelsesformand for Google, også med opfølgende 

citat: “It will be very hard for people to watch or consume something that has not in some 

sense been tailored for them” - Eric Schmidt, Google. (E. Pariser, 2011) 
Med dette citat mener E. Schmidt, at nu hvor alt vores data bliver kategoriserede og solgt 

til diverse virksomheder, kan det gå hen og blive enormt svært at bryde ud af den 

filterboble vi er blevet placeret i. Det er ment på den måde, at det herefter kan være svært 

at komme ind og se eller læse ting, som man måske ikke førhen har vist en vis interesse 

for. Det er fordi algoritmen har ‘’lært’’ dig at kende i forhold til, hvad du førhen har kunnet 

lide. Efterfølgende vil den nærmest skræddersy det meste af internettet til dig. Så 

meningen med det er, at algoritmen aldrig vil udfordre dine synspunkter eller meninger 

med et forslag, som ville gå ud over de grænser den har sat for dig.  
På Tiktok fungerer det sådan at man kan indstille applikationen efter hvilke interesser den 

pågældende person har. Det kan man blive mødt med som noget af det første når en 

bruger bliver oprettet. Her kan man vælge at man blandt andet vil se videoer som 

omhandler de før nævnte emner. Her kan man også vælge præferencer alt efter hvilket 

sprog, som brugeren helst vil se videoer med. På denne måde stabler TikTok allerede en 

form for brugeroplevelse som er unik for hver bruger, men som fører brugeren i retning af 

en filterboble. Efterhånden som flere og flere videoer bliver vist hos en bruger, danner 

algoritmen en personaliseret For You sidde. Dette er med til at vise brugeren andre 

videoer indenfor samme kategori. Det vil sige at hvis man er stor entusiast inden for den 

politiske højrefløj, vil der blive vist videoer som bestyrker det synspunkt. Dette er med til at 

gøre hver bruger snæversynet i forhold til resten af det politiske netværk. (TikTok, 

privatlivspolitik)  
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Der er dog stadig en bred uenighed om hvorvidt filterbobler overhovedet eksisterer. Der 

bliver stadig forsket i filterbobler, om dets eksistens og hvor stor indflydelse det reelt set 

har på dine holdninger. Det kan være utrolig svært at indsamle data på dette emne og 

især, at påvise om der er stigning eller om det er faldende. Men filterbobler har formentligt 

eksisteret i rigtig lang tid. Baseret på social forskning grupperer mennesker sig i bestemte 

sociale omgangskredse og er tilbøjelige til, at vælge det de andre vælger frem for, hvad 

individet måske ville foretrække (Peters, R., 2020). Problemet med det er om den stigende 

brug af internettet og især sociale medier har haft en effekt på filterbobler og i så fald om 

denne effekt så er stigende. 

4.0 Eksperimentelle procedure 
Vores hypotese er, at disse filterbobler hurtigt kan blive skabt på TikTok. Målene med 

eksperimentet er at undersøge, hvor meget data brugeren skal give, før der sker en 

stigning i det forudbestemte emne. Derudover vil der også eksperimenteres, med hvorvidt 

man kan komme ud af den såkaldte filterboble. 
 

I første forsøg er der blevet oprettet 4 nye brugere på TikTok. Disse brugere er blevet 

oprettet på fire forskellige enheder, på tre forskellige lokationer. I det tredje forsøg bliver 

der ligeledes oprettet 4 nye brugere, de er oprettet på de samme enheder og lokationer 

som første forsøg. 

Bruger nr. 1 2 3 4 

Lokation: Valby Mallorca Herning Valby 

Telefon: IPhone 11 IPhone 10 IPhone 12 pro Max IPhone 8 

  
Efter at de nye brugere blev oprettet, fik alle brugerne mulighed for at vælge om de ville 

tillade personaliserede reklamer. Dette blev afvist, da det ikke har relevans for 

eksperimentet. Næste skridt i eksperimentet var derefter at begynde at se videoer.  
TikToks anbefalings algoritme fungerer på den måde, at den viser dig otte videoer, og ud 

fra hvordan du har interageret med de otte viste videoer, så udvælger den de næste otte 
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videoer, som brugeren får på sin For You side. Af denne årsag vil en iteration i 

eksperimentet referere til at have set otte videoer på sin For You side. På TikTok har 

brugerne mulighed for at bruge funktionen “not interested”, vi valgte ikke at gøre brug af 

denne funktion i eksperimentet. Vi valgte ikke at gøre dette, fordi vi ønskede at komme ud 

af filterboblen på samme måde som vi kom ind i den. Derudover er funktionen ikke synlig 

for brugerne på deres For You side. Derfor har vi i vores forsøg en formodning om den 

enkelte bruger ikke kender til denne funktion, hvilket er grunden til vi har valgt ikke at gøre 

brug af den.  

4.1 Eksperimentets struktur 

Eksperimentets formål er at få TikTok til vise brugerne videoer indenfor et emne, som på 

forhånd er blevet valgt. Som tidligere nævnt, er forsøgene opbygget omkring iterationer, 

som består af otte videoer. I hvert af de tre forsøg, bliver første iteration kørt igennem, for 

at se om relevante videoer tilfældigvis kommer på brugerens For You side. I første 

iteration foregår det uden at brugerne har interageret med TikToks anbefalings algoritme 

endnu. Brugerne er blevet instrueret i at skulle like, kommentere og se relevante videoer 

helt færdige, hvis det skulle komme på deres For You side. Videoer der ikke er relevante 

skal hurtigt skiftes væk fra. Dette gøres for at vise TikTok at brugerne ikke er interesseret i 

disse videoer, på samme måde som en normal person ville gøre med ikke relevante 

opslag. Efter første iteration skal brugerne påvirke algoritmen ved at like, kommentere og 

gennemse tre videoer indenfor et givet hashtag, som søges på i søgefunktionen. Derefter 

genstartes appen, og der bliver gennemgået fem iterationer. Efterfølgende bliver der søgt 

på det givne hashtag igen, og yderligere tre videoer gennemses, likes og kommenteres. 

