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Abstract

This report examines the use of TikTok and if there is any mental health that can be damaged

if you’re a younger user of the social media platform. We decided to narrow down the target

audience and have produced this question for research: “Which effect does the social media

TikTok have on young individuals, and does it have potential positive and negative effects?”

Through research and analysis it can be concluded that there are both positive and negative

consequences of using TikTok if you’re a younger individual. Both parents and younger

people are aware of the  pros and cons, but as it seems, there are more cons than pros.

The methods are used to gather information and act as a tool to guide the analysis. The

methods are described and used to prove relevance within the area. We’re also using statistics

to prove the relevance of our topic in this paper. We tried to have a semi-structured interview

with a TikTok expert, but they denied our request which is to our biggest disappointment.
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Indledning og motivation

Vi vil i denne rapport undersøge hvilke påvirkninger samt effekter, tiktok har på unges

sociale udvikling. Vi har valgt dette emne, da sociale medier generelt fylder meget i

verdenen. Især TikTok, som er et hurtigtvoksende medie, er dette yderst interessant. Vi vil i

denne rapport redegøre for, hvad algoritmer er, samt hvordan de kan påvirke en. Vi vil også

redegøre for hvad TikTok er, og hvad dette sociale medie omhandler. Vi vil fremvise et

produkt i form af en præsentation, som viser hvordan vi har forstået algoritmer, samt

fremvise andre, hvordan det kan fungere. Vi vil til sidst diskutere hvorvidt algoritmer på

Tiktok har en effekt på unge, ved hjælp af et interview af både unge, samt nogle eksperter

inden for TikTok.

Vi har vores foreløbig problemformulering som lyder: “Hvilken påvirkning har det sociale

medie, TikTok, på unges sociale udvikling, og hvilke potentielle negative / positive effekter

medfører dette?” Vores motivation for vores problemformulering fremkommer af vores egen

brug af det sociale medie TikTok. Os som gruppemedlemmer, kom hurtigt frem til at vi

dagligt benytter dette medie. Derfor vækkede det en nysgerighed for, hvor mange der dagligt

benytter det, og vi så et godt potentiale i denne problemstilling. Denne problemstilling er

blevet lavet før, dog med andre sociale medier såsom Instagram. Dette var også begrundelsen

for, at det er utrolig relevant for dagens samfund, da TikTok er et af de mest hurtigt-voksende

sociale medier nogensinde.

Vi har som gruppe udarbejdet nogle spørgsmål ud fra vores problemformulering. Herunder

vil vi beskrive hvert enkelt arbejdsspørgsmål med en kort tekst, så de er mere overskuelige

overfor læseren. Disse spørgsmål er vigtige at have, da det hjælper på at få en forståelse for

emnet, samt er de med til at besvare vores problemstilling.1

1 Midtvejsevaluering
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Læsevejledning

I dette projekt vil vi gerne komme ind på, hvilke negative og positive effekter TikToks

algoritmer kan have på de unge, og hvordan det kan påvirke de unge.

I Indledning og motivation afgiver vi en forklaring på, hvorfor vi valgte at skrive om

algoritmer i TikTok, samt give en forståelse for emnet i problemfeltet. Dernæst går vi videre

til problemformulering, arbejdsspørgsmål, semesterbinding og afgrænsning som vil sætte et

fundament for udarbejdelsen af projektet, og forklare hvilke overvejelser vi har taget, og

hvorfor. I metode og empiri vil vi gå igennem Design Thinking og beslutningstræer, som

giver en generel struktur til opgaven, og giver en nærmere forklaring på vores produkt. Som

det sidste punkt i metode og empiri, har vi Kvalitativ og Kvantitativ metoder, som bliver

brugt til indsamling af data via. interviews samt statistikker.

I vores teori beskriver vi hvad appen TikTok er, hvad algoritmer er, og hvordan algoritmerne i

appen fungere. Dette er for at give en forståelse indenfor algoritmer og TikTok-verdenen. Her

vil vi derefter komme ind på det psykologiske aspekt af projektet, og redegøre for emner

såsom RAS (Det Retikulære Aktiveringssystem) og Selective attention. RAS er nogle nerver

mennesker har i hjernen som fungerer som en algoritme.2 Under RAS kommer vi ind på et

eksempel af Invisible gorilla, som er et eksperiment som går ud på, at snyde menneskets

algoritme.

