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Abstract 
The overall theme for the following rapport is Artificial intelligence which consists of two 

concepts, Machine Learning and Deep Learning. The study focuses on the technology Deep 

Learning and the purpose of this paper is to understand the technology, how it works, how it 

interacts with the users, as well as how the users are utilizing it and if they benefit from the 

technology that they are using.  The technology will be related to YouTube that is one of the 

most visited websites, there can be found on the web. The website is known for the videos that 

users can publish and watch for free. To help their users find relevant videos and gain a higher 

watch time YouTube has created a so called “recommendation algorithm.” The “recommenda-

tion algorithm” uses’ the technology behind Deep Learning to process relevant information 

about the users and use this information to improve the user experience. 

Relating to YouTube, the report also focuses on users' interaction with the platform. To inves-

tigate this interaction, interviews and observation of selected users have been conducted, where 

the focus has been on the use of the platform and the motives behind the use. 

The result of the study is that Deep Learning is a network that is built on different algorithms 

that are supposed to analyze different data and choose a specific outcome. The algorithm will 

self-develop over time and the output will therefore also improve over time. In relation to 

YouTubes “recommendation algorithm” the data is based on the user's demography and geog-

raphy as well as different aspects of the user's interaction with the platform. YouTubes “rec-

ommendation algorithm” substantially impacts the interaction between YouTube and the users 

unless they do not have a specific goal when using the platform. 
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2. Introduktion til rapportens opbygning 

Rapportens formål er at belyse teknologien Deep Learning og sætte denne i relation til You-

Tubes ”recommendation algorithm” og brugernes brug heraf.  

Den første del af rapporten består af en indledning til projektets emne, problemfelt og den 

udvalgte problemformulering samt arbejdsspørgsmål. Herunder vil gruppen introducere pro-

jektets afgrænsninger, der er med til at indsnævre projektet. Dernæst vil der komme et afsnit, 

der vil gennemgå, hvilke dimensioner projektet er forankret i, og hvordan de bruges i opgaven. 

Efterfulgt af semesterbinding, vil rapportens metode og teori afsnit fremgå. Dette afsnit uddy-

ber de metoder og teorier, der er blevet benyttet i selve rapporten. Her vil teorierne og meto-

derne bag trin modellen, interview samt uses and gratification blandt andet blive forklaret.  

I den anden del af rapporten vil gruppens empiri blive udfoldet. Her vil de grundlæggende 

tanker bag machine learning, Deep Learning samt en forklaring af YouTube blive forklaret.  

Den tredje del af rapporten indeholder gruppens analyseafsnit. Afsnittet indeholder en analyse 

af henholdsvis trin 1 og trin 3 fra trin modellen, samt en databearbejdning af gruppens udsendte 

spørgeskema, der er blevet benyttet til udvælgelse af målgruppen. Ud fra målgruppen er der 

blevet foretaget tre interviews. De foretagende interviews er blevet analyseret med henblik på 

at afdække interaktion med YouTube, samt hvilket behov brugerne har ved brugen heraf.  

I den fjerde og sidste del af rapporten befinder gruppens diskussion sig. Diskussionen tager 

udgangspunkt i henholdsvis analysen af interviews, samt hvordan YouTube benytter bruger-

data til at kunne anbefale videoer. Derefter kommer gruppens konklusion samt en refleksion 

over, hvordan rapporten kunne have set ud med andet fokus. Afslutningsvis er der en kort be-

skrivelse af projektets visuelle produkt, der er udformet som en plakat. Idéen bag produktet er 

at give brugeren en bedre forståelse for, hvordan Deep Learning hos YouTube fungerer. 
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3. Indledning 
I nutidens samfund spiller digitale platforme en stor rolle, og vi bruger mere og mere tid på at 

være online. Undersøgelser, foretaget i 2021, viser at 90 procent af den danske befolkning, 

hvor alderen er over 12 år, havde mindst én profil på et socialt medie i 2020, heraf havde 44 

procent en profil på YouTube (Kulturministeriet (2021)).  

Det er vores holdning at mange, hvis ikke alle medier, er bygget op omkring eller har aspekter 

af kunstig intelligens, dog er det ikke gruppens opfattelse at brugerne er bevidste herom. Be-

grebet kunstig intelligens er ifølge ordbogen: “efterligning af handlinger som man normalt for-

binder med menneskelig intelligens, på en computer “ (Den Danske Ordbog, “Kunstig intelli-

gens”). Udgangspunktet for følgende rapport er at undersøge den underliggende teknologi, der 

har til formål at ”fange” brugeren og fastholde dem så længe som muligt. Undersøgelsen er 

indsnævret til teknologien Deep Learning, og sættes i forhold til den digitale videoplatform 

YouTube og deres såkaldte ”recommendation algorithm”, der er bygget op omkring Deep Lear-

ning. Fokusset for opgaven er ikke radikalisering og fake news, der vurderes at være to omtalte 

emner i relation til YouTube, men derimod hvordan YouTube gør brug af Deep Learning. 

For at sikre kvaliteten af rapporten, er brugerne indsnævret til mænd i alderen 20-29, der har 

en interesse i gaming.  

 

4. Problemfelt 
Omdrejningspunktet for projektet er som nævnt i indledningen teknogien Deep Learning. Tek-

nologien sættes i perspektiv til YouTube og deres såkaldte ”recommendation algorithm”, der 

er bygget op omkring Deep Learning (Giansiracusa. N. (10.07.2015)). Den analytiske del af 

projektet har en bruger-vinkel, og fokusset har været på mænd i alderen 20-29 år. Radikalise-

ring og fake news vurderes at være to omtalte emner i relation til YouTube. Disse emner vil 

dog ikke være fokusset for opgaven, og vil derfor kun blive omtalt i minimal grad.   

Projektets motivation til at skrive om Deep Learning er at det fylder mere og mere i vores 

hverdag. Det er som nævnt i indledning gruppens holdning at mange, hvis ikke alle medier, er 

bygget op omkring eller har aspekter af Deep Learning, dog er vores indtryk ikke at brugerne 

tænker over det. Emnet vurderes interessant og relevant i det teknologien sættes i fokus. You-

Tube består blandt andet af brugergenereret indhold, hvorfor mængden heraf stiger. Som et 

resultat af den øget mængde gør YouTube brug af Deep Learning som et redskab til at filtrere 
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og hjælpe brugerne til at forholde sig til den store mængde af brugergenererede videoer. Pro-

blemet bag brugen af Deep Learning er dog, til trods for det har til formål at hjælpe brugerne, 

også har formålet at tjene penge, hvorfor der skal være en balance mellem Deep Learning, 

brugeren og YouTube. Generelt set vurderer gruppen, at der er en bekymring for, at Deep Lear-

ning kommer til at styre brugerne for meget, dog kan dette kun betragtes som en bekymring, 

da der ikke findes konkret viden om, hvordan brugerne gør brug af de sociale platforme og 

Deep Learning samt forstår dette. 

Som opsummering, er fokusset for rapporten Deep Learning. Der er et ønske om at sætte tek-

nologien i relation til brugen, hvilket bliver gjort gennem YouTubes “recommendation algo-

rithm”. Rapporten har til formål at undersøge, hvordan mænd i alderen 20-29, der har en inte-

resse i gaming, bruger YouTube.  

 

5. Problemformulering 
• “Hvilken påvirkning har teknologien Deep Learning igennem YouTubes “recommen-

dation algortihm” på mænd i alderen 20-29 år, der har interesse i gaming.” 

 

5.1 Arbejdsspørgsmål  

På baggrund af ovenstående problemformuleringen er der blevet udarbejdet følgende arbejds-

spørgsmål:  

• Hvad er Deep Learning? 

• Hvordan genereres algoritmen bag Deep Learning? 

• Hvem bruger YouTube og hvad kan det bruges til? 

• Hvad bruges YouTube til? 

• Hvilken data skal YouTube reelt set bruge for at kunne anbefale videoer? 
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6. Afgrænsninger  
For at komme frem til den rigtige vinkel i rapporten, har det været nødvendigt at foretage af-

grænsninger, herunder til- og fravalg. Det har været en løbende proces under projektskrivnin-

gen at finde frem til afgrænsningerne for henholdsvis at indsnævre projektet og sikre det bedst 

mulige resultat. I dette afsnit vil gruppen argumentere for de forskellige afgræsninger, der er 

foretaget i rapporten. 

Den første afgrænsning, der er foretaget, er en geografisk afgrænsning i form af Danmark. 

Denne geografiske afgrænsning betyder, at hele projektet tager udgangspunkt i Danmark og at 

de tre interviewpersoner i rapporten er danske. Afgrænsningen vurderes at være en naturlig 

retning at gå, da det er oplagt at kigge på det land man selv bor i. Derudover er afgrænsningen 

foretaget ud fra et tidsmæssigt perspektiv, da det har gjort det nemmere at finde respondenter 

til henholdsvis spørgeskema og interviews. 

En vigtig afgrænsning gruppen har foretaget er at indsnævre til enkelte personers brug af You-

Tube. Det vil sige, fokusset har været på individet fremfor samfundet. Med denne afgrænsning 

har der yderligere været fokus på, hvordan brugerne benytter YouTube til at se videoer og ikke 

til at være content creaters, altså dem der udgiver videoer på platformen. Afgrænsning medføl-

ger ligeledes et fravalg af at kigge på virksomheders brug af YouTube, herunder et fravalg af i 

brugen af reklamering og markedsføring. Fravalget skyldes, at gruppen har vurderet, at oven-

stående ikke har relevans for det valgte fokus i rapporten. Det vil dog blive belyst i afsluttende 

reflektionsafsnit, hvor andre fokusområder nævnes.  

Gruppen har yderligere valgt at afgrænse sig fra politiske aspekter af YouTube, hvilket skyldes, 

at disse er meget subjektive, og det vurderes derfor svært at skrive om. Fravalget skyldes yder-

ligere, at semesterbinding for opgaven er kurset: “Teknologiske Systemer og Artefakter”, og 

ved inddragelse af politik vil rapporten risikere i stedet at have fokus på kurset: “Subjektivitet, 

Teknologi og Samfund”. 

Afgrænsning af individet fremfor samfundet, har medført at tilvalg af metoden spørgeskema. 

Baggrunden for udarbejdelsen af spørgeskemaet var et behov og ønske om at indhente primær 

empiri for brugen af YouTube. Fokusset har været at undersøge, hvem der benytter YouTube, 

samt hvad YouTube benyttes til. Med andre ord, har grundidéen bag udarbejdet spørgeskema 

været, at det indsamlede data skulle bruges som et redskab til valg af målgruppe, og dermed 

nærmere analyse af YouTube og indvirkningen af Deep Learning. Med afsæt i spørgeskemaet 

er målgruppen blevet bestemt, og et tilvalg i fremfor at interviews er foretaget. Tilvalget af 
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interviews er bestemt ud fra et ønske om en bedre og bredere forståelse af, hvordan tre forskel-

lige personer inden for samme målgruppe, benytter sig af YouTube og deres anbefalede vide-

oer, herunder “recommendation algorithm” 

Gruppen har valgt at fravælge emnet mentalt helbred, hvilket primært skyldes en mangel på 

interesse. Derudover er fravalget foretaget ud fra en betragtning om, at emnet ville fylde mere 

end teknologien, hvilket er i strid med rapportens semesterbinding. Fravalget har gjort det mu-

ligt at indsnævre rapporten samt sikre at teknologien er i fokus, hvilket ligeledes betyder, at 

fokusset for rapporten ikke er på radikalisering. 

Der er i relation til rapportens videns felt, herunder YouTubes historiske udvikling, foretaget 

en tidsmæssig afgræsning. Den historiske udvikling er afgrænset til perioden fra 2005 til 2020, 

hvilket skyldes, at det er inden for dette tidsinterval, at der er sket bemærkelses værdige æn-

dringer hos YouTube. Derudover har det ikke været muligt at indhente troværdig og bekræftet 

dokumentation omkring YouTube efter 2020.  

Undervejs i processen har gruppen til- og fravalgt bestemte aspekter af YouTubes interface. 

Gruppen har tilvalgt at beskrive YouTubes startside samt at beskrive de anbefalede videoer 

brugerne på YouTube har mulighed for at vælge, når de ser en anden video. Disse tilvalg er 

bestemt ud fra en betragtning om, at det giver læseren en bedre forståelse af, hvad man som 

bruger af YouTube ser, når man er eksponeret for YouTubes “recommendation algorithm”. 

Derudover er disse to aspekter tilvalgt for henholdsvis at indsnævre fokusset for rapporten. 

Tilvalget af betydet et fravalg af andre aspekter på YouTube, herunder blandt andet autoplay 

funktion, der også er en måde YouTube anbefaler videoer, og får brugeren til at blive ved med 

at se videoer. Fravalget er dels foretaget grundet en indsnævring af rapporten, men også fordi 

hele grundtanken med projektet har været at kigge på “recommendation algorithm”, der ikke 

ligger til grund for autoplay funktion, samt hvordan brugerne er påvirket af denne. 