Denne proces bliver gennemgået en sidste gang inden brugerne lukker appen ned og 

venter i 24 timer.  
 

Efter 24 timer skal brugerne udføre fem iterationer, som det første når appen åbnes. 

Brugerne skal nu påvirke algoritmen en sidste gang ved at gennemse, like og kommentere 

yderligere 15 videoer indenfor det givne hashtag. Samtidig med dette, begynder brugerne 

også at følge hinanden på TikTok. Brugerne skal fremover tagge hinanden i 

kommentarfeltet, på videoer som er relevante på deres For You side. Dette gøres for mere 

aktivt at gå ind og påvirke TikToks anbefalings algoritme. Efter dette gennemgår brugerne 
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35 nye iterationer, hvor de interagerer med relevante videoer. Alt i alt bliver der udført 56 

iterationer i hvert forsøg, hvilket svarer til 448 videoer pr. bruger. Grunden til at brugerne 

skal genstarte appen i løbet af forsøget, er for at få TikTok til at forholde sig til brugernes 

adfærd på deres For You side. 

4.2 Eksperimentelle observationer  

Forsøg nr. 1 
I første forsøg er der valgt at bruge #war som søgeord til at få krigs videoer, og lignende 

på brugernes For You side. Grunden til der er valgt at bruge #war, er på baggrund af 

relevansen, af den nuværende invasion af Ukraine. Det kan derfor forventes, at der ville 

være en stigning i antallet af videoer med dette hashtag. Vi mener også, at emnet var 

relevant for at undersøge om TikTok enten forsøgte at skjule eller promovere videoer 

indenfor dette emne. 

 

I første iteration var der ligheder mellem brugernes første videoer. Bruger nr. 1 og 3 får 

den samme video, blandt de otte første. Mens bruger 2 og 4 også får vist ens videoer. 

Videoerne er ikke relevante for forsøget, men de viser en tendens, at i de forudbestemte 

videoer som de nye brugere på TikTok får anbefalet. I første iteration får bruger nr. 2 ingen 

danske videoer på sin For You side. Dette kan skyldes brugerens placeringen i udlandet. 

Der blev ikke vist nogen relevante videoer på brugernes For You side. Brugerne udfører 

de trin, som skal udføres den første dag. Dette sker uden nogle af brugerne får vist en 

eneste relevant video. 24 timer efter første iteration åbnede brugerne TikTok igen, hvor de 

derefter udførte fem iterationer. Ingen af brugerne fik en eneste video med #war, på de nu 

i alt 20 iterationer. Efter at brugerne interagerede med de 15 videoer, samt begyndt at 

følge hinanden, ses der i iterationerne efter dette en stigning i relevante videoer. Bruger nr. 

1 fik stadig ingen videoer med #war, eller som var relateret til krig. Derimod fik bruger nr. 

2, tre relevante videoer. Bruger nr. 3 fik fire videoer, mens bruger nr. 4 fik en relevant 

video. Dette gav et indtryk af, at TikTok var ved at finde ud af, hvad der ønskedes at blive 

set på For You siden. I de fem sidste iterationer, ender bruger nr. 1 med 10 videoer, 

bruger nr. 2 med 26 videoer, nr. 3 med 30 og bruger nr. 4 med seks relevante videoer. De 

første 20 iterationer er ikke med i figur 3, 4 og 5 grundet, det var der forsøgspersonerne 

påvirkede algoritmen og ikke fik relevante videoer.  
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Figur 3: Stigningen af krigs videoer for bruger 2 på deres For You side i forsøg nr. 1. 

 

 
Figur 4: Søjlediagrammet viser stigningen af antal krigs videoer brugerne får på deres For 
You side i sammenligning med de ikke relevante videoer i forsøg nr. 1. 
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Figur 5: Viser procentdelen af videoer der er relevante i forhold til emnet krig i de 35 
iterationer, der er udført efter 24 timer i forsøg nr. 1. 

Forsøg nr. 2 
Forsøg nr. 2 bliver foretaget på de samme brugere som forsøg nr. 1.  
 
I forsøg nr. 2 bliver der taget udgangspunkt i det første forsøg. Her skal brugerne derimod 

forsøge at komme ud af den skabte filterboble på deres For You side. Dette vil brugerne 

forsøge at gøre på samme måde, som filterboblen blev skabt i første omgang. Brugerne 

får et nyt hashtag for at forsøge at komme ud af den skabte filterboble, ved at skabe en ny 

filterboble. Det nye hashtag forsøgspersonerne får er #basketball. Dette blev besluttet, 

eftersom der ikke var blevet set nogle videoer med dette hashtag på forsøgspersonernes 

For You side i det første forsøg. Gennem forsøget endte brugerne med, ikke at få 

anbefalet nogle videoer, med #basketball på deres For You side. I forsøg nr. 2 bliver der 

observeret, at antallet af videoer med #war faldt i antal, dog ikke med en kontinuerlig 

nedgang. Dette er illustreret i figur 6. I figur 7 er den gennemsnitlige nedstigning af krigs 

videoer illustreret.   
  



 29 

 
Figur 6: Illustrer, hvordan antallet af krigs videoer falder på den enkelte brugers For You 
side i forsøg nr. 2. 