Som det sidste i teoriafsnittet, vil vi snakke om David Nyes teori om teknologisk

determinisme. Her bliver der beskrevet om forholdet mellem teknologi, samfundet og

mennesker.

Så kommer vi videre til vores Analyse, hvor vi vil analysere den indsamlede data samt bruge

teorien vi har defineret i teoridelen. Vi vil starte ud med den kvalitative metode, til at lave et

ekspertinterview og analysere den kvalitative data vi fik ud fra dem. Derefter vil vi analysere

hvordan video genkendelse/ beslutningstræer fungere i en algoritme. Beslutningstræet minder

meget om en algoritme, hvor man ud fra bestemte kriterier kan komme til en konklusion. Det

samme gælder for algoritmer, hvor man ud fra nogle kriterier og data får et resultat. Denne

dimension er vigtig for vores produkt, da algoritmer er et teknologisk artefakt.3

3 Midtvejsevaluering
2 Midtvejsevaluering

5



2. Semesterprojekt                                                                                                 Gruppe: S2224791079
HumTek A

Som det sidste i analysedelen, har vi vores Design analyse, hvor vi analysere vores

designprocess mens vi benytter os af design thinking modellen til at fremstille et bedre

produkt.

Til sidst forekommer vi vores diskussion og konklusion. Her vil vi diskutere brugen af

TikTok og de positive og negative effekter vi fik skrevet om igennem rapporten. Dernæst vil

vi reflektere over vores projekt, og give den endelige konklusion af projektet.

Problemfelt

Et problemfelt er som at afgrænse emnet, ved at få hjælp af studier og rapporter, der belyser

emnet.

“The TikTok algorithm is a recommendation system that determines which videos will appear

on your For You page. No two users will see the same videos on their For You page, and the

videos you see might change over time based on your viewing preferences and even your

current state of mind.” 4

Algoritmen på tiktok fungere således at der altid vil dukke en masse tilfældige videoer op på

din “FYP” (For You Page). Ligemeget hvor mange du følger, vil der stadig dukke videoer op

af folk du ikke følger. For kun, at kunne se de videoer af de folk du selv følger, skal du selv

trykke på knappen i toppen af skærmen for at ændre dette. Det vil sige at så snart du åbner

appen TikTok, kommer der en masse videoer frem fra forskellige profiler man ikke følger.

Dette betyder at ens opmærksomhed hurtigt kan blive fanget til noget man slette ikke kender

til. Det kan hurtigt have en negativ effekt, der trækker personen ind i en tanke der får dem til

at tænke, at de måske er noget de rent faktisk ikke er.

“Is TikTok dangerous?: “Our children are growing up in the age of social media — and many

feel like they need to measure up the filtered versions of reality that they see on their screens.

4 https://blog.hootsuite.com/tiktok-algorithm/
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We know this takes a devastating toll on children’s mental health and well-being.” said

California’s Attorney General, Rob Bonta.

● Some experts believe that TikTok’s algorithm can promote content related to

depression, anxiety and eating disorders, according to CBS News.

● In 2021, The Wall Street Journal conducted its own investigation into the app.

● The journal created 100 “bot” accounts, giving them each different ages, genders,

locations and interests.

● The bots were programmed to linger on videos that related to their programmed

interests. These interests were never entered into the app. One bot was given an

interest in sadness and depression-related videos.

● Within 36 minutes of creating this bot account, the TikTok algorithm learned that the

user was interested in depression-related content.

● Eventually, about 93% of the content on the bots “for you” page was about sadness

and depression.

● “Officially, the company says that shares, likes, follows and what you watch all play

a role in what TikTok shows you,” said The Wall Street Journal. “We found that

TikTok only needs one of these to figure you out, how long you linger over a piece of

content. Every second you hesitate or rewatch, the app is tracking you.”5

Problemformulering

Vi har haft mange forskellige problemformuleringer i tankerne. Vi har fået specificeret vores

muligheder og er derfor kommet os frem til denne problemformulering

“Hvilken påvirkning har det sociale medie, TikTok, på unges sociale udvikling, og hvilke

potentielle negative / positive effekter medfører dette?”

Denne problemformulering vil vi besvare i løbet af rapporten.

5

https://www.deseret.com/2022/3/3/22959801/investigation-tiktok-a-bad-effect-on-kids-mental
-health-depression-anxiety-eating-disorder
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Arbejdsspørgsmål

Vi har udarbejdet nogle arbejdsspørgsmål som bliver besvaret igennem denne rapport.