 

7. Semesterbinding 
Rapporten tager udgangspunkt i dimensionen: “Teknologiske Systemer og Artefakter”, der er 

semesterbindingen for semesterprojekt to. Dimensionen: “Teknologiske Systemer og Artefak-

ter”, vil blive koblet med dimensionen: “Subjektivitet, Teknologi og Samfund”. 

Dimensionen har en teknisk videnskabelig tradition og har fokus på teknologiske systemer og 

artefakter indre mekanismer og processer samt de effekter disse skaber (Studieordning for Den 
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Humanistisk-Teknologiske bacheloruddannelse, 2021, side 17). Projektet vil blive bundet i 

denne dimension ved at inddrage analyseværktøjet TRIN-modellen, hvilket er blevet benyttet 

til at udarbejde en teknisk analyse af teknologien Deep Learning. TRIN-modellen er inddraget 

til at belyse, hvordan de indre mekanismer og processor i Deep Learning fungerer, og kort 

analysere, hvilke utilsigtede effekter denne form for teknologi kan medføre.  

For at forstå relationen mellem teknologien Deep Learning, YouTube, og hvordan det påvirker 

individet, inddrager rapporten dimensionen “Subjektivitet Teknologi og Samfund”. Dimension 

har en humanvidenskabelig tradition og har fokus på relationer mellem teknologier, mennesker, 

kulturer og samfund (Studieordning for Den Humanistisk-Teknologiske bacheloruddannelse, 

2021, side 7). For at opnå en større forståelse af relationen og interaktionen mellem mennesker 

og teknologien Deep Learning, har der gjort brug af informationsindsamling, herunder spørge-

skemaundersøgelse samt interviews med brugeren af YouTube.  

 

8. Metoder og teori 
Følgende afsnit består er en gennemgang af valgte metoder og teorier, der vil blive benyttes i 

rapporten.  

 

8.1. Trin-modellen: 

Gruppen benytter sig af trinmodellen som et analyseværktøj til at forstå og analysere teknolo-

gien Deep Learning.  

Trin-modellen er udviklet af Thomas Budde Christensen, Erling Jelsøe og Niels Jørgensen, 

som alle er professorer på Roskilde Universitet. Det er et analyseværktøj, der består af seks 

trin, og som blev introduceret i kurset: “Teknologiske Systemer og Artefakter” på Roskilde 

Universitet. Modellen er ikke et anerkendt værktøj, der bliver brugt andre steder. "Formålet 

med TRIN-modellen er at inspirere til analyser af teknologier, med hovedvægt på teknisk-vi-

denskabelige aspekter af teknologier. Modellen indeholder seks spørgsmål man kan stille til en 

teknologi." (Jørgensen, N, (19.08.2020)) 

Trin-modellen er ikke en videnskabelig metode, men som ovennævnt et værktøj til at analysere 

et teknologisk system. Trods modellen er bygget op omkring seks trin, skal dette ikke forstås 

som en step by step guide, der skal følges slavisk. Det er derfor ikke nødvendigt at benytte sig 
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af alle seks trin, men man kan blot benytte sig af de trin, der er relevante for den pågældende 

teknologi (Jørgensen, N., (19.08.2020)). 

Følgende gennemgang af de enkelte trin i trinmodellen vil blive udarbejdet på baggrund af 

Niels Jørgensens rapport ”Digital signatur. En eksemplarisk analyse af en teknologis indre me-

kanismer og processer” (Jørgensen, N., (19.08.2020)).  

 

Trin 1: Teknologiers indre mekanismer og processer 

Det første trin i modellen bruges til at identificere samt analysere teknologiers indre mekanis-

mer og processer. Før man kan forstå de indre mekanismer og processer skal man først definere, 

hvad den valgte teknologis formål er. Derefter skal man forklare de centrale grundtanker ved 

teknologien, der bidrager til opfyldelsen af formålet.   

 

Trin 2: Teknologiers artefakter 

Det andet trin i modellen bruges til at identificere samt analysere teknologiens artefakter. Med 

artefakter menes der, menneskeskabte genstande, der er skabt med formålet at have en funk-

tion. På denne måde adskiller det sig fra naturlige genstande, hvor mennesket ikke har ændret 

på det. 

"Et teknologisk artefakt er et artefakt, som har en teknologisk funktion. Teknologi er omform-

ning af natur (stof og energi) under anvendelse af naturlige og sociale ressourcer samt infor-

mation, viden og praktisk erfaring med henblik på at opfylde menneskelige behov." (Jørgensen, 

N, 19.08.2020 side 7) I dette gennemgår man de centrale artefakter der hører til en bestemt 

teknologi.  

 

Trin 3: Teknologiers utilsigtede effekter 

Trin tre har fokus på de utilsigtede effekter en teknologi kan have, samt medføre. Utilsigtede 

effekter skal forstås som de negative konsekvenser en teknologi kan have. Når der er tale om 

utilsigtede effekter, kan de skelne mellem uønskede- og ønskede effekter, der kan have for-

skellige karakter af risici.   
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Trin 4: Teknologiske systemer 

Dette trin handler om de processer, der sker i et teknologisk system. Et system kan bestå af 

flere forskellige artefakter, der sammen udgør en bestemt funktionalitet. Den funktion de for-

skellige artefakter udgør samt processen, udgør et formål, der opfylder et menneskeligt behov. 

Trin 5: Teknologiske modeller 

Det femte trin i modellen omhandler modeller af teknologier. Der er tre forskellige typer af 

modeller, der kan have forskelligt formål, og kan anvendes på forskellige måder. De tre for-

skellige typer af modeller er:  

1. Numeriske 

2. Visuelle 

3. Fysiske.  

Trin 6: Teknologier om innovation  

Det sidste trin i modellen er teknologier som innovation. Dette trin har fokus på, hvilke barri-

erer og drivkræfter en teknologi står overfor. Der kigges på, hvilke forhold der kan sikre, at 

teknologien kan komme ud i samfundet, samt hvilke udforinger en teknologi kan komme ud 

for ved implementeringen i samfundet. 

 

8.2. Interview metode: 
Der har i forbindelse med analyse af foretaget interviews været et tematisk udgangspunkt.  Med 

det tematiske udgangspunkt fokuseres der på at danne overblik, og kategorisere de interessante 

temaer, der ønskes at blive undersøgt. (Aarhus universitet, (s.d.))  

 

8.2.1. Observationsmetode: Kristiansen, Krogsgaard (1999)  

Dette afsnit tager udgangspunkt i observationsmetoden beskrevet af Søren Kristiansen og 

Hanne Kathrine Krogstrup. Gruppen har i forbindelse med interviews ligeledes foretaget ob-

servation, hvorfor det vurderes væsentligt at beskrive, hvilken form for observation, der er tale 

om, og hvordan metoden er anvendt. Grundlaget for observation er at komme helt tæt på bru-

gernes vaner ved brugen af YouTube i forlængelse af gaming. Blandt andet, hvor længe, og 

hvor meget de bruger YouTubes platform, men også hvordan de bruger den og om der er noget 

ekstraordinært ved en gamers brug af YouTube. 
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Ifølge Raymond Gold, hvis tanker om forskellige feltroller er beskrevet i Kristiansen og Krogs-

trups bog, deltagende observation, beskrives der fire forskellige feltroller inden for observation. 

Disse feltroller er: Den totale deltager, Deltageren som observatør, Observatøren som deltager, 

og Den totale observatør. Den feltrolle som rapporten gør brug af, er feltrollen observatøren 

som deltager. Der tages udgangspunkt i denne feltrolle da kontakten mellem informanterne og 

observatøren er kortvarig og uformel, samt at selve kontakten mellem parterne åbent beskrives 

som observation (Kristiansen, S., & Krogstrup, H., (1999)) 

  

8.2.2. Interview, Kvale og Brinkmann (2009)  

Med udgangspunkt i Svend Brinkmann og Steiner Kvales interviewmetode, beskriver følgende 

afsnit væsentlige virkemidler i forbindelse med interviews. Formålet med afsnittes er at be-

skrive, hvilke værktøjer fra interviewmetoden som rapporten informationsindsamlingen, her-

under interviews gør brug af.  

 

For at sikre højst mulig kvalitet af foretaget interviews, gøres der brug af Svend Brinkmann og 

Steiner Kvales tanker og interviewmetoder til at udføre et semi-strukturerede interview. Semi-

strukturerede interviews defineres som etnografisk metode, der undersøger at forstå den livs-

verden som den interviewede befinder sig i, eller er en del af. Denne livsverden anses som 

værende individets, eller i dette tilfælde, den interviewedes måde at tænke, agere og føle på. I 

planlægningsprocessen af det semi-strukturerede interview, bliver der fra interviewerens side 

udarbejdet en interviewguide samt fastlagt interviewets emne og omdrejningspunkt. Interview-

guiden er med til at skabe en form for samspil imellem de parter, der er deltagende i interviewet. 

Samspillet opstår, da det gennem et semistruktureret interview er muligt for den interviewede 

at tale frit på baggrund af de spørgsmål, der er blevet stillet. Det er ligeledes muligt at stille 

opfølgende spørgsmål til de givne svar. For at sikre, at interviewet er brugbart, er det på bag-

grund af interviewguiden, interviewerens ansvar at holde samtalen indenfor for emnet, der skal 

undersøges. Dette kan for eksempel opnås ved hjælp af forskellige interviewværktøjer, som 

beskrevet nedenfor (Kvale, S., & Brinkmann, S., 2009, kapitel 7).  
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8.2.2.1 Interviewværktøjer:  

Indenfor interviewhåndværket er der nogle værktøjer eller redskaber, der kan tages i brug ved 

planlæggelse af et interview, herunder hvordan interviewet skal foregå. De redskaber, som 

gruppen har taget i brug, er blandt andet briefing, der hører under kategorien iscenesættelse af 

et interview. Briefingen foregår før interviewet starter, og går ud på at introducere formålet 

med interviewet til den person, der skal interviewes. (Kvale, S., & Brinkmann, S., 2009, side 

149). 

Ifølge Kvale og Brinkmann er en interviewguide med til at definere interviewets struktur. Un-

der scripting af et interview er der en interviewguide, som indeholder de emner eller punkter 

som interviewet skal igennem, og som indeholder interviewerens spørgsmål der skal stilles. 

Interviews udarbejdet i forbindelse med rapporten indeholder både den tematiske dimension 

med hensyn til produktion af viden, og den dynamiske dimension i forhold til den interperso-

nelle relation samt personlige aspekt i interviewet. Den tematiske dimension omhandler spørgs-

mål, der henvender sig til interviewets “hvad”, herunder de teoretiske opfattelser af emnet og 

efterfølgende analysen af interviewet. Den dynamiske dimension omfatter spørgsmål i inter-

viewets “hvordan” og skal skabe et positivt samspil, holde samtalen kørende og stimulere den 

interviewede til at dele deres oplevelser og følelser. (Kvale, S., & Brinkmann, S., (2009), side 

151 - 152)  

I forhold til de interviewspørgsmål, der er benyttet ved foretaget interviews, gøres der brug af 

en mere afslappede og lette forståelige interviewspørgsmål i modsætning til de mere akademi-

ske forskningsspørgsmål. Grundlaget for dette er, at vi ønsker at indsamle de mest spontane 

svar fra interviewpersonerne, samt at få de interviewede til at få en god forståelse for de spørgs-

mål, som der skal besvares. 

De forskellige former for interviewspørgsmål det bruges, er specificerede spørgsmål, direkte 

spørgsmål, og opfølgende spørgsmål. I forhold til de specificerede spørgsmål, er dettte de 

spørgsmål, der retter sig til interviewpersonen efter en bestemt handling. Der bliver spurgt ind 

til, hvad interviewpersonen gjorde eller, hvorfor personen gjorde det i en bestemt situation. 

Eksempelvis når interviewpersonen bliver spurgt “hvorfor skiftede du videoer lige nu?” (Bilag 

4, spørgsmål 24) og efterfølgende, hvad årsagen til videoskiftet var. Så er spørgsmålet specifikt 

rettet til den handling, som der blev foretaget.     

De direkte spørgsmål kommer til udtryk, når det spørgsmål, der bliver stillet, henvender sig til 

en form for enten eller svar. Det kan også beskrives som direkte og svarsøgende i forhold til 
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noget bestemt, hvor der søges et specifikt svar.   

Eksempelvis når interviewpersonen bliver spurgt “så du kigger ikke på likes og datoer?” (Bilag 

2, spørgsmål 14). Her spørges der direkte ind til om interviewpersonen ikke bruger likes og 

datoen på videoerne som kriterier for valget af den video han ser.    