 
Figur 7: Viser det gennemsnitlige antal af krigs videoer falder i forsøg nr. 2. 
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Figur 8: Viser det gennemsnitlige antal krigs videoer i hver iteration. 

 

 
Figur 9: Illustrerer procentdelen af videoer med krig i hver iteration på brugernes For You 
side i forsøg nr. 2. 
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Forsøg nr. 3 
Forsøg nr. 3 er blevet foretaget på nye brugere.  

 
I det tredje forsøg bliver der som tidligere beskrevet lavet fire nye profiler, hvor der prøves 

at skabe en filterboble med #basketball. Forsøg 3 er blot er en genskabelse af forsøg nr 1, 

dog med et nyt hashtag. Det blev valgt at bruge #basketball igen, for at se om der kunne 

ses en sammenligning mellem forsøg nr. 1 og 3. I de videoer brugerne interagerer med for 

at påvirke algoritmen, var videoerne identiske for de fire brugere. Igennem de 56 

iterationer, endte det med, at kun en af brugerne fik en enkelt video med basket. Alle de 

resterende videoer var ikke relevante. Selvom trinene i forsøg nr. 3 var identiske til forsøg 

nr. 1, endte brugerne ikke med at få skabt en filterboble på de nye profiler. Dette var ikke 

det ønskede resultatet. Der ikke blevet lavet en illustration til dette forsøg, da der ikke var 

noget relevant data at visualisere. 

5.0 Analyse 
5.1 Fortolkning og analyse af eksperiment 

Ud fra det første forsøg var formålet at undersøge, hvor hurtigt en filterboble kan 

forekomme hos en ny bruger. Der blev lavet 56 iterationer i alt, men i de første 20 

iterationer blev der aktivt søgt på relevante videoer mellem hver femte iteration. Dette blev 

gjort for at påvirke TikToks algoritme. De første 20 iterationer er ikke med i figur 3, 4 og 5, 

fordi der ikke var noget data at måle på. Der var ikke noget at måle, da der formodes at 

TikTok ikke havde nok data fra brugerne til at lave anbefalinger ud fra. I forsøg nr. 1 havde 

mange af videoerne andre hashtags udover #war. Mange af de relevante videoer 

indeholdte hashtags, såsom “ww3”, “ukraine”, “russia”, “NATO” og “Putin”. Dette giver god 

mening på grund af den igangværende russisk-ukrainske konflikt. Grunden til at brugerne 

skulle følge hinanden var, så algoritmen hurtigere kunne kortlægge brugernes præferencer 

i forhold til hinanden, hvilket den gør gennem collaborative filtering. 
 

I figur 3 er det illustreret, hvor mange iterationer bruger 2 skulle igennem før der skete en 

eksponentiel stigning i antallet af videoer med #war. Det er med til at give et indblik i, hvor 

meget data i form af tidligere handlinger og eksplicit feedback, som TikToks algoritme skal 
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bruge før den kan lave relevante anbefalinger. Figur 5 illustrerer, hvor stor en procentdel af 

en iteration, der indeholder relevante videoer på brugerens For You side. I løbet af de 

første 25 iterationer er det muligt at se nogle udslag i procentdelen af videoer med #war, 

hvilket kunne indikere, at algoritmen var ved at “lære”, hvilket emne brugeren var 

interesseret i. Efter 26 iterationer begynder der regelmæssigt at blive vist videoer med 

#war, og i de sidste fire iterationer fylder de relevante videoer mellem 75 og 90 procent. 

Havde det ikke været for de reklamevideoer, der jævnligt bliver vist mellem videoerne, så 

havde procentdelen sandsynligvis været endnu højere. Der kan derfor godt argumenteres 

for at brugeren er kommet ind i en filterboble, eftersom det fylder så stor en del af 

brugerens For You side.  

 
I det andet forsøg var formålet at se, om det var muligt at komme ud af den skabte 

filterboble. Dette blev forsøgt ved at bruge den samme fremgangsmåde, som der blev 

brugt i det første forsøg, men denne gang med et nyt hashtag #basketball. Resultaterne 

var ikke de samme, som i forsøg 1, da der ikke kom nogle videoer, der var relateret til 

#basketball. En af grundene til det kunne være brugernes lokation, eftersom basketball 

ikke er så udbredt i Danmark eller Europa generelt, som det er i USA. En anden grund 

kunne være, fordi emnet ikke er lige så relevant som krigen i Ukraine i forhold til, hvad der 

fylder mest på de diverse medier og platforme lige for tiden. Der kom dog alligevel en 

nedgang i videoer, som omhandlede #war, men det lykkedes ikke for brugerne at komme 

ud af filterboblen, hvilket er illustreret i figur 6, 7 og 9. Ud fra figurerne kan man også se, at 

der ikke er en kontinuerlig nedgang i videoerne. Udover, at algoritmen er blevet påvirket 

af, at brugerne har liket andre videoer, så har den højst sandsynligt også registreret, at 

brugernes watch time på videoer med #war er blevet mindre. 

5.2 Tilsigtede og utilsigtede effekter på TikTok 

Tilsigtede effekter  
 
Afhængighed/overforbrug 
Det er ikke nogen hemmelighed, at TikTok ligesom alle andre sociale medier gerne vil 

have, at forbrugeren bliver på deres medie så længe som overhovedet muligt. Generelt set 

er sociale medier gode til at fastholde sine forbrugere. Problemet ligger dog i, at 
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forbrugeren ofte ikke er indforstået med, at mediets formål er at fastholde brugeren. 

TikTok kan være afhængighedsskabende da de korte og oftest sjove eller interessante 

videoer er med til at stimulere hjernen (Hodzic & Kehlet, 2020).  