Disse arbejdsspørgsmål hjælper med at få en forståelse for emnet, samt er med til at besvare

vores problemformulering.

Vores arbejdsspørgsmål lyder således:

● Hvad er en algoritme, og hvilke formål har de sociale medier med at benytte dette?

● Hvad er Tiktok, og hvordan fungerer deres algoritmer?

● Hvilken aldersgruppe bliver påvirket mest ved algoritmerne på tiktok, og hvordan kan

man mindske det?

● Ændrer algoritmer ens syn på virkeligheden, og hvilken rolle spiller den i formningen

af en som individ?

● Hvilke bivirkninger bliver unge på sociale medier prægede af?

● Hvordan kan algoritmer på sociale medier forbedres til at influere unge på en mere

positiv måde?

Semesterbinding

I denne rapport har vi inddraget forskellige fag og dimensioner, men har primært taget

udgangspunkt i dimensionen Teknologiske Systemer & Artefakter.

Vi har i dette projekt forankret dimensionen Teknologiske Systemer & Artefakter II (Kunstig

Intelligens), ved at gøre brug af “beslutningstræer” som inspiration for vores produkt.

Beslutningstræet minder meget om en algoritme, hvor man ud fra bestemte kriterier kan

komme til en konklusion. Det samme gælder for algoritmer, hvor man ud fra nogle kriterier

og data får et resultat. Denne dimension er vigtig for vores produkt, da algoritmer er et

teknologisk artefakt. Vores selvvalgte produkt er en algoritme udført på en planche, som har

til formål at opsamle forskellige dataer, og producere resultater ud fra dette. Som et

beslutningstræ, fodres der information i eksempelvis to bokse, fremkommer der flere grene.

Fodres der mere information i en boks frem for den anden, fortsætter grenen indenfor den
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mest relevante boks, og der fremkommer hele tiden nye resultater, som har til formål at

opfylde ens behov.

Derudover forankres der også i dimensionen Teknologiske Systemer & Artefakter I, hvor vi

inddrager trin-modellen, for at analysere de indre mekanismer i algoritmer, og de tilsigtede /

utilsigtede effekter ved brugen af dette.

I Subjektivitet, Teknologi & Samfund II, benytter vi os af David Nyes teori om teknologi,

hvordan det påvirker os, og hvorfor det er nødvendigt at benytte os af den fortsat udviklende

teknologi.

Afgrænsning

I dette projekt har vi som tidligere nævnt valgt at afgrænse emnet algoritmer til tiktoks

algoritmer. Dette har vi beslutttet, da algoritmer kan være forskellige samt dette specificerer

vores emne. Tiktoks algoritmer skiller sig meget ud fra andre sociale mediers algoritme, og

dette vil blive forklaret samt blive givet evidens for senere i opgaven.

Vi har valgt at afgrænse vores målgruppe til den yngre befolkning, da statistikker viser, at de

fleste tiktok brugere er børn og teenagere. Det vil derfor ikke have relevans for opgaven at

inddrage alle aldre, da de ældre har mindre sandsynlighed for at benytte appen.

Vi valgte app’en tiktok, da os medlemmer er gjort opmærksom på app’ens algoritme, ved selv

at benytte app’en dagligt. Vores omgangskreds, venner og familie, benytter også denne app,

og derfor kunne vi som gruppe medlemmer se, at app’en var meget udbredt allerede. Vi synes

også at app’en er interessant, da den blev udgivet for nogle år siden, men har udviklet sig, så

den bliver benyttet ligeså meget som andre sociale medier, der har været på markedet i

længere tid.

Målgruppe

Vores målgruppe i dette projekt, er unge der benytter sig af TikTok, som er mellem 16-24 år.

TikToks primære brugergruppe i Danmark er børn og teenagere mellem 9-14 år, mens

9
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brugergruppen på verdensplan er mellem 16-24 år. Vi har derfor valgt at tage udgangspunkt i

unge mellem 16-24 år, da der findes meget mere data / statistik og information på denne

gruppe, grundet mængden. Derudover er denne målgruppe også mere opmærksom på hvilke

effekter / forandringer de kan være udsat for, i forhold til børn mellem 9-14 år.

Metode og empiri

Design thinking

Design thinking indeholder 5 punkter, der bruges når man skal lave et produkt/design.