 

Når gruppen bruger opfølgende spørgsmål, bliver de brugt for at specificere et svar eller få en 

dybere og mere forstående viden, der ligger bag det svar, som den interviewede har givet. På 

denne måde får intervieweren dannet en bekræftelse af at forståelsen af det svar der er givet, er 

korrekt. Opfølgende spørgsmål kan også bruges som et yderligere spørgsmål der bliver spon-

tant dannet efter interviewpersonens svar. Det er sjældent opfølgende spørgsmål optræder på 

interviewerens interviewguide da spørgsmålet først formuleres under selve interviewet. Når 

der bruges opfølgende spørgsmål, viser det også interviewpersonen, at der bliver lyttet til de 

besvarelser, der bliver givet.  

Eksempelvis da der efter et svar fra vores interviewperson bliver nævnt et bestemt spil, hvor 

der efterfølgende bliver stillet et spørgsmål i forlængelse heraf: “Nu nævner du World of War-

craft, er der andre ting du ser videoer omkring?” (Bilag 3, spørgsmål 3). Dette spørgsmål op-

træder ikke i interviewguiden (bilag 1), men er et spørgsmål, der er blevet dannet i løbet af 

selve interviewet. I dette tilfælde bliver spørgsmålet brugt til at lede hen imod om World og 

Warcraft er det eneste som interviewpersonen ser videoer om, eller om der også er andre spil 

eller emner, som personen ser videoer omkring.  

Ifølge Kvale og Brinkmann beskrives tavshed også som en form for interviewspørgsmål. Ved 

at intervieweren benytter sig af tavshed, i stedet for uafbrudt at stille spørgsmål efter spørgsmål, 

giver det interviewpersonen ro og god tid til at tænke og reflektere, og derefter selv er den der 

bryder tavsheden med meningsfuld information (Kvale, S., & Brinkmann, S., 2009, side 155-

156). Det er som regel vanskeligt at slå ned på tavshed i et interview, dog er et eksempel fra 

foretaget interview, hvor interviewpersonen selv nævner: “ hmm, lad mig lige tænke” (Bilag 

2, svar 9). 

 

8.3. Kvalitativ metode 

Den kvalitative metode benyttes i forlængelse af foretaget interviews. I følgende afsnit beskri-

ves nærmere, hvordan metoden skal forstås. 
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Når man taler om empirisk forskning og metoder, er det svært at komme udenom kvalitativ og 

kvantitativ metode. 

Den kvalitative metode sættes ofte i forbindelse med empirisk materiale i form af blandt andet 

sprog og tekst. Kvalitativ metode indeholder en høj grad af fortolkning og en lav grad af gene-

raliserbarhed. Den er præget af subjektivitet, da det er interviewpersonernes holdninger og me-

ninger, der bliver beskrevet. Det lægger også op til et personligt aspekt, da hver person har sin 

egne tanker og holdninger, og det er disse tanker som vi, der konstruerer interviewet og obser-

vationerne ønsker at forstå og undersøge. (Aarhus Universitet, (s.d.)) 

Semistrukturerede interviews og deltagerobservation er en del af den kvalitative tilgang. Den 

kvalitative tilgang indeholder også andet, men det gruppen primært bruger den til er udarbejdet 

interviews samt deltagerobservation. Den data vi indsamler i vores interviews kommer fra in-

terviewpersonernes tanker og holdninger og det som de siger og beskriver. 

 

8.4. Kvantitativ metode: 

Den kvantitative metode er blandt andet den metode, der benyttes i forbindelse med udarbej-

delse af surveys eller spørgeskemaundersøgelser. Den kvantitative metode forbindes ofte med 

mål af tal og statistik, hvorfor der er en høj generaliserbarhed. (Aarhus Universitet, (s.d.)) 

 

Formålet ved kvantitative undersøgelser er at indsamle data om bestemte befolkningsgrupper 

ved besvarelse af nogle spørgsmål. Der bliver opstillet strukturerede interviews eller spørge-

skemaer, som er udarbejdet af de personer, der ønsker at indsamle noget data. Det der definerer 

den kvantitative tilgang er, at man kan opnå eller indsamle viden, som kan måles i tal og efter-

følgende bearbejdes. 

I spørgeskemaundersøgelser er det vigtigt at formuleringen af spørgsmålene der indgår, er præ-

cise, blandt andet fordi besvareren eller forskeren ikke har mulighed for at ændre sit svar. 

Den kvantitative metode kan, modsat den kvalitative tilgang, nå ud til en større målgruppe ad 

gangen, hvorfor det er muligt at indsamle større mængder af data. Denne data kan anses som 

generaliserende, fordi der ikke indgår det personlige element, som der gør ved, for eksempel 

interviewmetoden. Det kan dog også være kompliceret ved den kvantitative metode at anse 

forholdet mellem årsagen og virkningen.   
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8.5 Uses and Gratifications: 
Følgende afsnit tager udgangspunkt i artikelen: “Uses and Gratifications: Audience uses and 

gratifications for mass media: A theoretical perspective”, der er skrevet af Carolyn A Lin, pro-

fessor på University of Connecticut. Teorien benyttes til at forstå forholdet mellem individer 

og medier, set ud fra brugerens perspektiv.  

Uses and Gratifications er en teori, der forsøger at forklare, hvorfor folk benytter sig af sociale 

medier, og hvad der motiverer folk til at gøre brug af dem. Det er en teori, som tager udgangs-

punkt i brugerens perspektiv og undersøger deres interaktion med forskellige medier. Teorien 

er baseret på tre grundsætninger:  

1. “viewers are goal directed in their behavior” (Lin. C. A. (10.06.2018) side 4) 

2. “they are active media users” (Lin. C. A. (10.06.2018) side 4) 

3. “they are awere of their need and select media to gratify those needs.” (Lin. C. A. 

(10.06.2018) side 4). 

For at forstå de fundamentale komponenter, strukturer og funktioner, der danner grundlag for 

teorien Uses and Gratifications, har Carolyn A. Lin opstillet en model. Formålet med modellen 

er at klargøre, hvilke bevæggrunde en bruger har for at vælge et medie og samtidigt forstå, 

hvad der tilfredsstiller brugerens behov. Modellen kan opdeles i 5 overordnet områder, der er 

beskrevet enkeltvis nedenfor ((Lin. C. A. (10.06.2018) side 5). 

‘  
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8.4.1. Needs: 

Det første step, der er væsentligt at forstå, er hvilket behov der søges at blive tilfredstilt ved at 

benytte sig af et socialt medie. Teorien er baseret på en tankegang om, at mediebrug har en 

karakter af selvrealiserende behov. Her er det vigtigt at forstå at det enkelte behov skal ses i et 

socio-demografisk perspektiv. Socio-demografisk perspektiv betyder at man kigger på bruge-

rens alder, køn, arbejde, bosted, etc. Carolyn A. Lin beskriver, at der 5 forskellige selvrealise-

rende behov der betragtes relevant, når de kommer til mediebrug:  

1. “cognitive needs, such as the need to understand” 

2. “affective needs that strengthen aesthetic or emotional experience” 

3. “integrative needs that strengthen one’s confidence, credibility or stability” 

4 “needs related to strenghtening contact with family, friends and the world” 

5 “needs related to escape or tension release” (Lin. C. A. (10.06.2018) side 4)  

 

8.4.2. Motives: 

Det næste step handler om at forstå, hvilke motiver og ønsker der driver brugerens behov. 

Carolyn A. Lin beskriver at forskellige motiver blandt individer varier alt afhængig af deres 

socio-demografiske baggrund, disse motiver kan inddeles i 10 forskellige kategorier som bliver 

illustreret i billedet nedenunder (Lin. C. A. (10.06.2018) side 5). 

  

Ydermere beskriver Carolyn A. Lin begrebet motivationer, som væsentlig i denne relation. 

Motivationer skal forstås som de incitamenter eller belønninger, der kan få et individ til at 
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benytte sig af et medie. Disse incitamenter eller belønninger kan opdeles i to kategorier af 

motivationer:  

1. “a cognitive dimension, or the thought about the types of gratifications that one expects or 

seeks from initiating media use” 

2. “an affective dimension or the emotional predisposition toward the types of gratifications 

that one expects or seeks from initiating suc activity.” (Lin. C. A. (10.06.2018) side 6).  

Foruden ovenstående kategorier, kan er der to forskellige tilgange, der lægger til grund for 

motivationen. Disse to tilgange er instrumentalt- og ritualistisk orienteret. Ved instrumentalt 

orienteret tilgang skal det forstås som en form for værktøj til at opnå et specifikt mål. Eksem-

pelvis, hvis en gerne vil blive bedre til et bestemt computerspil, og personen derfor søger på 

måder at forbedre sig. Den ritualistiske orienteret tilgang er som det lægger i ordet et ritual. 

Med andre ord, kan det bestemmes som en vane, hvor handlingen udføres på sin vis ubevist. 

Brugeren tilgår YouTube, fordi brugerne plejer at tilgå YouTube, og der er dermed ikke noget 

decideret mål.  

 

8.4.3. Activity:  

Steppet “activity” består af tre faser, herunder før, under og efter eksponering af medier. I 

denne proces bliver der kigget på, hvilke forberedelser og tanker et individ har inden de tilgår 

et medie. Herefter bliver der kigget på, hvor involveret brugeren er med det indhold de ser og 

selve mediet. Til slut ser man på, hvilken effekt deres oplevelse med indholdet og mediet har 

haft på brugeren.  

1. Pre-exposure activity:  

Denne fase prøver at forklare individets forberedelse proces til et medie. Med andre ord, kigger 

det på, hvilket formål individet tilgår et medie med. Nogle eksempler på dette kan være, at en 

person åbner YouTube med et specifikt formål om at lære noget om cykler, alternativt kunne 

et andet eksempel være en person åbner YouTube med det formål at finde noget kort under-

holdning og bare kigger på startsiden for at finde noget indhold. Carolyn A. Lin beskriver at 

en persons indholds præferencer og tilhørsforhold til en platform kan diktere processen.   
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2.  During-exposure activity:  

I denne fase bliver der reflekteret over, hvor stor en grad en person er involveret i det indhold 

og det medie som brugeren benytter sig af. Det vil altså sige, at der bliver kigget på, hvilke 

aktiviteter brugeren laver mens de benytter sig af mediet. Hvis en person laver distraherende 

handlinger så som at snakke i telefon, tage opvasken eller spise, kunne det tyde på en lav in-

volvering. Hvorimod handlinger som at diskutere indholdet eller kommentere på de handlinger 

de ser, kan tyde på høj involvering. Involveringsgraden har en stor betydning for det næste step 

og kan have indflydelse på den tilfredshedsfølelse individet kan opleve.  

 

3.  Post-exposure activity:  
I det sidste fase kigges der på, hvilken effekt brugerens oplevelse med mediet har haft på indi-

videt, herunder “short-term” og “long-term” effekter. Man prøver at forstå, hvor stor indvirk-

ning mediebruget har haft på individet. Nogle eksempler på “short-term” effekter kunne være 

at diskutere nyhedshistorier med andre, eller hvis indholdet fremtvinger en kortvarig følelse 

hos en person. “Long-term” effekter har en større indvirkning på individet. Her kigger man på 

om deres holdning eller attitude på et bestemt emne har ændret sig.  

 

8.4.4. Uses:  

I dette step kigger man på det specifikke medie eller platform, som individet benytter sig af. 

Det kigges samtidigt på, hvor længe personen benytter sig af mediet. Individets valg af medier 

skal igen sættes i kontekst med det formål brugeren har for at benytte sig af mediet. Her kan 

man kigge på om et individ har et specifikt formål de gerne vil undersøge eller om de benytter 

sig af et medie som en vane.  

 

8.4.5. Gratifications:  

Dette step beskriver Carolyn A. Lin som “The types and degrees – as well the short- and long-

term cognitive and affective aspects – of gratifications obtained from exposure that fulfill the 

original need initiating the entire media use process.” (Lin. C. A. (10.06.2018) side 8) Med 

andre ord, ser man på om personen har opnået en tilfredsstillende følelse med deres brug af et 

medie. Hvis individet har haft en tilfredsstillende oplevelse, kan det styrke deres brug af mediet 

og de vil derfor benytte det gentagende gange. 
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9. Grundlæggende empiri (videns felt) 
I følgende videns felt, vil rapportens grundlæggende viden blive udfoldet. 

9.1. Historiske udvikling af YouTube  

Følgende afsnit er en historiske gennemgang af YouTube, der har til formål at beskrive, hvilken 

udvikling YouTube har været på. Afsnittet vurderes vigtigt, i det rapporten er bygget op om-

kring YouTube og kendskabet hertil er derfor essentielt.   

YouTube blev stiftet i 2005 af tre tidligere medarbejdere i PayPal Jawed Karim, Chad Hurley 

og Steve Chan. Det betegnes som en online videodelingsplatform, der gør det muligt for bru-

geren frit at publicere og dele videoklip på internettet.  (Hosch, W.L. (02.03.2022).   