Det afhængighedsskabende aspekt er en tilsigtet effekt, da TikTok får mere data ud af 

brugeren desto længere tid de gør brug af appen. TikTok tjener penge på, at folk ser 

reklamer fra forskellige virksomheder der har lavet et betalt partnerskab med dem. Det 

kommer helt naturligt, at jo længere tid brugeren bruger på appen desto flere reklamer vil 

der blive set.  

 

Dataindsamling  
Den data TikTok indsamler omkring forbrugeren er også en tilsigtede effekt. TikTok 

ligesom alle andre sociale medier benytter sig af cookies, som er samtykket mellem 

forbruger og virksomheden. TikTok har selv udtalt, at de ikke videresælger den data, de 

erhverver sig, men de afviser ikke, at de deler dataene med andre organisationer eller 

virksomheder. Dette er en tilsigtet effekt, da det fra start har været helt klart, at for at deres 

anbefalings algoritme skal fungere skal de bruge noget data fra forbrugeren (Dvorak et al., 

2022). Måden hvorpå de får adgang til dette er når en bruger laver en profil så skal 

brugeren give deres samtykke. Selvom TikTok ikke sælger den anskaffede data videre til 

andre virksomheder er det stadig et problem, at de deler den. Problemet med at dele en 

forbrugers data med andre, er at ens interesser på TikTok vil følge en på andre medier 

eller hjemmesider. Dette er med til at skabe og fastholde filterbobler. 

 

Brugervenlighed  
En af grundene til, at TikTok har haft så stor en stigning i deres popularitet er, deres evne 

til at gøre deres app brugervenlig. På TikTok kan man hurtigt få følelsen af, at det er muligt 

for alle at blive kendt. Grunden til, at man kan få følelsen af at man har en chance for at 

blive kendt, er blandt andet måden algoritmen fungere på. Algoritmen forholder sig nemlig 

ikke kun til, hvor mange følgere man har modsat andre sociale medier. På andre sociale 

medier, såsom Facebook eller Instagram skal man følge folk for at opbygge sit 

nyhedsfeed. Hvorimod man på TikTok ikke behøver at følge folk for, at ens videoer vil 

komme op på en anden brugers For You side (Kobie, 2019). 
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Utilsigtede effekter  
 
Filterbobler   
I projektet anses det som en utilsigtet effekt, at filterbobler kan forekomme på brugernes 

For You side. Dette gør det, eftersom det ikke formodes at TikTok bevidst har valgt at 

skabe filterbobler gennem deres anbefalings algoritme. Derimod forsøger TikTok blot at 

gøre brugerens oplevelse bedst muligt, for at fastholde brugeren på appen. En faktor i 

dette, er at TikTok ikke lader brugerne aktivt vælge, hvilke videoer som de ønsker at se. 

Derudover er der ingen konkret løsning på at komme ud af en filterboble, som brugeren 

kan være endt i. På TikTok er der som nævnt i eksperimentets struktur, en funktion kaldet 

“Not Interested”, hvilket giver brugerne mulighed for at oplyse TikTok, at de ikke ønsker at 

se en bestemt video. TikTok introducerer ikke brugerne til denne funktion i oprettelsen af 

deres profil, derfor formodes det, at ikke alle brugere kender eller gør brug af denne 

funktion. Samtidig er det en funktion, som ikke er synlig på brugerens For You side, 

derimod skal man igennem flere trin for at finde frem til funktionen. 
 

Misinformation på TikTok 
Falske nyheder er en utilsigtet effekt på TikTok, som skyldes brugernes anvendelse af de 

funktioner der er til rådighed i appen. TikTok beskriver i deres “Retningslinjer om 

fællesskabet”, at de fjerner indhold som kan have “skadelig misinformation” (TikTok). 

“Misinformation defineres som indhold, der er ukorrekt eller falsk” (TikTok). TikTok 

forsøger derfor aktivt at fjerne videoer som indeholder falsk information. I en artikel fra The 

Guardian forklares det, at der ifølge en undersøgelse, udført af mediet NewsGuard, som 

arbejder imod falske nyheder, at det kun tager 40 minutters søgning om krig, for en ny 

bruger, før de ender med at se videoer som indeholder falske nyheder om krig. (A, Hern. 

2022). I artiklen beskriver The Guardian, hvordan de selv har foretaget et forsøg. The 

Guardians forsøg har en del fællestræk med forsøget foretaget i dette projekt, hvor deres 

formål var at undersøge forekomsten af falske nyheder på TikTok. I forsøget foretaget af 

The Guardian forklarer de, hvordan de får vist videoer af “The Ghost of Kiev”, som i 

virkeligheden blot er videoer fra et videospil. (Ibid.) Selvom TikTok forsøger at fjerne disse 

videoer, lykkes det ikke altid. TikTok gør det klart i deres “retningslinjer om fællesskabet” 

(TikTok), at disse videoer ikke er tilladt på appen, men der er stadig videoer, som spreder 
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forkert information. På TikTok kan brugerne vælge at anvende andre brugeres lydfiler, når 

de laver nye videoer. Denne funktion kan gøre det nemt for brugerne at skabe misledende 

information, om det bliver gjort bevidst eller ej. En bruger kan derfor i teorien tage en lyd 

fra et videospil, hvor man kan hører lyden af skud, og derefter sætte det ind over en video 

optaget i Ukraine før krigen. På den måde vil en bruger kunne uploade videoen og påstå, 

at det er en video, der lige er blevet optaget i en krigszone. Det er derfor nemt for brugerne 

på TikTok at kunne misbruge denne funktion (Frenkel, 2022). 