I denne rapport er vores produkt/design, en Prezi hvor vi undersøger hvordan en algoritme

fungere på Tiktok.

Det første punkt i design thinking er Emphasize. Det er her man finder et problem som

brugerne søger løsning på. Man skal derfor understrege hvad brugerne mener er et problem,

of finde en løsning på dette.

Dernæst fremkommer Define. Det er her hvor man skal definere det specifikke problem som

brugerne/borgerne søger forklarelse på. Det er vigtigt at man stadig forholder sig til

Emphasize, da brugerne er i centrum og man skal løse deres problem.

Derefter skal man igang med det som kaldes Ideate. Dette kan gøres ved at udvikle en

konkret løsning på problemet eller analysere problemet, så man får en bedre forståelse.

Dernæst skaber man en Prototype, som kan udvikle en løsning på dette problem man nu har.

Dette er ikke det endelige valg/beslutning, men det skal være med til at finde frem til en

løsning. Det er her man tester ideer, som kan blive det endelige produkt.

Når man har det endelige produkt skal det testes, og det er det næste punkt som kaldes Test.

Det er her man har det endelige produkt som skal være med til at løse borgernes/brugernes

problemstilling.
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Beslutningstræ

Vi benytter os af beslutningstræer fra dimensionen Teknologiske Systemer & artefakter II,

som en hoveddel af vores analyse af algoritmer på TikTok. Beslutningstræet skal fungere som

en model, der har til formål at illustrere systemet bag algoritmer. Derudover illustrere den

også hvilke kategorier og faktorer der er med til at producere resultatet. I analysen vil der

fremvises en skabelon af et beslutningstræ, indeholdende primære kategorier, med en del

underkategorier tilhørende. Derefter vil vi lave vores eget eksempel på en styret algoritme,

hvor vi går efter noget specifikt igennem beslutningstræet på en ny TikTok konto, og derefter

fremvise resultatet.

Kvalitativ metode

Vi vil i denne rapport også arbejde med kvalitativ metode i former som ekspert interview,

video analyse og komparativ analyse. I et ekspert interview, interviewer vi en der har mere

viden inden for emnet. Dette kan være med til at be eller afkræfte nogle teorier man som

gruppe har dannet sig. Man kan også benytte et ekspert interview til at få mere viden omkring

et emne, samt få deres holdning på bestemte emner.

I en video analyse kan man finde frem til de vigtigste punkter i en bestemt video. Dette kan

være med til at fremvise forskellige teorier, og der kan være mange former for videoer man

kan analysere. Det kan være alt fra kortfilm til dokumentarer. Dog kan det være en fordel at

man finder en video som baserer sig på virkeligheden, hvis man vil have information man

kan forholde sig til.

Til sidst benytter vi også komparativ analyse. Det er her man kan sammenligne to forskellige

slags analyser/dataer og se om de har en sammenhængen. Det kan blandt andet være en video

og nogle statistikker som man gerne vil sammenligne. Dette kan benyttes hvis man vil

bekræfte overfor læseren, at der er en sammenhængen samt at der er et mønster som man

gerne vil fremvise.
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Kvantitativ metode

Udover kvalitativ metode, benytter vi også kvantitativ metode i form af statistikker. Der vil

fremkomme en analyse af statistikker i opgaven som kan være til stor gavn. Statistikker har

den fordel at det er fakta i form af tal, og kan benyttes til at bekræfte en teori som gruppen

har skabt.

Teori
Teoridelen er en afgørende del af projektet, for at kunne forstå de grundlæggende principper,

som kan hjælpe os med at besvare vores problemformulering. Her vil der selvfølgelig

inkluderes de primære emner, som TikTok og algoritmer, samt tanke retningen ‘Teknologisk

determinisme’  i det tekniske område. Det betyder dog ikke at det kun er det tekniske og

komplekse system der er i fokus. Vi vil derudover afdække det psykologiske aspekt i

projektet, ved at redegøre for RAS (Det retikulære aktiveringssystem). Teorien er et

startpunkt, som vi senere hen kan bygge videre på i diskussions- og analyse kapitlet, for at få

tilfredsstillende resultater.