Formålet med YouTube var i 2005 at gøre det muligt for brugeren at udgive og dele originale 

videoer, såkaldte “hjemme videoer”. Som et resultat af den stigende brug, er det platformen 

efterfølgende udviklet sig til at være et arkiv af blandt andet videoklip, sange og film. (Digital 

Unite S.D)).  

 

 

Blot 18 måneder efter YouTubes grundlæggelse i 2005, opkøber Google ophavsrettighederne 

til platformen for 1.65 milliarder dollars. Herfra tager udviklingen af YouTube for alvor fart, 
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og bliver beskrevet som et “power house” af originalt indhold. Dette er i hård modsætning til 

før opkøbet af Google, hvor YouTube blev betegnet som en amatør platform af videoer.  

I juni 2007 publicerer YouTube deres “mobile site”, i det Chad Hurley, der som tidligere nævnt 

er en af stifterne bag YouTube, er overbevist om at den mobile udvikling bliver et kæmpe 

marked. Publiceringen betyder, at det nu er muligt at benytte YouTube via en mobil, og sker 

samme måned som Apple udgiver deres første iPhone model.   

 

I oktober 2009 offentliggør YouTube, at platformen har rundet milepælen af 1 milliard visnin-

ger på videoer, der ligger på YouTube. Samtidig bliver der også uploadet mere end hvad der 

svarer til tyve timers video hvert minut.   
 

I december 2010 introducerer YouTube det de kalder for “skippable ads”, som er reklamer der 

bliver, vist inden brugeren får lov til at se videoen. Brugeren har dog mulighed for at springe 

disse reklamer over efter 5 sekunder er blevet vist. 

 

I 2011 bliver YouTube officielt en del af “the broadcast business”, hvilket betyder, at det i 2011 

bliver muligt se direkte udsendelser som blandt andet koncerter, sportsbegivenheder osv. Ud-

over dette udgiver de også YouTube Rentals, som er en konkurrent til streamingtjenesten Net-

flix. YouTube Rentals er et online sted, hvor man kan låne eller leje tusindvis af film og serier 

direkte på deres platform. 

 

I 2012, i forbindelse med der var valg i USA, bliver YouTube benyttet som informationskilde. 

Årsagen bag dette er blandt andet, at det er muligt at se og høre valgkandidaternes taler direkte, 

men også fordi YouTube udgiver “YouTube Elections Hub”, som i samarbejde med otte ny-

hedskanaler var et samlingspunkt for alt, hvad der havde at gøre med præsidentvalget. I marts 

2013 runder YouTube 1 milliard månedlige brugere. 

 

I starten af 2015 lancerer YouTube deres familievenlige version af YouTube, YouTube Kids. 

Kids platformen har nogle filtre som skal sørge for at det indhold, der kan ses, er passende for 

børn, samtidig med at tjenesten også tilbyder forældrene, at de kan slå søgefeltet fra og styre 

børnenes skærmtid. Grundet udfordringer med at sikre indholdet på YouTube Kids, informerer 

YouTube i august 2016 brugerne og deres kanaler, hvornår deres videoer er upassende. Denne 
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information er en tilføjelse, der betyder at YouTubes “recommendation algorithm” bestemmer 

at bestemte dele af nogle videoer ikke lever op til krav om at være “advertiser friendly content”. 

Det drejer sig for eksempel om videoer med voldeligt indhold, eller videoer, hvor der bliver 

bandet meget.   

Selvom disse retningslinjer har eksisteret siden 2012, så er det først i 2016 at brugerne virkelig 

oplever konsekvenserne ved det. 

 

I 2017 trækker store amerikanske firmaer deres reklamer fra YouTube, fordi de finder ud af, at 

de bliver vist sammen med ekstremistiske og stødende indhold. Det medfører at man begynder 

at stille spørgsmålstegn ved YouTubes evne til at administrere materiale, og som endte med at 

give YouTube et tab på omkring 750 millioner dollars.  

Senere i 2017 får YouTube som resultat heraf udarbejdet to store ændringer i deres “recom-

mendation algorithm”.  Reklameringen bliver mere strikt, og de forbedrer deres såkaldte part-

nerprogram til at hæve kravene for kanaler på YouTube, der tjener penge på videoer. YouTubes 

partnerprogram er kort fortalt et begreb, der definerer de virksomheder eller personer som ud-

giver reklamer på platformen. Partnerprogrammet er med andre ord den måde YouTube tjener 

deres penge, hvilket sker gennem reklamer.   
 

I februar 2019 fjerner YouTube kommentarfeltet fra YouTube kids videoer, på grund af stø-

dende pædofilske kommentarer og links der er i omløb i kommentarsporerne under videoerne.  

I september samme år får YouTube en bøde efter en undersøgelse for ulovlig indsamling af 

data for børn under 13 år, uden deres forældres tilladelse. YouTube får også stillet et krav om, 

at de skal lave et system, hvor dem der udgiver videoer kan sætte flag ved om indholdet af 

videoen er familie venligt eller ej.  

I februar 2020 oplyser Google for første gang siden de købte YouTube, hvor meget de har tjent 

udelukkende på reklamering. I 2019 tjente YouTube 14 milliarder dollars på reklamer. (Leskin, 

P. (30.5.2020)).  

I 2021 var YouTube den anden mest besøgte hjemmeside på verdensplan kun overgået af 

Google, som også er indehaver af YouTube. (Ingram, D. (16.10.2020)).  
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9.2. Brugen af YouTube 
Foruden ovenstående historiske gennemgang af YouTube, vurderes det ligeledes vigtigt for 

sammenhængen af rapporten at forstå, hvad for en type platform YouTube er, og hvad den 

bruges til. I følgende afsnit vil der derfor blive beskrevet forskellige måder at benytte YouTube 

på samt, hvordan brugeren interagerer på platformen.  

YouTube er som tidligere beskrevet primært en videodelingsplatform, der specifikt fokuserer 

på aspektet “at dele videoer”. YouTube indgår i det der defineres som Web 2.0.   

Betegnelsen Web 2.0, som navnet i sig selv indikerer, er den anden generation af hjemmesider 

og platforme på internettet. (Skytt, L. (02.2022)). Fokusset ved Web 2.0 er brugerne, og der 

lægges derfor stor vægt på kommunikationen og brugerinteraktionen på de online platforme. 

Yderligere er det brugerne selv, der skaber indholdet og igennem det som de publicerer og 

lægger ud, kan der startes dialog og social interaktion mellem brugerne. 

I relation til social interaktion er dette også en af de egenskaber, som YouTube besidder og 

benytter. Når brugerne ser forskellige videoer, er det muligt at skabe interaktion gennem at 

“like”, kommentere, dele samt gemme videoer på sin profil, som man kan vende tilbage til og 

gense. 

YouTube kan og bruges til mange forskellige ting, hvorfor platformen er opbygget således, at 

videoerne ofte er kategoriseret alt efter, hvad indholdet af materialet omhandler, såkaldte vi-

deokategorier.  To af de mest populære videokategorier er “Product Review” og “How to, to-

turials”. “Product Review” som enten fortæller brugeren, hvordan et produkt ser ud og virker. 

“How to” der kan fungere som et redskab, hvis der er noget en bruger skal have hjælp til. Det 

kan for eksempel være alt fra, hvordan man bruger eller benytter sig at et bestemt program på 

computeren, til gode råd om, hvad man skal gøre, hvis lige inden man skal til køreprøve.  

Andre eksempler er på videoer kan være videoklip fra sportsbegivenheder, tv-shows også vi-

deokategorier er gaming, der blandt andet består af gennemgang af spil. (Sukhraj, R. (S.D). I 

2022 bliver YouTube yderligere brugt til formidling af nyheder. Det kan være fra en nyheds-

kilde direkte, der udgiver en video vedrørende noget der sker rundt omkring i verdenen, eller 

for eksempel en bestemt kanal eller bruger der ligger en video op, hvor vedkommende forklarer 

om den pågældende nyhed.  

 

Som opsummering på ovenstående beskrivelse kan det udledes, at brugen af YouTube afviger 

fra bruger til bruger og kommer dermed an på, hvad det er brugeren af YouTube er interesseret 
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i at se. For nogle brugere benyttes YouTube måske som en underholdningskilde, hvorimod 

andre brugere benytter platformen til undervisning, eller noget helt tredje. En nærmere beskri-

velse af, hvordan en bestemt bruger benytter YouTube, vil blive analyseret senere i rapporten. 

Analysen vil som tidligere nævnt tage udgangspunkt i, hvordan mænd i alderen 20-29 år, der 

har en interesse i gaming, benytter YouTube.  

 

9.3. YouTubes opbygning 
Rapporten tager som tidligere nævnt udgangspunkt i Deep Learning, og i relation til YouTube 

og deres “recommendation algorithm”. “Recommendation algorithm” vil teknisk blive analy-

seret og afklaret senere i rapporten, men er kort fortalt den teknologi, der lægger til grund for 

de forslåede videoer, som en bruger får, når de tilgår YouTube startside. Derudover lægger den 

også til grund for forslået videoer til højre for skærmen, når en bruger ser en video. Startsiden 

og forslået videoer til højre, når en bruger ser en video, er med andre ord væsentlig at forstå, 

når det kommer til udgangspunktet for rapporten, og vil derfor blive gennemgået nedenfor.  

 

9.3.1. Beskrivelse af YouTube startside 

YouTubes startside er generet til den enkelte bruger på baggrund af algoritmer. De anbefalede 

videoer, der er på startsiden, kan være videoer fra YouTube kanaler brugeren følger, samt en 

blanding af video, der minder om noget brugeren tidligere har set. Hvordan disse præcist be-

stemmes, kan læses i senere afsnit “Hvordan benytter YouTube Deep Learning?” 

Nedenfor ses et eksempel på en personlig startside fra en mand i alderen 20-29, der har en 

interesse i gaming. 
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I toppen af ovenstående billede ses søgefeltet, hvor det er muligt at søge sig frem til videoer, 

som brugeren ønsker at se. Man kan både søge på kategorier, hvorefter YouTube udplukker de 

videoer, den mener er mest relevante, eller man kan søge på specifikke kanaler eller videotitler, 

hvis man ønsker at se noget specielt.   

Under søgefeltet er der en række kategorier, brugeren kan vælge. Disse kategorier bliver gene-

ret på baggrund af, hvilken slags videoer brugeren har set før i tiden. Her kan man trykke ind 

på en kategori og få anbefalede videoer, der passer ind i netop den genre. På billedet er brugeren 

inde på den kategori der hedder “alt”, hvilket er en blanding af flere slags videoer. Disse kate-

gorier vil ændre sig, hvis brugeren begynder at se en anden slags videoer. Der henvises til 

eksempler på videokategorier, som fremgår tidligere i rapporten.  

Helt oppe i højre hjørne ved siden af brugerens billede ses en lille klokke. Her får brugeren 

notifikationer, når der bliver lagt nye videoer op fra kanaler, der bliver abonneret på. På den 

måde ved brugeren altid, hvornår der bliver lagt nye videoer op fra personer eller kanaler som 

han følger. Ude i venstre side er en række med fem ikoner. Dette kaldes en Tool bar, her kan 

man vælge “start”, “udforsk”, “shorts”, “abonnenter” og “samling”. Her har gruppen taget ud-

gangspunkt i “start”, da det er her man kan finde anbefalede videoer. 

I relation til YouTube “recommendation algorithm” og dermed fokusset for rapporten, skal der 

lægges mærke til de otte øverste videoforslag, som YouTube har anbefalet. Disse videoforslag 

er, foruden nedenstående forklaring af forslået videoer til højre, når man ser en video, grund-

idéen bag “recommendation algorithm”, og vil derfor ligeledes være det, der bliver refereret 

til, når det senere i rapporten nævnes generering af videoer.   

I forhold til lige præcis denne anbefaling, som YouTube kommer med, er der kun én video, fra 

en af de kanaler som brugeren abonnerer på, der bliver vist. Der er derimod fem videoer, som 

er anbefalet ud fra, hvilke kanaler brugeren tidligere har set videoer fra, men som han ikke 

abonnerer til. De to sidste videoer er, hverken anbefalet på baggrund af abonnement eller vi-

deoer set fra samme kanal, men anbefalet ud fra den kategori som videoerne indgår i. Altså 

videoer der omhandler det samme emne, men er udgivet af forskellige kanaler. 

 

9.3.2. Beskrivelse af anbefalede videoer i højre side 

Når brugeren ser en video på YouTube, kommer der ude i højre side en række af anbefalede 

videoer. Nedenfor ses et billede af en brugeres skærm, imens der bliver set en video samt række 
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ude til højre med anbefalede videoer. I nedenstående tilfælde er der blevet klikket på en video 

der har noget med basketball at gøre. 

 

Helt oppe i toppen af højre hjørne på billedet kan man se to mulige genre, som man kan trykke 

sig ind på. Enten kan man se relateret anbefalede videoer eller kun videoer fra samme kanal, 

som i dette tilfælde er “House of Highlights”. Der er også to pile, som gør det muligt for bru-

geren at vælge endnu flere kategorier end de to førnævnte.   