 

Spilleregler for hvordan virksomheder kommunikerer til deres forbrugere  
TikTok har haft en stor udvikling gennem de seneste år, og som tidligere nævnt har flere 

personer gjort sig en karriere i at uploade videoer på appen. Derfor har brugere forsøgt at 

finde forskellige faktorer, der kan forstærke muligheden for at deres videoer vil gå viralt. 

De forskellige faktorer kan være alt fra et bestemt hashtag, til at uploade deres videoer på 

et bestemt tidspunkt på dagen. Alene er #fyp (For You Page) brugt 24.456,9 milliarder 

gange (TikTok, 29/05/2022). Dette er et af de mest brugte hashtags af brugere, for at få 

sin video til at gå viralt. Disse faktorer er ikke nødvendigvis nogen som TikTok havde 

påtænkt skulle påvirke, hvordan appen udvælger hvilke ny uploadede videoer der skal 

vises på For You siden. Derfor anses det som en utilsigtet effekt, hvordan brugerne skal 

følge uofficielle faktorer, som bedst muligt optimerer deres chance for, at deres videoer 

kan gå viralt. Grundet TikToks popularitet skal virksomheder forholde sig til platformen for 

at nå ud til deres kunder eller potentielle kunder.  

5.3 Filterbobler på TikTok  

Som man ser i første forsøg, er brugeren kommet ind i en filterboble, dette kan ses i figur 

5, hvor næsten alle videoerne som bliver vist efter den 26’ene iteration omhandler krig. 

Der ses derfor en tendens for filterbobler reelt set forekommer, og de forekommer relativt 

hurtigt, som en eksponentiel stigning. Derimod er det sværere at komme ud af en, eller 

skifte til en anden filterboble, det kan ses ud fra den lineære depression, som også ses i 

figur 7. Denne formel som er blevet beskrevet tidligere: ‘’Plike X Vlike + Pcomment X 

Vcomment + Eplaytime X Vplaytime + Pplay X Vplay’’ (Smith, B., 2021). Har også en 

indflydelse på om filterboblerne opstår. Hvis man ser en video og enten liker og/eller 

kommentere videoen, er man dermed også mere tilbøjelig til at få forevist flere videoer 
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med selv samme indhold. Dette kan blandt andet ses i vores første forsøg, hvor brugerne, 

som sagt tidligere, både liker, kommentere og gennemser videoerne fuldt ud. Dette 

bestyrker mistanken om filterbobler kan forekomme på TikTok.  
TikTok skriver selv, at de justerer deres algoritme regelmæssigt for at undgå brugerne 

bliver vist de samme videoer for ofte. (S. Fischer, 2021) Dette beviser at TikTok selv er 

bevidste om tendensen for filterbobler, og prøver at undgå en fuld radikalisering af 

brugerne, som potentielt kunne skabe personlig skade for brugeren. Hvis TikTok er så god 

til at spore og fremdrage en TikTok brugers præferencer, via data, kan deres algoritme 

dermed styrke brugerens præferencer til en mere snæversynet For You side, frem for at 

vise en mere varieret For You side og flere forskellige synspunkter. (S. Fischer, 2020) Det 

kan være med til at det bliver svært for brugerne at se noget, der ikke på den ene eller 

anden måde er skræddersyet til dem. TikTok siger også at de forsker i filterbobler, denne 

forskning inkludere blandt andet, hvor lang tid hver enkelte filterboble forekommer, og 

hvordan en bruger støder på dem. Dette gøres for at TikTok bedre kan nedbryde dem hvis 

det bliver nødvendigt. (Ibid.) 

6.0 Diskussion  
6.1 Fordele og ulemper ved anbefalingsalgoritmer 

Anbefalingsalgoritmen på TikTok er en rigtig stor del af platformens indre mekanismer og 

processer. Det er dog ikke kun på TikTok, hvor anbefalings algoritmer spiller en stor rolle. 

Eftersom teknologien udvikler sig med stor hastighed, så er det uundgåeligt, at vi skal 

adaptere os efter den. Det kan tydeligt mærkes, at anbefalingsalgoritmerne er en stor del 

af de ændringer der sker på de sociale medier. Det er dog ikke kun de sociale medier der 

benytter sig af disse algoritmer (Rainie & Anderson, 2020). Flere nyhedssider bruger også 

anbefalings algoritmer til at give dig de nyheder de mener man vil finde mest interessant. 

Men er anbefalings algoritmer kun godt, eller kan det have en negativ effekt altid at se, 

læse eller høre det en algoritme tror du gerne vil få vist? I så fald hvilke fordele og ulemper 

er der så?  

En af fordelene ved anbefalings algoritmer er helt lavpraktisk, at man får anbefalet en 

masse ting man højst sandsynligt gerne vil se. Det gode ved dette er, at uanset om man er 

på Facebook, Instagram eller Ekstra Bladet, så vil det ikke tage brugeren lang tid før man 
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finder noget der kan fange brugerens interesse. Det meste af internettet bliver 

personaliseret og skræddersyet til ens præferencer. En af de ulemper det kan have, er at 

internettet bliver så skræddersyet til ens egne præferencer er, at man sjældent vil få 

udfordret sine holdninger og meninger. Som Eli Pariser siger: “Internettet viser os det de 

tror vi vil se, men ikke nødvendigvis hvad vi har brug for at se” - Eli Pariser, TED talks, 2. 

maj 2011. 

I citatet ovenfor siger Eli Pariser, at internettet viser os det vi gerne vil se. Her mener han, 

at anbefalingsalgoritmerne har lavet nogle beregninger på, hvad man førhen har kunne 

lide og herefter så anbefaler noget lignende. Derefter siger han, at det ikke nødvendigvis 

det vi har brug for at se. Eli Pariser mener her, at en af ulemperne ved at internettet viser 

os det de tror vi gerne vil se, er at vi ikke altid vil få den relevante og nogle gange 

nødvendige viden der også er tilgængelig. Det kan være et problem, da man kan gå 

uvidende rundt uden at vide det.  