TikTok

TikTok er et forholdsvist nyt populært socialt medie app, lavet i Kina i 2016, hvor brugere

kan dele og se hinandens korte videoer. Primært er det børn og unge der benytter sig af denne

tjeneste, for at underholde sig selv. Appen er meget populær, dels fordi det er korte videoer,

ofte med musik i baggrunden, som promovere trends. Det sociale medie er en blanding af to

daværende apps, musical.ly, og Douyin. TikTok er på nuværende tidspunkt det mest

hurtigt-voksende sociale medie, med flere hundrede millioner aktive brugere hver måned,

herunder 200.000 fra Danmark. På verdensplan er målgruppen for TikTok, unge mellem

16-24 år, mens den i Danmark er børn mellem 9-14 år.6

Selvom tiktok er et meget populært medie og bliver brugt til underholdning, kan det stadig

have en negativ effekt for de unge. Den negative effekt der snakkes om kan for eksempel

6 https://faktalink.dk/tiktok
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være “body image”. Tiktok fremviser et “Image” for hvordan pigernes og drengenes kroppe

burde være for at være “attraktiv”.  Dette kan nemt skabe lavt selvtillid hos de unge.

Når man sidder på det sociale medie i længere tid, kan man blive manipuleret til at tænke

anderledes på de forskellige ting i verdenen. Det kan påvirke ens mentale helbred på hvordan

man tænker på sig selv og andre.

Tiktok medføre også en positiv effekt på de unge, ved at hjælpe hinanden med at elske sig

selv og hjælpes ad ved at uddele forskellige nødvendige informationer. For eksempel er der

mange dermatologer der laver tiktoks for at hjælpe de unge hvad der er godt og dårligt for din

hud. Et andet eksempel på en positiv effekt er, fysioteopeuer. Hvis man for eksempel var en

ung pige i amerika der ikke lige har råd til en fysioteupeu, er der mange fysioteupeuer der

laver en masse videoer der hjælper de forskellige skader man kan have.

Algoritmer

Algoritmer kan beskrives som at være en step-by-step instruktion, til at opnå et eller andet

formål. Algoritmer på diverse hjemmesider, apps og sociale medier, fungere ved at opsamle

en masse relevante information / data fra brugeren, og producere dermed et resultat. For at

sætte det i perspektiv til vores normale hverdag, fungere det på samme måde når man

eksempelvis laver husholdningsarbejde, såsom at vaske tøj. Her kunne det være sortering af

tøj, hvor algoritmer også sortere data og information i forskellige containere. Formålet med

algoritmer er at gøre ting nemmere for brugeren, når det kommer til at tilfredsstille deres

behov. Det hele sker i form af anbefalinger, reklamationer og nudging, om du er interesseret i

at møde nye mennesker, har behov for underholdning, politiske ambitioner, aktivisme,

hobbyer, køb og salg af varer mm. Grundet disse algoritmer, er det ikke svært at forstå,

hvorfor hjemmesider ved brug af disse, gør det så afhængighedsskabende, for især børn og

unge. Dog er der ikke kun fordele ved algoritmer, men også utilsigtede effekter, såsom

diskrimination af sagsbehandlinger i den offentlige sektor, såsom SU-ansøgninger.7

Hvordan TikToks algoritmer fungere:

7 https://algoritmer.org/algoritmer-hvad-er-det-og-hvordan-paavirker-de-os/
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På TikTok er den mest populære kategori det der hedder FYP (For You Page), hvor du kan

finde en række videoer, baseret på hvad du er interesseret i, ved hjælp af algoritmer. Måden

algoritmerne på TikTok viser dig hvad du har interesse for, er mere kompliceret end man

forventer. Her findes der en masse over-kategorier, som hver har underkategorier. Her er

over-kategorierne: Bruger interaktioner, Video information, og enheds- og kontoindstillinger.

For bruger interaktioner indsamler TikTok data ud fra hvilke sider / kontoer du følger, har

skjult eller blokeret, hvilke kommentarer delinger, likes, og favoritter du tilføjer til videoer,

hvilke videoer du har markeret som ‘uinteressant’, eller har anmeldt. Derudover er der også

andre faktorer såsom fuldførelses-grad af videoer, og hvilket indhold du selv sætter op.

Når det kommer til video information, indsamler TikTok også data ud fra deres ‘udforsk’

kategori. Her kigger de på hvilke overskrifter du har været inde på, hvilke lyde, hashtags, og

effekter der bliver brugt i videoerne du ser. Ydermere undersøger de også om du ser mange

videoer som er ‘trending topics’.