I relation til “recommendation algorithm” er fokus på før nævnte videoer ude i højre side. Vi-

deoerne består af en række anbefalede videoer til brugeren. Disse videoer er generet på bag-

grund af de videoer, der ses på nuværende tidspunkt samt på baggrund af de videoer brugeren 

tidligere har set. Hvordan disse præcist bestemmes, kan læses i senere afsnit “Hvordan benytter 

YouTube Deep Learning?” 
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10. Aktivt analyseafsnit 
Følgende afsnit består af rapportens analyse del med udgangspunkt i trin-modellen og foretaget 

interviews. 

 

10.1. Trin-model 
10.1.1. Intro til trin model analyse 

Gruppen har valgt at benytte sig af to ud af de seks trin fra trin-modellen. De to trin er hen-

holdsvis trin 1: “Teknologiers indre mekanismer og processer” samt trin 3: “Teknologiers util-

sigtede effekter”.  

 

10.1.2. Trin 1: Teknologiers indre mekanismer og processer 
Trin 1 vil benyttes til at forstå Deep Learnings indre mekanismer og processer. For at forstå 

Deep Learning, er det dog først væsentligt at forstå, hvad er en algoritme. Dernæst skal begre-

bet “Machine Learning” forstås, hvilket vil lede videre til en forståelse af Deep Learning. Før-

ste del af analysen vil bestå overordnet af de indre mekanismer og processer indenfor kunstig 

intelligens med det formål at forstå begrebet Deep Learning. I anden del af analysen vil tekno-

logien blive beskrevet i forhold til YouTube og platformens “recommendation algorithm”.  

 

10.1.3. Hvad er en Algoritme 

Den overordnet definition af ordet algoritme er ifølge den danske ordbog defineret som en 

"trinvis beskrivelse af en proces der skal kunne udføres af en automat, ofte en computer" (Den 

Danske Ordbog, “Algoritme”. (S.D)). En algoritme fungerer ved at give en mængde data, der 

skal behandles. Behandlingen sker ud fra en proces, hvor den omdanner denne data til et resul-

tat.  Dette kan på mange måder sammenlignes med en madopskrift, hvor en person har en liste 

over ingredienser og en trinvis forklaring af, hvordan disse skal bruges. For at forstå denne 

proces bedre, skal det dog sættes i relation til den valgte teknologi Deep Learning. Deep Lear-

ning er en underkategori af såkaldt machine learning, som er en underkategori af kunstig intel-

ligens (AI). Machine Learning og Deep Learning beskrives mere dybdegående senere i rappor-

ten.  
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10.1.4. Kunstig intelligens 

Konceptet kunstig intelligens er teknik, hvis mål er at få computeren til at tænke som et men-

neske. For at kunne få computere til at ”tænke” som mennesker, bruger kunstig intelligens to 

forskellige koncepter som er machine learning og Deep Learning. Figuren herunder illustrerer, 

hvordan der er en sammenhæng mellem kunstig intelligens, machine learning og Deep Lear-

ning.   

 

Kunstig intelligens blev i året 1956 anerkendt som forskningsfelt ved Darthmouth College 

Summer Research Project. John McCarthy en tidligere matematik professor hos Darthmouth 

stod for at organisere projektet og visionen bag projektet blev beskrevet således: ”The study is 

to proceed on the basis of the conjecture that every aspect of learning or any other feature of 

intelligence can in principle be so precisely described that a machine can be made to simulate 

it.” (Moor, J (2006)).  McCarthy er krediteret for at introducere udtrykket ”artificial intelli-

gence” og det var under denne konference at kunstig intelligens blev anerkendt som forsk-

ningsfelt. (Moor, J (2006)). Under forskningsprojektet blev der præsenteret forskellige emner 

inden for området kunstig intelligens blandt andet computere som kunne lære fra eksempler 

samt forskning omkring neurale netværker. Det moderne felt indenfor machine learning og 

Deep Learning er baseret på disse områder” (Kelleher, J.D (2019)).   

 

10.1.5. Machine learning 

Machine learning involverer at udvikle algoritme, der gør det muligt for en computer at lære 

specifikke funktioner, ud fra det dataset det bliver præsenteret overfor. ”Machine learning is 

literally about building machines, often in software, that can learn to perform specific tasks” 

(Trappenberg, T.P. (2019)). Machine learning programmer skal kunne udføre en opgave, uden 

at den er blevet specifikt programmeret til det. Machine learning er baseret på data og ud fra 
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de specifikke data, som programmet bliver præsenteret overfor, laver maskinen en algoritme 

som kan lære og lave forudsigelser ud fra datasættet. For at machine learning skal fungere, er 

det vigtigt at der er defineret nogle regler som algoritmen skal arbejde under, så algoritmen 

forstår, hvad den skal forudsige. Trappenberg beskriver processen for, hvordan machine learn-

ing foregår således:” However, what we need for learning is a teacher who provides us with 

information about what these data should predict. Such informartion can take many different 

forms. For example, we might have a form of data that we call labels, such as the identity of 

objects in a digital photograph. This is exactly the kind of information we need to learn optical 

object recognition. The teacher provides examples of the desired answars that the learne should 

learn to predict novel inputs” (Trappenberg, T.P. (2019)). For at forstå. hvordan machine lear-

ning fungerer er der 3 begreber der er vigtige at forstå: dataset, algoritme og funktioner.  

  

For at machine learning skal kunne fungere, skal der være et dataset, som simpelt forklaret er 

den viden maskinen skal lære ud fra. ”In its simplest for, a dataset is table where each row 

contains the description of one example from a domain, and each column contains the infor-

mation for one of the features in a domain,” (Kelleher, J.D (2019)). Kelleher bruger et eksempel 

med låneansøgniner for at illustrere, hvordan et dataset kunne se ud. 

 

Dette er eksemplet Kelleher benytter sig af. Dette dataset består af 4 forskellige eksempler på 

låneansøgninger. Hver ansøgning indeholder 4 forskellige ”features” som er ansøgerens ID nr., 

deres årlige indkomst, deres nuværende gæld og kreditsolvens.  

En algoritme er det program, eller som det er forklaret tidligere, den opskrift som computeren 

benytter sig af til at analysere dataene. Algoritmen er en proces, hvori datasættet bliver analy-

seret og identificeret for tilbagevendende mønstre i dataene. Med udgangspunkt i ovenstående 
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tabel beskriver Kelleher, hvordan en algoritme ville kunne analysere datasættet: ”The algo-

rithm might find a pattern in the data. For example, the algorithm might find a pattern that 

relates a person’s annual income and current debt to their credit solvency rating. In mathemat-

ics, relationsships of this are reffered to as functions” (Kelleher, J.D (2019)).   

Kelleher definerer funktioner på følgende måde ”a function is a deterministic mapping from a 

set of input values to one or more output values” ” (Kelleher, J.D (2019)).  For at beskrive det 

på en anden måde, kan man sige det er de spilleregler algoritmen skal forholde sig til inden den 

kan komme med et output. Disser funktioner kan repræsenteres på mange forskellige måder, 

det kan være en simpel matematisk funktion eksempelvis gange og dividere. Det kan det være 

en sekvens af ”if-then-else rules” eller det kan være endnu mere komplekst. Ved hjælp af disse 

funktioner kan algoritmen identificere mønstre i datasættet og på baggrund af disse mønstre 

afgøre, hvilket output der er det rigtige.  

Når det kommer til machine learning er der 3 forskellige kategorier som disse maskiner kan 

lære på. De 3 forskellige kategorier er supervised, unsupervised og reinforcement learning.  De 

tjener alle 3 forskellige formål og kan benyttes til forskellige opgaver. Den første kategori kal-

det supervised learning, er den mest almindelige type af maskin læring.  Supervised learning 

fungerer ved at træne en algoritme til at opfylde et ønsket output. Måden, hvorpå man gør dette 

er ved at have et træningsdataset med nogle inputs og korrekte outputs. Et eksempel kunne 

være at man gerne ville lære et system at kende forskel på øl og vin. For at træne systemet til 

dette ville man stille nogle parametre op for, hvordan den skal kende forskel på, hvad der er 

vin, og hvad der er øl. Det kunne fx være alkoholprocenten og farven. Herefter ville man op-

stille et ønsket output som kunne være, hvis farven er rød og alkoholprocenten er over 10% så 

er det vin, og hvis farven en gul og alkoholprocenten er under 6% så er det øl. Til sidst ville 

man give det et træningsdataset, hvor den ville træne sig selv til at kunne kende forskel på de 

2 ting. Grunden til at det bliver kaldet supervised learning, er at man træner algoritmen til en 

specifik opgave, som er forudbestemt. Supervised learning bliver blandt andet benyttet til bil-

lede genkendelse og spamfiltre til mail.  

Den anden kategori er unsupervised learning bliver generelt brugt til at lave dataanalyser og 

inddele dataene i forskellige klynger.  Det bliver brugt til at opdage skjulte mønstre og grup-

peringer i større mængde data.  Dens evne til at opdage ligheder og forskellige informationer 

og samle dem i forskellige grupperinger gør det til brugbart værktøj til blandt andet at foretage 

undersøgelser omkring kundesegmentering. Den overordnede forskel mellem supervised og 
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unsupervised learning, er at ved supervised, er det forudbestemt, hvad algoritmen skal finde ud 

af. Hvor derimod unsupervised ikke, at har et predefineret regelsæt for den skal finde ud af.   

Den sidste kategori er reinforcement learning. Det overordnet mål med reinforcement learning 

er at give en agent en strategi for, hvordan agenten skal operere i en given situation. En agent 

skal forstås som en algoritme, der gør en bestemt handling, ud fra nogle andre handlinger. Med 

andre ord, betragtes output som den næste handling computeren bør tage. Computeren bestem-

mer, ud fra input, en såkaldt strategi for, hvordan den skal reagere i et bestemt miljø for at blive 

belønnet med output (Kelleher, J.D (2019)) For bedre at forstå reinforcement learning kan det 

betragtes ud fra et eksempel. Hvis en algoritme skulle lære at spille pac-man ved hjælp af re-

inforcement learning vil, hver pixel i spillet få en numerisk værdi. Det kunne være 0 for at 

flytte sig til et tomt felt, 1 for at samle oste, 2 for at samle frugte, 3 for super osten, 4 for at 

spise et spøgelse, 5 for at vinde banen og –5 for at blive ramt af et spøgelse.  

Agenten kan nu starte med at spille spillet, hvor den i starten vil bevæge sig tilfældigt rundt i 

banen. I takt med at agenten spiller flere spil, vil den lære, hvordan man vinder spillet og hele 

tiden udvikle sig og blive bedre.   

  

10.1.6. Deep Learning:  

Det andet koncept er kaldet Deep Learning. Deep Learning består af et neuralt netværk som 

kan sammenlignes med den menneskelig hjerne. Deep Learning er designet til at analysere 

data, hvor der ikke er nogle prædefineret regler eller funktioner algoritmen skal forholde sig 

til. Deep Learnings algoritme udvikler sig over tid, og det neurale netværk består af flere lag. 

Figuren herunder demonstrere, hvordan et neuralt netværk kan se ud: 

 

Det er neurale netværk er inddelt i forskellige lag, som hver har sin egen funktion. I dette ek-

sempel består af det 1 input lag, 3 skjulte lag og 1 output lag.   



  S2224791568 
 

   
 

33 

Firkanterne til venstre repræsenterer det dataset skal analysere også det vi kalder for inputs. 

Hver cirkel repræsenterer et neuron, og hver af cirklerne har deres egen simple funktion. Det 

vil sige at, hver cirkel tager en værdi fra datasættet og prøver at forudse en sammenhæng mel-

lem de værdier den bearbejder og sender det herefter videre til det næste neuron som et nyt 

output. Denne proces foregår gennem hvert neuron, indtil dataene er blevet gennemarbejdet og 

algoritmen har omdannet dataene til et resultat. Som pilene indikerer, sender, hvert neuron sit 

nye output videre som input til de næste neuroner. For at et neuralt netværk skal betragtes som 

Deep Learning kræver det minimum 2 skjulte lag.  

Måden hvori et neuron behandler information, består af en 2 trins-proces. "The first stage of 

processing involves the calculation of a weighted sum of the inputs to a neuron. Then the results 

of the weighted sum calculation are passed through a second function that maps the results of 

the weighted sum score to the neuron's final output value" (Kelleher, J.D (2019)). For at komme 

med et eksempel på, hvordan denne proces kunne se ud, kan vi tage udgangspunkt i det før-

nævnte dataset omkring låneansøgninger.  Det første trin i processen ville være at udregne 

kreditsolvensens for den enkelte låneansøger pa baggrund af de 2 input (indkomst og gæld) 

som neuronen er blevet præsenteret overfor. Det næste trin i processen ville bestå i at afgøre 

om låneansøgeren ville blive godkendt til et lån eller ej. Måden det afgøres på i denne fase er 

ved at sende den deres kreditsolvens gennem en beslutningsregel. Denne beslutningsregel 

kunne bestå i en funktion der kortlagde en kreditsolvensscore til en afgørelse om, hvorvidt en 

låneansøgning blev godkendt eller ej. 