En af de andre fordele der er ved anbefalings algoritmer er, at de kan hjælpe os med tage 

mere rationelle beslutninger, da algoritmen er evidens baseret på vores adfærd. Dette kan 

være med til, at vi er mindre impulsive når vi interagerer med og på internettet (Tranberg, 

2017). Ulempen ved, at vi lader anbefalings algoritmer påvirke vores adfærd er, at vi ikke 

hundrede procent forstår dem. Algoritmer på internettet er oftest gemt væk bag en masse 

kode, hvilket gør det svært at se og forstå hvordan de virker. Dette kan gøre det besværligt 

at gå uden om algoritmerne, hvilket kan føre til mennesker der påtager sig en 

“søvngænger” tilstand når de omgås på internettet (Tranberg, 2017). Det kan føre til, at 

algoritmerne opnår en masse magt. Generelt set så er anbefalings algoritmer opfundet 

fordi de er med til at øge effektiviteten og rentabiliteten for dem, som nu skulle gøre gavn 

af dem. Problemet med dette er, at når disse algoritmer bliver implementeret er det ikke 

med de potentielle samfundsmæssige problemer i baghovedet. Et af de største 

samfundsmæssige problemer der bliver diskuteret, er filterbobler (Tranberg, 2017). 

6.2 Hvorfor er filterbobler en utilsigtet effekt? 

Når først en teknologi er blevet implementeret, så kan den have indflydelse på samfundet 

lang tid efter den er blevet implementeret. Det kan have en indflydelse på vores arbejdsliv, 

transport og i dette tilfælde, hvordan vi får formidlet vores nyheder.  
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“To our accustomed way of thinking, technologies are seen as neutral tools that can be 

used well or poorly, for good, evil, or something in between. But we usually do not stop to 

inquire whether a given device might have been designed and built in such a way that it 

produces a set of consequences logically and temporally prior to any of its professed 

uses.” (Winner, 1986, s. 125). 

I dette citat beskriver Winner, hvordan vi har for vane at tænke på en teknologi, som et 

neutralt værktøj. Han mener, at vi burde stoppe op, og tænke over om designet af en 

teknologi kan medføre konsekvenser, som er utilsigtede. I vores projekt har vi forsøgt 

netop at gøre dette. Her kunne man godt diskutere, at filterbobler er en utilsigtet effekt af 

TikToks anbefalings algoritme. TikToks platform gør det nemt for brugerne at manipulere 

med videoerne, og folk stopper ikke op og tænker over om det er falske nyheder de får 

vist. TikTok er blevet en af de mest populære platforme til deling af videoer fra krigen i 

Ukraine, hvor mange af dem ikke er verificeret (Frenkel, 2022). Dette er med til at skabe 

en masse misinformation. De egenskaber som TikTok har designet til at hjælpe folk med 

at optage og dele deres videoer, har også været med til at gøre det nemt at dele materiale, 

der ikke er blevet verificeret på deres platform. Dette gælder også deres anbefalings 

algoritme på brugernes For You side, som anbefaler videoer baseret på, hvad brugeren 

førhen har set, liket og kommenteret på. Så hvis brugeren ser en video med 

misinformation, så kan det lede til at brugeren får vist flere videoer med misinformation 

(Ibid.). Førhen havde man journalister til at formidle de nyheder vi fik, men i dag får man 

mange af sine nyheder gennem sociale medier, hvor det oftest er en anbefalings 

algoritme, der bestemmer hvad brugeren får at se (Ibid.). Dette kan være problematisk, 

eftersom en algoritme ikke kan verificere autenciteten af en video, og at den ikke har en 

etik. Men er filterbobler et reelt problem? 

Hvis man ser på filterbobler, så er der to ting man skal skelne mellem, den første er 

teknologisk og den anden er samfundsmæssigt. Hvis man ser på filterbobler i den 

teknologiske sammenhæng, påvirker alle ens handlinger på nettet det indhold vi får 

anbefalet af personaliserings algoritmer. Det vil være med til at indsnævre al indhold på 

internettet, som bliver synligt for os over tid. På samme måde som, hvis man holder en 

mikrofon tæt på en højttaler, kommer der støj som bliver højere og højere, magen til når 

algoritmen får en masse data fra os, bliver det indhold på internettet vi får vist mere og 
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mere ens. Den samfundsmæssige sammenhæng, hvor der kan være en association 

mellem de årsager og konsekvenser som påføres mennesker og samfundet, kommer ud 

af de handlinger som påføres i den teknologiske sammenhæng.  
 

Dette er ikke noget som Eli Pariser tager fat i, i sin bog. Her ser han på det som et 

sammenhængende argument, hvor den ene leder til den anden. Men skellet mellem disse 

to dele ville forene meget af den forskning som er blevet udøvet af filterbobler. Hvis man 

ser på det teknologiske niveau, bliver der fundet massive filterbobler ved hjælp af 

matematiske modeller og simulationer. Hvorimod hvis man tager det samfundsmæssige i 

betragtning findes der stort set ingen filterbobler, men ofte det stikmodsatte. (P. M. 