Under enheds- og kontoindstillinger, er der også en betydning for hvad du bliver vist. Dette er

dine egne personlige indstillinger, som du selv kan ændre på. Her vil algoritmerne styre

hvilke videoer du får vist, når det kommer til sprog præferencer, og hvilket land du kommer

fra. Her vil der også vises indhold for dig, fra det land du har markeret som dit. Andre

indstillinger såsom hvilken mobil-enhed du benytter dig af, og kategorier du har valgt som

relevante for dig, hjælper også algoritmerne til at finde det bedste indhold til dit behov.

Hvilke faktorer er så ikke medtaget i algoritmerne? Duplikeret indhold, indhold du allerede

har set, indhold der er markeret som spam, og potentielt farligt indhold er ikke en del af

algoritmerne. Desuden bliver du ikke vist indhold kun fra store sider og kontoer, uanset

følger-antal. Så TikTok prioritere hvad der er bedst relevant for dig, fremfor at promovere de

mest succesrige på siden. 8

RAS

Vi vil gerne grave dybere ned i hvad der sker bag kulisserne, og analysere hvordan hele

algoritme systemet fungere. Her vil vi derfor komme ind på det psykologiske aspekt af

8 https://blog.hootsuite.com/tiktok-algorithm/
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projektet, og redegøre for emner såsom RAS (Retikulære Aktiveringssystem) og Selective

attention.  RAS er nogle nerver mennesker har i hjernen som fungerer som en algoritme.

Disse nerver vælger hvad os som individer skal huske og hvad vi skal glemme. Dette vil altså

sige, at vores hjerne selv har en algoritme indbygget. Mange mennesker er ikke klar over

dette og derfor er det vigtigt for opgaven, at have med.  Vi vil bruge denne teori til at

redegøre for hvad en algoritme er, og give en bedre forståelse overfor læseren.

RAS er en masse nerver man har i bagerste del af hjernen, som fungerer som et filter for den

information, der kommer hen til hjernen. Den vælger simpelthen for dig, hvad information du

skal huske, og hvad du ikke skal huske. Der er ikke mange mennesker der ved hvad det er,

men det er hjernens algoritme. Mediavsreality har skrevet en artikel omkring dette og skriver

således:

“  When you’re in a crowded room full of people talking and you hear someone mention your

name from across the room. Out of the hundreds of things being said in the room, your RAS

filters through the information and feeds you that which is relevant to you.”9

Dette er præcis hvad der sker med sociale medier. Hvis du f. eks. liker noget på et medie, så

vil det gå ind i algoritmen og finde videoer, billeder, eller opslag som der minder om det.

Dette er blandt andet også her fake news kan opstå. Hvis man en dag kommer til at like

noget, som ikke er sandt, kommer lignende frem på ens sociale medie. Dette fortsætter og

man kan intet gøre ved det. Derfor er det vigtigt at holde styr på hvad man blandt andet liker,

samt være opmærksom på algoritmerne. Hvis man skal komme videre ind på RAS, skriver

Mediavsreality også:

“Your RAS will filter information through to you that you expect to see based on your

world-view. If you believe the world is a dark and cruel place, you’ll notice all of the negative

things around you. The beggars on the street. The rats in the gutter. The miserable

expressions of people on a crowded train. If you believe the world is a happy and cheerful

9https://mediavsreality.medium.com/how-algorithms-are-changing-your-perception-of-reality-9aef916a
1850
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place, you’ll notice all of the positive things around you. The children playing. The people

laughing happily in the bar. The sun on your face.”10

Netop her kan man se hvordan RAS fungerer i forhold til information. Dette er også en

konkret eksempel på det som tidligere blev forklaret i forhold til fake news. Hvis man fodre

en algoritme med negative ting, begynder man at få flere negative ting. Hvis man derimod

fodre sin algoritme med positive ting, så vil der komme flere positive ting i sin algoritme. 11

Invisible gorilla

Eksperimentet “Invisible gorilla” er et eksperiment som går ud på, at snyde menneskets

algoritme. Selve eksperimentet udgør en video med nogle mennesker som har sorte og hvide t

shirts på. Disse mennesker kaster en bold til hinanden, hvor der pludselig løber en gorilla ind

i billedet. Individerne som skal være forsøgskaniner til dette eksperiment skal holde øje med

hvor mange gange, at menneskene med de hvide t shirts kaster bolden til hinanden.