10.1.7. Hvordan benytter YouTube Deep Learning 
I forhold teknologiens indre mekanismer og processer, der er beskrevet ovenfor, er det væsentlig at 

forstå, hvordan YouTube gør brug af dette. For at får brugen er man nødsaget til at forstå rejsen dertil, 

hvorfor dette er beskrevet nedenfor.  

Ifølge chefen for YouTube skyldes 70% procent af den tid brugerne benyttes på YouTube deres 

såkaldte "recommendation algorithm" (Solsman, J.E. (10.01.2018)).   

Begrebet "Recommendation Algorithm" som vi kender det i dag, er en betegnelse for den un-

derlæggende systemgenerering, der lægger til grund for de videoer, man ser på YouTube start-

side og gennem funktionen AutoPlay. Funktionen AutoPlay er en funktion, der autogenerer og 

starter videoer, efter en anden video er slut. Funktionen blev en del af YouTube i 2015 (Gian-

siracusa. N. (10.07.2015)). 
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I 2012 lavede YouTube en markant ændring, der grundlæggende ændrede fokusset for før 

nævnte “Recommendation Algorithm”.  Før ændringen i 2012 blev “Recommendation Algo-

rithm” genereret ud fra antallet af views en video havde. Efter ændringen bliver “Recommen-

dation Algorithm” genereret ud fra, hvor længe brugerne ser videoerne. Med andre ord, måden 

YouTube indtil 2012 havde estimeret succes var gennem antallet af kliks, men efter ændringen 

blev succesen i stedet målt gennem, hvor længe brugerne så videoen. Årsagen bag ændring kan 

formentlig sættes i perspektiv til måden YouTube generere penge, der er baseret på reklamer. 

Reklamerne vises i forbindelse med en video, og desto længere videoen er, desto flere penge 

tjener YouTube (Giansiracusa. N. (10.07.2015)).  

I 2015 blev YouTubes “Recommendation Algorithm” re-designet gennem Deep Learning 

(Giansiracusa. N. (10.07.2015)), og er i årene efter langsomt tilpasset ud fra ny viden (Newton, 

C. (30.09.2017)). Re-designet gennem Deep Learning var et forsøg på at øge den længde bru-

gerne så videoerne. Grundlæggende bruger YouTube Deep Learning til at skabe viden, herun-

der mønstre og mening i brugerens valgte videoer. Den skabte viden lægger til grund for de 

videoer brugerne ser på YouTube startside og gennem AutoPlay funktionen, der er beskrevet 

tidligere. Rent teknisk er måden YouTube benytter Deep Learning gennem Google AI (Gian-

siracusa. N. (10.07.2015)). Deep Learning betegnes i relation til Google som Google Brain 

(Google arts & culture. (S.D)). 

Første step i generering af videoer på YouTube er en frasortering. Her gennemgår Google Brain 

alle videoer og finder nogle hundrede, der kan have en given brugers opmærksom. Reducerin-

gen af videoer sker ud fra brugerens søgehistorik, brugte søgeord, demografi og geografiske 

placering. Ved demografi forstås alder på brugeren og køn. Ved geografisk placering refereres 

der til brugeren IP-adresse, hvorvidt brugeren har benyttet telefon, computer eller en enhed til 

YouTube (Covington, P.  Adams, J. Sargin, E. (S.D)).  

Step to i generering a videoer, sker ved at tage ovenstående fundne videoer, og sortere dem ud 

fra mest til mindst sete. Denne sortering sker, i lighed med ovenstående, gennem søgehistorik, 

brugte søgeord, demografi og geografiske placering. Sortering sker dog ligeledes gennem bru-

gerens tidligere interaktion med den videokanellen – den bruger, der har lagt videoen op. Med 

tidligere interaktion forstås, hvor mange gange brugeren har set ting fra den givne videokanal, 

og hvor mange forskellige ting, der er set. Denne proces sker, hver gang brugeren benytter 

YouTube (Covington, P.  Adams, J. Sargin, E. (S.D)). 
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Som det kan udloddes af ovenstående gennemgang, genereres videoer af gamle data, hvilket i 

mange år betød at nye videoer blev overset. Som et resultat heraf tilføjede Google Brain noget 

der hed ”Reinforcement Learning” i 2018. Som tidligere beskrevet er reinforcement Learning 

kort fortalte én ud af tre kategorier indenfor machine learning, hvor output betragtes som den 

næste handling computeren bør tage. Computeren bestemmer, ud fra input, en såkaldt strategi 

for, hvordan den skal reagere i et bestemt miljø for at blive belønnet med output (Kelleher, J.D 

(2019)). I relation til YouTube vil dette sige, at “recommendation algorithm”, efter ændringen 

i 2018, skal kunne reagere og handle ud fra bestemte handlinger en bruger gør. Såfremt disse 

handlinger er korrekte, vil der opstå en belønning, der består af at brugerne ser flere videoer i 

længere tid.  

Et eksempel på handlinger er at vise en video med samme emne, en bruger netop har set, dog 

lavet af en anden bruger. En anden handling kan være en kort video om et andet emne. Ud fra 

om brugeren reagerer positiv eller negativt, der kan bestemmes ud fra, hvor meget brugeren 

integrerer med videoen, og hvornår videoen afbrydes, genereres de anbefalet videoer. Formålet 

med YouTubes indførelse af Reinforcement Learning var dermed at give “recommendation 

algorithm” en form for selvlærende teknologi til at udvikle en strategi for forslået videoer, der 

gør det muligt for computeren at undersøge andre relevante videoer, som brugeren måske 

kunne være interesseret i, og dermed tilbyde nye videoer til brugeren. Rent teknisk betød ind-

førelsen af Reinforcement Learning at de valgte videoer også blev valgt og sorteret ud fra sand-

synligheden for at brugeren ville se dem (Giansiracusa. N. (10.07.2015)).  
 

10.2. Databearbejdning spørgeskema 

Nedenstående afsnit består af databearbejdning af det udsendte spørgeskema. Formålet er en 

gennemgang af modtaget svar, der har til henblik at hjælpe med udvælgelsen af målgruppen. 

Udvælgelsen af målgruppen vil blive benytte i efterfølgende analyse. 

Gruppen har udarbejdet et spørgeskema for at finde ud af, hvem der bruger YouTube, og hvad 

de primært bruger YouTube til. Spørgeskemaet har været åbent i to uger fra den 2. maj til den 

16. maj. I denne periode har gruppen modtaget 103 svar, hvoraf 96 har svaret at de benytter sig 

af YouTube. Ud af de 103 personer ser kønsfordelingen således ud: 
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Her kan det ses at 62,1% af respondenterne er hankøn mens 36,9% af respondenterne er hun-

køn. 

Derudover har det været relevant for projektet at finde ud af respondenternes aldersgrupper og 

der ser fordelingen således ud: 

 

 

 

Her kan man se at 73,8% af respondenterne er i aldersgruppen 20-29 år. Derudover kan det ses 

at der er 9,7% der er i aldersgruppen 10-19 år og til sidste er der 8,7% der er 50+.  

Ud fra disse to resultater har gruppen udvalgt en målgruppe for mere dybdegående interviews. 

Den valgte målgruppe er Mænd i alderen 20-29 år. 

Derudover blev respondenterne spurgt ind til, hvad de bruger YouTube til. Her ser svarende 

således ud: 
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Ud fra disse svar kan det konkluderes at over størstedelen af respondenterne bruger YouTube 

til gaming og/eller hobbyer. Der var mulighed for at vælge flere svar, så derfor er det muligt at 

flere har svaret både gaming samt hobby, da det oftest kan hænge sammen. Ud fra disse resul-

taterne kan der konkluderes at 60,8% af de adspurgte blandetandet bruger YouTube til at se 

videoer der er gamer relateret. Derudover kan man se at 67% benytter sig af YouTube til at se 

videoer der er relaterede til hobbyer. De adspurgte har også haft mulighed for at skrive, hvad 

de ellers bruger YouTube til, men da det kun er 1% på hvert af de andre svar, så derfor har 

gruppen ikke valgt at gå videre med de svar. 

Ud fra disse svar har gruppen udvalgt følgende målgruppe: mænd i alderen 20-29 år der har 

interesse i gaming og bruger tid på YouTube til at se videoer der er gamer relateret. Denne 

målgruppe har gruppen udvalgt da 60,8% af respondenterne har svaret de har interesse i gaming 

og en del af deres fritid på YouTube og ser gamer relateret videoer.  

Ud fra dette har gruppen fundet tre personer der passer ind i målgruppen og lavet tre mere 

dybdegående interviews.  

 

10.3. Analyse af interview 

Gruppen har foretaget tre interviews, der er vedhæftet i henholdsvis bilag 2, 3, 4. Ud fra de tre 

interviews vil der foretages en analyse, der har til formål at undersøge de adspurgtes handlin-

ger, når de benytter sig af YouTube. Besvarelserne fra de foretaget interviews vil sættes i rela-

tion til teorien bag “Uses and Gratification”, der har til formål at analysere, hvilke bevæggrunde 

brugerne har, når de benytter YouTube. Der er spurgt indtil valg af videoer og den generelle 

interaktion med platformen.  De udarbejdet interviews er i følgende afsnit, inddelt i temaer. 
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Disse temaer er bestemt ud fra formålet med interviews samt angivet svar. Temaerne er bestemt 

til: 

• Behovet og motivet 

• Interaktioner med YouTube 

• Tidsforbrug 

  

10.3.1. Behovet og motivet 

Behovet og motivet bag brugen af YouTube kan i forhold til de adspurgte sættes i relation til 

valg af videoer. Det kan med udgangspunkt i interviews og observation umiddelbart udledes, 

at mange af de sete videoer, vælges på baggrund af YouTubes startside, og dermed videoer 

genereret af YouTubes “recommendation algorithm”. Denne påstand understøttes i forbindelse 

med de foretaget interviews, hvor det er forespurgt, hvorfor personerne har valgt de givne vi-

deoer, samt hvad personen gør, når de åbner YouTube. De interviewede har hertil svaret: “Det 

var et tilfælde. Den var på startsiden” (Bilag 4). En anden har svaret: “Ofte åbner jeg YouTube 

og ser om der ligger nogle spændende ting på forsiden.” (Bilag 3.)  Det er i forbindelse med 

alle tre interviews yderligere blevet observeret, at såfremt startsiden ikke viser nogle videoer, 

som personerne gerne vil se, trykkes der på YouTube logoet for at generere nye videoer ”hvis 

der ikke er noget der ser spændende ud så refresher jeg bare siden for så kommer der nye 

videoer frem. Hvis der så er en video der er kommet op flere gange, så kan det godt være jeg 

lige kigger på den og ser om den er god”. Herved kan det udledes, at når personerne løber tør 

for indhold at se, er deres nye valg af videoer overladt til, hvad YouTube “recommendation 

algorithm” anbefaler dem. 

Trods valg af videoer umiddelbart er baseret på startsiden, herunder YouTubes “recommenda-

tion algorithm”, betyder dette dog ikke, at de adspurgte altid gør brug af denne. Brugen af 

YouTube er vurderes at afvige fra konteksten og dermed formålet med brugen af YouTube. 

Såfremt brugeren har et specifikt formål med brugen af YouTube, er deres søgning efter vide-

oer mere målrettet. En af de interviewede nævner: “Nogle gange bruger jeg det dog til at 

hjælpe mig, hvis jeg fx ikke ved hvordan man klare en Quest i World of Warcraft, så kan man 

ofte finde en video af hvordan man klare den.” (Bilag 3.). Denne handling er i lighed med et 

andet interview, hvor den interviewede har fået spørgsmålet: ”Hvordan benytter du You-

Tube?”. Hertil svarer personen: “når jeg åbner YouTube starter jeg med at gå ind og se på 

mine abonnenter altså dem jeg subskriber til. Her ser jeg efter om nogle af de kanaler jeg ser 
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mest, har uploadet nye videoer. Hvis der er kommet nye ud så starter jeg med at se dem (…) 

(Bilag 2)”. I relation til andre kriterier nævnes også: kanaler de subscriber til, navnet og udgi-

velse. Disse kriterier er blandt andet blevet observeret i forbindelse med et af de foretaget in-

terview: “Anonym starter sin YouTube op og går ind på sine abonnenter og udvælger en video 

der ser spændende ud. Her bliver der kigget på, titel og hvem der har lagt videoen op.” (Bilag 

2). De nævnte kriterier kan sættes i relation til steppet “activity” i teorien bag Uses and grati-

fication, hvor kriterierne betragte som de overvejelser brugerne har ved valg af videoer før og 

under valg af video. 