Dahlgren, 2021) Med vores eksperiment, som på sin vis er en simulation, er der fundet 

svaret på en filterboble, i forhold til vores forsøg 1. Men er det en filterboble som er opstået 

fordi der kun er blevet interageret med et specifikt emne, eller ville den have opstået lige 

meget hvad? Hvis man ser på P. Dahlgrens fund om, at der er to forskellige versioner af 

filterbobler, er vores skabt i den teknologiske sammenhæng, men kan det give os et reelt 

svar på om brugere generelt ender i en filterboble. For at finde ud af det skulle man have 

kigget på den samfundsmæssige faktor samtidig. Vi har med vores eksperiment ikke taget 

hensyn til dette synspunkt, da vores mål kun var at bekræfte eller afkræfte om filterbobler 

var en reel ting på TikTok, og hvis det var, hvor længe det så ville tage af ende i denne 

såkaldte filterboble. 

Filterbobler er svært at definere, og der er ikke kommet en præcis konklusion på hvad det 

er. Det som er blevet skrevet om filterbobler er uklart og ubestemt. Hvis man tager 

udgangspunkt i Eli Pariser, kommer han heller ikke ind på, hvad der definerer en 

filterboble, men han er kommet med en forklaring på af det er et “unique universe of 

information for each of us.” (E. Pariser, 2011). Men eksperimentet som er blevet udført, 

giver et andet syn på dette, da de videoer som brugerne fik vist i forsøg 1, om krig, er stort 

set de samme. I de iterationer som blev lavet, støder forsøgspersonerne på mange af de 

samme videoer. Dette kan blandt andet være grundet at, det er nye profiler som er blevet 

lavet med hensigt i at komme ind i en filterboble med søgeordet “war”. Qua TikToks 

algoritme har fået den samme data fra alle fire respondenter, er filterboblen altså den 

samme for alle fire personer. Axel Bruns forklarer i sin bog “Are Filter Bubbles Real?”, at 
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der i alt det nuværende arbejde som er lagt i at beskrive og forklare hvad en filterboble er, 

ikke er et empirisk grundlag for filterboblers eksistens og at de lider af yderligere 

begrænsninger. Det vil sige at, det altså ikke er tilstrækkeligt blot at bevise der en 

filterboble som er afskåret fra resten af verdenen, indenfor en gruppe på et socialt medie, 

eller ved et bestemt sted på et socialt medie, for eksempel ved et hashtag på TikTok. 

Magen til vores eksperiment mangler andet forskning indenfor dette emne, at få 

menneskelige oplevelser med, for at kunne bevise eller modbevise filterbobler. Vi som 

mennesker interagerer ikke kun med én ting ad gangen, ligesom mange ikke kun florerer 

rundt på et socialt medie. Hvis en bruger som befinder sig i en filterboble på TikTok, og 

samtidig får andre informationer fra andre dele af internettet, eksisterer man ikke i en 

“information cocoon”, lige meget hvor farvet ens TikTok profil er. (Bruns, A., 2019) 

6.3 Eksperiment 

Grundet størrelsen på projektets eksperiment, er det vigtigt at forholde sig kritisk til 

eksperimentets resultater. Det er nødvendigt fordi at hvert forsøg kun er blevet udført på 

fire forskellige bruger, hvilket derfor resultere i, at dataene ikke kan kategoriseres som 

repræsentativ. Eftersom, det er en relativ lille prøvestørrelse på fire brugere, ville det have 

været optimalt at få en meget større prøvestørrelse. Dette kunne have givet mere 

retvisende data omkring, hvordan anbefalingsalgoritmen på TikToks For You side 

fungerer. En måde som eksperimentet eventuelt kunne have været optimeret på, var ved 

at udføre flere iterationer. Hvis eksperimentet havde bestået af flere iterationer, ville 

dataene være mere retvisende. Det valgte antal iterationer i eksperimentet var dog nok til 

at skabe en filterboble i det første forsøg, derfor mener vi det var det rette antal iterationer 

at fortsætte med i de to sidste forsøg.  

 

“I det perfekte eksperiment har forskeren kontrol over alle variabler, således at den effekt, 

der måles, med sikkerhed kan tilskrives den eksperimentelle manipulation. Det er 

desværre langt fra altid tilfældet, at eksperimenter har kontrol over alle variabler.” 

(Metodeguiden, Aarhus Universitet) 

 

I citatet foroven forklares det, hvordan der i det perfekte eksperiment er kontrol over alle 

variabler, selvom det ofte ikke er muligt. I projektets eksperiment var det ligeledes ikke 



 41 

muligt at kontrollere alle variabler. I at TikToks anbefalings algoritme er statisk, er det 

meget få variabler som der har været kontrol over i dette eksperiment. De variabler der har 

været kontrol over, er antal videoer set og hvordan brugerne har interageret med 

videoerne de har fået vist. Derfor kan man ifølge metodeguiden fra Aarhus Universitet ikke 

anse eksperimentet for at være et “perfekt” eksperiment. Vi mener at på trods af at hvert 

forsøg kun er udført af fire brugere, er eksperimentet og dets resultater alligevel relevante 

for projektet. Dette mener vi på baggrund af de klare tendenser vi har set i hvert af 

forsøgene. Blandt de tre forsøg, har brugernes oplevelse været ens, hvilket vi anser ville 

fortsætte selvom antallet af brugere var højere. Derudover var et af eksperimentets formål 

at undersøge hvorvidt disse filterbobler kan forekomme på TikTok. På trods af det mindre 

antal brugere, blev det muligt at bekræfte at de kan forekomme.   

 

“Pilotstudie, pilotforsøg, mindre undersøgelse forud for en større empirisk undersøgelse, 

hvor man afprøver forskningsoplægget, herunder teorier og metoder, fx om et 

spørgeskema fungerer.” Andersen, B. H. (2009, February 1). pilotstudie. Den Store 

Danske.  