Til sidst bliver individerne spurgt om de så gorillaen som var i videoen. Her svarede 50% at

de ikke havde set den. Mange af individerne sidder tilbage i stor chok over, at de ikke havde

set den. Dette forsøg er et bevis på, hvor nemt algoritmerne kan påvirke mennesker, samt

hvordan det fungerer. Algoritmerne gør nemlig, at vi kun ser det vi vil eller bliver bedt om,

hvor alt andet bliver overskygget.

Dette forsøg skal være evidens overfor hvor nemt algoritmerne kan påvirke en mentalt. Dette

har til stor gavn for opgaven, da det beviser at man let kan påvirkes af algoritmer, og dermed

også sociale mediers algoritmer.

En anden ting som kan beskrive en algoritme er det der kaldes “invisible gorilla”. Dette er et

eksperiment som gik ud på, at en række individer ser en video af nogle mennesker. I videoen

er der nogen mennesker som har hvide t-shirts på og nogle med sorte. Menneskene i videoen

kaster en bold til hinanden.  Dog er der også en gorilla som pludseligt bevæger sig ind i

billedet blandt menneskene, og dette vil i sidste ende være meget interessant at se på.

Individerne som ser videoen får af vide inden videoens begyndelse, at de skal holde øje med

11 Midtvejs

10

https://mediavsreality.medium.com/how-algorithms-are-changing-your-perception-of-reality-9aef916a1
850
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menneskerne i hvide trøjer og hvor mange gange bolden passerer dem. Nu kommer det

interessante. Mange af individerne havde talt korrekt, men på grund af deres RAS, havde

50% af dem ikke lagt mærke til gorillaen som pludselig havde været i videoen.
12Mediavsreality skriver således om eksperimentet:

“This experiment has been replicated over and over again. In multiple countries under

varying conditions. Yet the results are always the same; half of the participants fail to see the

gorilla. One of the most interesting things about this experiment was the reaction of the

participants. They were completely shocked. Some spontaneously shouted “No way!” or “I

missed that?!”. Others accused the experimenters of lying or switching the tapes for the 2nd

viewing. How could people fail to see something right in front of their eyes? Because their

RAS (Reticular Activating System) was focused on the task of counting passes and wasn’t

looking for a gorilla.”13

Som man kan læse, er individerne oftest chokeret over at de ikke har set gorillaen. Dette er et

konkret eksempel på, hvordan algoritmer kan påvirke og snævre dit syn på virkeligheden. For

som sagt, er RAS din hjernes algoritme og derfor kan RAS og algoritmer generelt

sammenlignes i stor grad.14

Teknologisk Determinisme

Den amerikanske historiker, David Nye, som er grundlæggeren af ‘Center for American

Studies’ på SDU (Syddansk Universitet), takler forståelsen og formidlingen af teknologi.

Hans formidling af teknologi i sig selv, hvad den gør ved os, hvordan den har udviklet sig

igennem årtier, og hvorvidt vi kan forudsige teknologien, er relevant at tage stilling til, m.h.t

vores projekt. Her lægger han særligt vægt på begrebet ‘teknologisk determinisme’, hvilket

går ud på at den teknologiske udvikling er bestemt på forhånd, og er bundet til at ske på et

eller andet tidspunkt i fremtiden. Her er der fokus på, om mennesket faktisk har en fri vilje i

at deltage i den teknologiske udvikling, og hvordan mennesket har valgt at benægte

teknologien, men derefter tilsluttet sig på et senere tidspunkt. Selvom man ikke vil indgå i

14 Midtvejs

13https://mediavsreality.medium.com/how-algorithms-are-changing-your-perception-of-reality-9aef916
a1850

12https://mediavsreality.medium.com/how-algorithms-are-changing-your-perception-of-reality-9aef916
a1850
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den teknologiske udvikling, og har fri vilje til dette, rejser det spørgsmål om man faktisk har

dette? Er det en ‘nødvendighed’, at man gør dette, og hvis ikke, hvilke konsekvenser ville det

have?

David Nye inkludere et eksempel om brugen af pistoler og geværer i 1500-tallet i Japan.