 

10.3.1.1. Behov 

Ud fra teorien bag Uses and gratification kan det med udgangspunkt i ovenstående argumente-

res for at "needs” og “motivationen” er forskellige alt afhængig af konteksten. Hvis brugeren 

har en instrumental orientering, kan behovet sættes i relation til: “cognitive needs, such as the 

need to understand”. Det vil sige, at brugeren søger at få svar på en specifik problemstilling 

eller søger information omkring et konkret emne. Såfremt brugeren har en ritualistisk tilgang 

til platformen, kan det sættes i relation til behovet om: ”needs related to escape or tension 

release”. Det skal i denne sammenhæng forstås som, at brugeren bruger YouTube som en vane, 

og de derfor ikke har et decideret formål med deres brug af YouTube. Dette kan sættes i kon-

tekst til, at de bruger YouTube som et alternativ til blandt andet Streaming tjenester. Videoerne 

kan ligeledes fungere som baggrundsstøj, hvilket foruden ovenstående citater, kommer til ud-

tryk gennem følgende citater: “Nogle gange køre det bare i baggrunden imens jeg spiller og 

andre gange sidder jeg og ser mange videoer i træk” (Bilag 2). En anden person er blevet spurgt 

om, hvorfor personen så YouTube nu, hvortil der er svaret: “Ser en video, fordi jeg spiser” 

(Bilag 4). Videoerne kan altså betragtes som et alternativ til andre underholdningsformer, her-

under blandt andet at se en serie. Dette bliver ligeledes nævnet af en af de interviewede (Bilag 

3).     

 

10.3.1.2. Motiv 

Når det kommer til steppet “Motives” i Uses and gratification teorien, afhænger brugerens mo-

tiver ligeledes af, hvilken orientering brugeren har. Hvis brugeren har en instrumental oriente-

ret tilgang til brugen af YouTube, kan der argumenteres for, at motivationen bag er: “informa-

tion - to learn about things that are interesting and useful.” Hvorimod, hvis brugeren har en 
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ritualistisk orienteret tilgang, vil motivationen bag være: “entertainment - to seek fun, amuse-

ment and excitement” og “pass time – to relieve boredom and kill time”. Med andre ord, hvis 

brugeren tilgår platformen med et specifikt formål, er motivationen bagved at finde brugbar 

information og få ny viden. Omvendt, hvis personen har en ritualistisk orienteret tilgang, er 

motiverne primært for underholdningsskyld eller at slå tiden ihjel.   

 

10.3.2.  Interaktioner med YouTube:  

Som belyst af ovenstående analyse af citater fra de foretaget interviews, beskrives der hvordan 

brugeren interagerer med platformen. Overordnet set bliver der beskrevet, hvordan brugeren 

benytter sig af YouTube forskellige funktioner i form af startside og YouTubes ikon.  

Brugerenerne bruger ofte YouTubes startside til at finde indhold, hvis personen ikke har et 

specifikt formål med deres besøg på siden. Brugerne beskriver, at når de åbner YouTube, kig-

ger de på de videoer som ligger på startsiden, og hvis der en video som fanger deres interesse, 

vælger de videoen. Hvis brugeren løber tør for indhold, eller hvis de videoer som vises på 

startsiden, ikke fanger deres interesse, benytter brugeren sig af YouTubes ikon med det formål 

at genindlæse siden og på den måde genere nye videoer på startsiden. På denne måde får bru-

geren mulighed for at finde nyt indhold. Det er en proces, som kan ske gentagende gange, mens 

brugeren bruger YouTube.  

 

10.3.3. Tidsforbrug: 

Det sidste udvalgte tema er tidsforbrug. Dette tema kan sættes op mod steppet gratification i 

Uses og gratification teorien, hvor det handler om at analysere, hvorvidt brugeren får tilfreds-

stillet sine behov, når brugeren har brugt et medie.  Det kan sættes i relation til, hvor ofte og 

hvor meget interviewpersonerne benytter sig af YouTube, da personen formentlig ikke vil be-

nytte sig af YouTube, såfremt behovet ikke bliver stillet. Interviewpersonerne beskriver at de 

benytter sig af YouTube nærmest, hver dag og gerne mange timer om dagen: “Dagligt. Jeg 

benytter det også flere gange dagligt. Det er ofte bare åbent og så trykker jeg lidt frem og 

tilbage.” og ”Hmm, i gennemsnit nok ca. 7 timer om dagen. Der er flere dage, hvor når jeg 

kommer hjem fra arbejde ser jeg bare YouTube. Nogle gange kører det bare i baggrunden 

imens jeg spiller og andre gange sidder jeg og ser mange videoer i træk”. (bilag 2, 3) Brugernes 

mange timers forbrug kunne indikere at de oplever en tilfredshedsfølelse af at benytte sig af 

YouTube. De mange timers brug af platformen tyder på et nært tilhørsforhold til platformen.    
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Det kan ud fra vores foretaget analyse, af de adspurgte mænd i alderen 20-29 år, som har en 

interesse i gaming, konkluderes at de bruger YouTube "recommendation algorithm" som pri-

mær kilde til at finde nyt indhold, hvis brugeren har en ritualistisk tilgang til platformen. Her-

ved skal det forstås som, hvis brugeren ikke har et specifik formål med deres besøg af siden, 

udvælger de primært de videoer som algoritmen viser på startsiden. På den anden side såfremt 

der ikke er et specifikt formål og altså en instrumental tilgang til platformen, bliver de anbefa-

lede videoer ikke brugt i lige så stort omfang. Brugeren benytter sig af søgefunktionen og væl-

ger videoer på denne måde.  

Det kan med andre ord konkluderes at YouTubes "recommendation algorithm" spiller en for-

skellige rolle, alt afhængig af, hvilken tilgang brugeren har til platformen, samt hvilke behov 

og motiver brugeren søger at for opfyldt. Den har en høj indflydelse på brugerens valg af vide-

oer, hvis brugeren benytter platformen til underholdning eller tidsfordriv. Hvorimod hvis for-

målet er at søge information, har algoritmen mindre indflydelse på brugeren. 

  

10.4. Trin 3: Radikalisering og Fake News  
Som det fremgår af tidligere introduktion samt problemfelt, er fokusset for udarbejdet rapport 

ikke radikalisering eller fake news. Trods denne afgrænsning vurderes det vigtigt kort at klar-

gøre, hvilke utilsigtet effekter, der kan opstå gennem menneskers brug. Som et resultat af ud-

vikling i et samfund bruger mennesker teknologien på andre måder, end det først var tiltænkt, 

hvortil utilsigtet effekter kan opstå (Winner, L. (2020)). Med andre ord, mener gruppen ikke 

det er muligt at komme uden om utilsigtede effekter, da teknologien sættes op mod mennesket. 

For at belyse de utilsigtede effekter tages der udgangspunkt i trin-modellen, herunder trin tre.  

 

Det fremgår af tidligere analyseret interviews, at YouTube i nogle tilfælde benyttes som bag-

grundsstøj, og valg af videoer derfor ligeledes kan være forholdsvis tilfældigt. Ud fra denne 

betragtning vurderes begrebet radikalisering vigtigt ved brugen af YouTube. Begrebet radika-

lisering er ifølge ordbogen defineret som en “proces hvorved nogen eller noget gøres (mere) 

gennemgribende, dybtgående eller yderligtgående især om (unge) mennesker som påvirkes i 

en fundamentalistisk eller kriminel retning” (Den Danske Ordbog, “Radikalisering” (S.D)). I 

relation til YouTube og dertilhørende utilsigtede effekter, kan radikalisering opstår gennem de 
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såkaldt “rabbithole”, der er en metafor indenfor kunstig intelligens for, at en person bliver op-

slugt af noget bestemt.  (Lomas, N.(07.07.2021)) Problemet opstår heraf, at YouTubes “recom-

mendation algorithm” forslår videoer ud fra sandsynligheden for at brugeren vil se den. Der 

tager med andre ord, ikke hensyn til, hvilken kanal der lægger videoerne op. Såfremt brugeren 

har set en eller to videoer, der kan være radikaliserende, er chancen for at YouTubes “recom-

mendation algorithm” vil anbefale flere videoer i samme stil stor, hvis brugeren reagerer posi-

tivt. For nærmere uddybning se afsnittet “Hvordan benytter YouTube Deep Learning”. I for-

længelse af troværdigheden af videoer, er det ligeledes vigtigt at have for øje, at videoerne på 

YouTube er brugergenereret, hvorfor mængden af radikalisering i høj grad er bruger bestemt. 

  

I forlængelse af førnævnte brugergenereret videoer, og videoer der afspilles ud fra sandsynlig-

heden for, at en bruger vil se det fremfor troværdigheden, kan fake news ligeledes betragtes 

som utilsigtede effekt. Det fremgår af YouTubes supportside, at YouTube ikke godkender eller 

tjekker fakta. Såfremt en bruger er uenig i angivet fakta i en video, er personen selv ansvarlig 

for at tage fat i brugeren, der har udgivet videoen, og oplyse dette. (Support.Google (S.D)) Den 

manglende opfølgende betyder dermed, at mængden af fake news på YouTube kan være stor, 

og da YouTube i som tidligere beskrevet kan fungere som baggrundsstøj, er det ikke sikkert at 

brugerne tjekker op på videoerne inden de ser dem. Denne tendens kan i lighed med ovenstå-

ende gennemgang af radikalisering betyde, at hvis man først har set en video med fake news, 

er der større chance for at brugeren ser en i samme stil. Med andre ord, bliver fake news på sin 

vis spredt ud over YouTube trods dette ikke er hensigten. 

Ud fra ovenstående kan det konkluderes at, der opstår utilsigtede effekter når mennesker inter-

agere med teknologi. De to væsentlig utilsigtede effekter i relation til YouTubes “recommen-

dation algorithm” vurderes at være radikalisering og fake news.  
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11. Diskussion: 
I følgende afsnit vil viden opnået gennem analysen blive benyttet til at diskutere YouTubes 

brug af informationer om brugeren. Denne viden vil sættes i relation til tidligere identificeret 

oplysninger, som YouTubes “recommendation algorithm” benytter til udvælgelse af videoer, 

Det vil yderligere sættes i relation til YouTubes offentlige datapolicy (Policies.Google (S.D)) 

 

For at YouTube kan anbefale videoer til den enkelte bruger, skal de som nævnt i afsnittet 

“hvordan YouTube bruger Deep Learning”, bruge flere forskellige informationer om brugeren. 

Når man opretter en profil på YouTube, skal man acceptere, at de må indhente specifikke data 

om en. Nogle af de data YouTube indhenter er blandt andet geografisk placering, køn og søge-

historik (Covington, P.  Adams, J. Sargin, E. (S.D)). Disse informationer er umiddelbart meget 

specifikke oplysninger om brugerne, og der sættes derfor spørgsmålstegn ved vigtigheden og 

nødvendigheden af alle informationer, der indsamles. 

Spørgsmålet er, hvorvidt YouTube reelt har brug for alle informationerne for at kunne anbefale 

videoer eller om nogle af informationerne er overflødige. I analysen af interviewene kan det 

udledes, at alle tre respondenter benytter sig relativt meget af de anbefalinger YouTube vælger 

til dem, hvorfor genereringen heraf er rigtig. En af de informationer YouTube indhenter er dog 

brugernes geografiske placering. På den ene side kan der argumenteres for, at deres geografiske 

placering ikke umiddelbart virker til at være nødvendig for at kunne anbefale en video i samme 

kategori, som andre videoer de tidligere har set. Blandt andet fordi man igennem gruppens 

interviews kan udlede, at respondenterne alle har interesses i gaming videoer, men har bopæl 

tre forskellige steder i landet.  

Ifølge Googles egne policy kan en bruger gå ind på sin profil og slå den geografiske placering 

fra og til (Policies.Google (S.D)), hvorfor det igen kan tyde på at information ikke er relevant. 

Såfremt information ikke er relevant, er spørgsmålet, hvad YouTube benytter information til, 

og giver brugeren flere oplysninger end nødvendigt? Det kan modsat argumenteres for, at You-

Tube benytter geografisk lokation i forbindelse med filtrering af data. Som det fremgår af rap-

portens videns felt, gennemgås en stor mængde af brugerens data, hvorefter “recommendation 

algorithm” frasortere og dermed mindsker mængden af data. Gennem  geografisk loka-

tion er det muligt at vurderes, hvorvidt brugeren i Danmark generelt har en tendens til at se 

videoer fra blandt andet amerikanske brugere. Med andre ord, er det muligt, at YouTube ind-

henter denne information for at danne sig et overblik over, hvor deres brugere ser de forskellige 
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videoer fra og at dette kan bruges til at informere YouTube, hvor der er interesse for bestemte 

kategorier af videoer. 