 

Eksperimentet anses i projektet som værende et pilotforsøg. Dette er på baggrund af 

eksperiments størrelse. Som nævnt i citatet foroven fra Den Store Danske, anses et 

pilotstudie som en mindre undersøgelse, forud for en større undersøgelse. Selvom 

projektet ikke indeholder forsøg i større omfang end dem der er foretaget, er eksperiment 

kun i et omfang vi vil betegne som et piloteksperiment. I projektet var det ikke muligt at 

udføre forsøg i sådan et omfang, at det ville kunne betegnes som mere end et pilotforsøg. 

Hvis eksperimentet havde bestået af mange flere iterationer samt antal brugere, vil det 

kunne betegnes som et videnskabeligt eksperiment, men den manglende mængde data, 

gør at det ikke går under denne kategori.  

7.0 Ideoplæg/Infografik 
I projektet er det valgt at lave en infografik, for at nemt og simpelt kunne formidle og 

visualisere den data projektet har fundet. Infografikken i sit endelige design kommer til at 

bestå af fire hovedpunkter. I det første hovedpunkt vil vi formidle hvad TikTok er, samt 

hvor mange månedlige bruger, der er på appen. Derefter vil det blive forklaret, hvordan en 
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algoritme fungerer, samt hvorfor disse anbefalingsalgoritmer er nødvendige for TikTok. 

Det tredje punkt infografikken vil indeholde er en forklaring omkring filterbobler. Hvad 

filterbobler er, og hvordan de kan have både gode og dårlige effekter. Det sidste 

hovedpunkt vil være en forklaring af projektets eksperiment samt en kort forklaring af 

relevante resultater.   

8.0 Konklusion  
 
Der er stadig delte meninger om hvorvidt filterbobler eksisterer. Der er stadig ikke kommet 

en konkret definition på, hvad begrebet i virkeligheden indebærer. Dermed ikke sagt at de 

hverken eksistere eller ikke gør. Eli Pariser forklarer en filterboble som værende “unique 

universe of information for each of us.” (E. Pariser, 2011). Axel Bruns mener dog, at der 

ikke er noget empirisk grundlag på at filterbobler eksisterer, da det er brugeren selv som 

bestemmer, hvilket indhold han/hun skal se. Yderligere supplementære han, at filterbobler 

ikke fremtræder så længe brugeren har divergente holdninger, da alle opslag på For You 

siden ikke altid har brugerens interesse.    
Med vores pilot eksperiment kan vi hverken bevise eller modbevise, at filterbobler er en 

reel trussel for TikTok brugere, men det viser en tendens til at det kan være et problem 

inden for visse emner. Vi mener at vores hypotese bliver delvist bekræftet ud fra forsøg 1. 

Selvom resultaterne ikke er repræsentative, så indikerer den procentvise stigning i figur 5 

en tendens i retning af, at filterbobler reelt set godt kunne forekomme på brugerens For 

You side. I figur 3 kan man ud fra den eksponentielle stigning se, at man relativt hurtigt 

havner i en filterboble. I forsøg 2 bliver der i figur 7 illustreret en lineær depression, hvilket 

kunne indikere, at det ikke er lige så nemt at komme ud af en filterboble, som det er at 

komme ind i den. TikTok har ligesom andre teknologier både tilsigtet og utilsigtet effekter. I 

projektet har vi identificeret de tilsigtede effekter til blandt andet at være deres evne til at 

fastholde brugeren, hvilket kan have en negativ betydning for brugeren, eftersom man kan 

blive afhængig. Filterbobler kan være en utilsigtet effekt af, at anbefalings algoritmen 

selektivt antager, hvilken information en bruger gerne vil se baseret på data fra brugeren, 

såsom placering, tidligere klikadfærd og søgehistorik.  
Men skal vi som mennesker være bange for at sociale medier, som TikTok, gemmer al 

vores data for at lave en anbefalings algoritme? Dette er der ikke et enkelt svar på. Der er 
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både fordele og ulemper ved anbefalings algoritmer. Fordelen er, at brugerne hurtigere 

kan se indhold de synes er interessant eller finde ting, der er relevante i forhold til deres 

søgning. Ulempen kan være, at brugerne kan ende i en filterboble, hvor man ikke får 

udfordret sine egne holdninger. På grund af den måde TikTok er designet, så har de også 

gjort det nemmere for brugerne at sprede misinformation, hvilket er blevet tydeliggjort af 

de mange misledende videoer, der er blevet delt på deres platform omkring krigen i 

Ukraine.   

9.0 Perspektivering  
I projektet er der flere emner som vil være interessant at arbejde videre med. I projektets 

eksperiment er der flere faktorer der ville interessante at undersøge i større omfang. Et 

større antal enheder ville hjælpe med at give et mere klart svar, i undersøgelsen af vores 

hypotese. En anden faktorer der kun være interessant at undersøge, ville være at hvordan 

filterbobler kan forekomme, på allerede eksisterende brugere. Det interessante ved at 

undersøge dette, vil være at se hvor lang tid det ville tage for filterbobler at forekomme på 

disse bruger. Derfra vil man kunne sammenligne resultaterne med det allerede foretaget 

forsøg. Filterbobler er som nævnt i projektet, stadig et nyt fænomen, og der er mange 

aspekter inden for det emne, som kunne være interessante at undersøge. I projektet bliver 

der nævnt, at filterbobler kan have både positive og negative effekter. I en videre udvikling 

af projektet kunne det være interessant at undersøge disse effekter yderligere. 

Overskygger de positive effekter af filterbobler, så meget de negative, at vi ikke skal gøre 

noget ved dem? Kan vi gøre noget ved dem? Dette er eksempler på spørgsmål der kunne 

være interessante at undersøge i en videreudvikling af projektet. 
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