Alder vurderes at være et væsentligt kriterie, da det er det kriterie som YouTube og Google, de 

seneste år, har fået mest kritik for. Som beskrevet tidligere i rapporten under YouTubes histo-

riske udvikling, er størstedelen af de skandaler YouTube har været en del af kommet på bag-

grund af upassende indhold, der er blevet anbefalet. Skandalerne YouTube har haft, har pri-

mært været vedrørende YouTube Kids, herunder upassende, krænkede og voldeligt indhold, 

og en aldersgrænse kan derfor var en løsning.  Modsat er nogle af skandalerne sket efter tilfø-

jelsen af aldersgrænsen. Spørgsmålet er dermed, hvordan det upassende indhold er genereret? 

Såfremt information ikke benyttes til sikring af upassende indhold, hvad benyttes information 

så til?  

Det kan i forlængelse af alder diskuteres, hvorvidt det er nødvendigt for YouTube at vide, om 

brugeren er 18 eller 19 år. Med andre ord, bør information alder i stedet været defineret som et 

interval? Det er muligt, at YouTube indsamler data om brugernes alder for at sikre, at der ikke 

bliver vist upassende indhold til børn, men det kan argumenteres for, at dette måske bare burde 

være et spørgsmål om brugeren er over 18. På denne måde ville YouTube på sin vis sikre, at 

børn ikke bliver udsat for upassende indhold, dog ville YouTube ikke kunne sikre, at børn og 

unge lyver om deres, og dermed alligevel får adgang til alt indhold. Spørgsmålet er dermed, 

hvordan det upassende indhold er genereret? Såfremt information ikke benyttes til sikring af 

upassende indhold, hvad benyttes information så til?  

 

YouTube indsamler også informationer om, hvilket køn deres brugere er. Man kan argumentere 

for at brugerens køn i nogle tilfælde kan have relevans for videoers indhold, men på den anden 

side giver dette nogle etiske udfordringer. Et omtalt emne i 2022 er, at mennesket skal have 

mulighed for selv at vælge, hvad de identiteter sig selv med. Dette er på sin vis også muligt, da 

brugeren blot kan vælge et andet køn, end det samfund først har antaget. Informationer kan 

bruges af YouTube til at filtrere og mindske data over deres brugere. Omvendt kan det argu-

menteres for, at køn ikke bør spille en rolle for, hvilken slags indhold brugerne bliver introdu-

ceret for. Det der burde spille den største rolle, er interesser. Der kan stilles spørgsmålstegn 

ved, hvorvidt kvindelige YouTube brugere, der har interesse for gaming, vil se det samme 

indhold som de mandlige brugere, men såfremt dette er tilfældet, vil tidligere interaktion med 

platformen generere disse videoer.  
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Respondenterne i de tre udarbejdede interviews benytter sig alle meget af de anbefalede vide-

oer. Disse videoer er anbefalet på baggrund af, hvilke videoer brugeren tidligere har set. Med 

dette menes der altså, at YouTubes “recommendation algorithm” går ind og kigger på bruge-

rens søgehistorik. Inde på Googles egne retningslinjer for YouTube og deres privatlivspolitik 

står der, at brugerne har mulighed for at gå ind og slette deres søgehistorik. (Policies.Google 

(S.D)). På denne måde vil man altså kunne gå ind og starte forfra og få lavet helt nye anbefa-

linger, dette kan give brugerne en form for tillid til at de selv kan være i kontrol over deres 

data. Det giver umiddelbart god mening, at YouTube indsamler og lagre brugernes søgehisto-

rik, da mange af anbefalingerne brugerne får, minder om tidligere søgehistorik. I analysen 

ovenfor er det tydeligt alle tre brugere benytter sig af startsiden, hvor der bliver vist videoer 

baseret på deres interesser. 
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12. Konklusion: 
I rapporten har gruppen undersøgt følgende problemformulering:    

 

“Hvilken påvirkning har teknologien Deep Learning igennem YouTubes “recommendation al-

gortihm” på mænd i alderen 20-29 år, der har interesse i gaming.” 

 

For at besvare problemformuleringen, har gruppen undersøgt teknologien Deep Learning.  

Deep Learning er en underkategori til kunstig intelligens sammen med Machine Learning. 

Deep Learning er bygget op omkring et netværk, der består af algoritme, hvor data betegnes, 

indhentes og bearbejdes. Selve processen kan forstås som en opskrift, hvor computeren har en 

liste over data og en trinvis forklaring af, hvordan disse skal bruges. 

Efterfulgt af Deep Learning er dette sat i relation til YouTube, og det er undersøgt, hvordan de 

ved brug af Deep learning og “recommendation algorithm” anbefaler videoer til brugerne. Det 

kan ud fra analysen kan det konkluderes at, YouTube indsamler en række data om deres bru-

gere. YouTube indsamler blandet andet informationer om brugens køn, alder samt geografiske 

placering. Derudover lagre YouTube brugerens søgehistorik for at kunne anbefale videoer der 

minder om de tidligere sete videoer. Alle disse data bruger de blandet andet til at kunne anbe-

fale videoer til deres brugere.  

Gruppen har udsendt et spørgeskema samt foretaget tre interviews med henblik på at under-

søge, hvordan YouTubes bruger, indenfor den udvalgte målgruppe, navigerer rundt på You-

Tube og bliver påvirket af YouTubes “recommendation algorithm”. Det kan ud fra foretaget 

analyse, af de adspurgte mænd i alderen 20-29 år, som har en interesse i gaming, konkluderes, 

at de bruger YouTube "recommendation algorithm" som primær kilde til at finde nyt indhold, 

hvis brugeren har en ritualistisk tilgang til platformen. Herved skal det forstås som, hvis bru-

geren ikke har et specifik formål med deres besøg af siden, udvælger de primært de videoer 

som algoritmen viser på startsiden. På den anden side såfremt der ikke er et specifikt formål og 

altså en instrumental tilgang til platformen, bliver de anbefalede videoer ikke brugt i lige så 

stort omfang. Brugeren benytter sig af søgefunktionen og vælger videoer på denne måde. Det 

kan med andre ord konkluderes at YouTubes "recommendation algorithm" spiller en forskel-

lige rolle, alt afhængig af, hvilken tilgang brugeren har til platformen, samt hvilke behov og 

motiver brugeren søger at for opfyldt. Den har en høj indflydelse på brugerens valg af videoer, 
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hvis brugeren benytter platformen til underholdning eller tidsfordriv. Hvorimod hvis formålet 

er at søge information, har algoritmen mindre indflydelse på brugeren.  

Med udgangspunkt i den indhentede empiri vedrørende teknologien Deep Learning og You-

Tubes brug herom, er der udarbejdet en diskussionen. Det bliver i diskussionen diskuteret, 

hvorvidt de informationer YouTube indhenter er nødvendige for at YouTubes  “recommenda-

tion algorithm” virker, eller om brugerne har en tendens til at give information uden at tænke 

over det. Her kan det konkluderes at, det ikke er alle oplysninger, der giver mening for You-

Tube at indsamle til deres “recommendation algorithm”.  

Der kan afslutningsvis konkluderes, at mænd i alderen 20-29 år, der har interesse i gaming, 

benytter sig relativt meget af de anbefalede videoer YouTube genererer med deres “recommen-

dation algorithm”. Ud fra denne betragtning har “recommendation algorithm”  en stor rolle i, 

hvilke videoer brugeren ser, når de benytter sig af YouTube. 
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13. Refleksion:  
I dette afsnit vil gruppen belyse nogle af de refleksioner, som gruppen har gjort i løbet af op-

gaveskrivningsprocessen, samt hvordan opgaven eventuelt kunne have set ud, eller hvilket an-

derledes fokus opgaven kunne have haft, hvis vi havde valgt en anden fremgangsmåde og et 

andet fokus. 

Rapportens fokuserer på nuværende tidspunkt på bruger perspektivet i forhold til YouTubes  

“recommendation algorithm”, og hvordan brugerne benytter sig af den samt, hvordan, og 

hvilke informationer den indsamler.  

 

En anden vej som var oppe og vende i starten af opgaveskrivningen var, hvorvidt der skulle 

være gået mere i dybden med de utilsigtede effekter eller udfordringer der er ved YouTube 

som platform og deres “recommendation algorithm” og hvordan den fejlagtigt kan anbefale 

upassende eller ekstremistiske videoer.  

En af disse utilsigtede effekter ved algoritmen i forlængelse af fejlanbefaling af videoer, er 

blandt andet radikalisering. Den utilsigtede effekt radikalisering bliver kort berørt i analysen af 

trinmodellen. Dette er det eneste sted det bliver nævnt da det som nævnt ikke har været opga-

vens fokus. Det kunne det dog godt have været.   

Hvis fokusset for opgaven var at undersøge, hvordan YouTubes “recommendation algorithm” 

radikaliserer brugerne til at vise dem “forkerte” eller uønskede videoer, indenfor bestemte om-

råder, for eksempel politik og marketing fra virksomheder, samt udbredelse af fake news. 

I forhold til at bruge YouTube som marketingsstrategi til for eksempel virksomheder, så kunne 

det være spændende at have været gået dybere med det fokus. Blandt andet, hvordan YouTube 

viser reklamer til brugeren, og hvornår de bliver vist for at kunne få størst muligt udbytte for 

virksomhedernes side. Den typiske markedsføring i form af reklamer foregår før, under og efter 

den respektive video er blevet set af brugeren. (Danskindustri (27.05.2020)). Det kunne derfor, 

i forlængelse af dette, d havde været en mulighed at undersøge, hvordan virksomhederne bru-

ger YouTube til at samarbejde eller kollaborere med forskellige kanaler, hvis seere appellerer 

til den målgruppe som virksomheden er interesseret i at markedsføre sine produkter til. Det 

kunne også undersøges, hvilken virksomhedsstrategi virksomheder benytter sig af, og hvor ef-

fektiv den form for markedsføring er, samt i forlængelse af dette, hvordan YouTube assisterer 

virksomhederne eller hjælper dem med nå ud til en bredere menneskegruppe igennem deres 
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platform. Blandt andet igennem eventuel analyse af YouTubes guide der retter sig virksomhe-

derne og kan hjælpe den selvstændige erhvervsdrivende eller virksomhedsdrivende til, hvordan 

man kan bruge YouTube på forskellige måder til at markedsføre på. 

Udover markedsføring og reklamering kunne det også have været interessant at gå i dybden 

med brugen af radikalisering igennem politik og politiske agendaer. Som nævnt i vores beskri-

velse af YouTubes historie og udvikling så blev og bliver YouTube stadig brugt som en plat-

form for politik samt politiske budskaber og valgkampagner inden for, for eksempel valgperi-

ode, men også områder som coronavirus og Black Lives matter osv. Det interessante kunne 

dog være at undersøge, hvordan YouTubes “recommendation algorithm”, som vi i opgaven 

beskriver inden for et andet område, bliver brugt til at pege seerne i en bestemt retning og 

påvirke deres holdninger indenfor nogle områder så de bliver enige i de samme ting som par-

tierne. Samt undersøge den kritik som “recommendation algorithm” tidligere har fået på bag-

grund af de anbefalinger, indenfor nogle voldelige og ekstremistiske områder som den har vist 

til brugeren.  

Dette er nogle af de retninger som opgaven kunne have taget, men som den ikke har gjort. 

Blandt andet fordi relevansen af dette ikke har været tydelig for gruppen, blandt andet på bag-

grund af at vi i gruppen har været enige om at fokusere på selve teknologien og virkningen af 

denne.  

 

  



  S2224791568 
 

   
 

50 

14. Oplæg til visuelt produkt  
Til vores visuelle produkt har vi udarbejdet en form for guide/ introduktion til brugeren, for at 

gøre det nemmere at forstå, hvordan YouTubes “recommendation algorithm” opererer. 

Tankerne bag produktet er at assistere brugeren i forståelsen af mekanismerne og funktionerne 

bag YouTubes “recommendation algorithm”, og hvordan den gør brug af Deep Learning så det 

er så let forståeligt som muligt for brugeren, samt hvordan algoritmen virker og efterfølgende 

anbefaler videoer til seerne. 
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Produktet skal forstås således at der er brugeren og platformen. I dette tilfælde er platformen 

YouTube, da det er deres “recommendation algorithm” som vi beskæftiger os med. 

Brugeren oplyser eller har oplyst nogle kriterier, som f.eks. hvor I verden personen er placeret, 

sit køn, sin alder og sin søgehistorik eller søgeord som brugeren har foretaget.  

Dette bruger algoritmen til at anbefale videoer som den mener brugeren finder relevante og 

interessante. I vores eksempel har brugeren ud fra sine kriterier, fået anbefalet en 3 forskellige 

videoer. En filmtrailer, en gamingvideo og en musikvideo. Brugeren finder af disse 3 eksem-

pler gaming videoen mest relevant og klikker derfor på denne.   

Imens brugeren ser videoen, så er “recommendation algoritmen” i gang med at anbefale nogle 

nye videoer som stadig er baseret på de kriterier fra tidligere, men som nu er blevet specificeret 

lidt mere på baggrund af brugerens valg af video.   
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