Selvom japanerne købte, og dermed lærte at producere pistoler fra portugiserne, satte de en

stopper for dette, grundet kulturelle og traditionelle årsager. Her gik japanerne tilbage til at

gøre brug af sværd, buer, og pile. Selvom de ikke deltog i den teknologiske udvikling af egen

fri vilje, var det dog en nødvendighed at de gjorde netop det, i 1800-tallet, da amerikanerne

tvang Japan til at åbne sig op for vesten.

Desuden var det ikke kun japanerne der benægtede moderne teknologi. Mennonitterne og

Amish befolkningsgruppen i USA, benyttede sig ikke af enheder som ikke var undersøgt

grundigt. Herunder ville det være redskaber som hjemmetelefoner, fordi man lagde meget

vægt på ansigt til ansigt kommunikation, men under særlige omstændigheder kunne man godt

benytte sig af telefoner, for at kommunikere med omverdenen. Derudover benyttede man sig

ikke at køretøjer, såsom biler, og benzin-drevet traktorer, så de blev ved med at avle heste

som værktøj til deres maskineri for landbrug. 15

Når det kommer til begrebet ‘teknologisk determinisme’, er der så på nuværende tidspunkt,

eksempler på lande eller områder der kan være udsat for dette? Ser man på få lande i Afrika,

som stadig huser de traditionelle ‘stammer’, som lever i skove, flode, og jungler, og er langt

bagud i forhold til moderne teknologi, ville de blive udsat for ‘indirekte tvang’, til at tilpasse

sig normerne for den moderne teknologi i fremtiden, om det kommer til omdannelse af hytter,

våben, værktøj, tøj, mm.? Hvad skal der til for at man ligesom japanerne, 300 år efter

introduceringen af pistoler og geværer, er nødt til at tage en beslutning, der ændrer ens

livsstil, tradition og kultur? Er det nødvendigheden, truslen, eller FOMO (Fear of missing

out), der er afgørende for valget? Ifølge begrebet teknologisk determinisme, vil dette ske på

et eller andet tidspunkt, når teknologien fortsat udvikler sig.

Det rejser derfor også spørgsmålet, om algoritmer er en teknologisk deterministisk faktor,

som sagtens kunne være afgørende for teknologien i fremtiden. Kunne man udvikle hvordan

15 David Nye.pdf
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algoritmer fungere på TikTok, til en afgørende teknologi, eksempelvis for menneskets adfærd

/ opførsel, eller endda læring?

Analyse

Analyse af video

Vi som gruppe har valgt at analysere videoen “INSIDE TIKTOK’S HIGHLY SECRETIVE

ALGORITHM .”16 Vi har valgt at analysere denne video, da den indeholder mange

forskellige dataer, samt vigtig information og interviews. Vi samler de vigtigste pointer fra

videoen og analyserer, om hvorvidt TikToks algoritmer kan påvirke ens mentale helbred.

Videoen er 13 minutter og 2 sekunder lang og er udarbejdet af Wall Street Journal.

Videoen starter ud med en bruger har lavet en tiktok hvor personen siger: “Okay, has anyone

else noticed that your FYP has been a little too accurate lately?”17 Allerede her adresseres

problemet af brugerne af TikTok. Derefter vises der flere videoer af brugere, som allerede er

bevidste om, at TikTok’s algoritmer er voldsomme, og er “for korrekte”. Dermed kan det

betyde, at hvis man er depressiv, at TikTok fremviser depressivt indhold.

Wall Street Journal fortsætter derefter med at forklare deres eksperiment, som de har

udarbejdet. De har oprettet 100 forskellige profiler på tiktok som bliver styret af såkaldte

“bots” som altså er robotter som får en funktion. En af robotterne får tildelt et emne som de

skal like, se og følge. Dette emne kan som i dette eksempel være depression. De havde dialog

med en af tiktoks talsfolk som fortalte hvordan algoritmen virker. Den virker ved at man

liker, følger, deler samt hvad man ser, og derved får man skabt denne FYP/For You Page.

Dog fandt Wall Street journal ud af, at man kun kunne benytte sig af en enkelt ting. Denne

enkelte ting var, hvor lang tid man så en video.

17

https://www.wsj.com/video/series/inside-tiktoks-highly-secretive-algorithm/investigation-how-tiktok-alg
orithm-figures-out-your-deepest-desires/6C0C2040-FF25-4827-8528-2BD6612E3796?mod=hp_lead_
pos5&mod=article_inline (0:00-0:05)

16

https://www.wsj.com/video/series/inside-tiktoks-highly-secretive-algorithm/investigation-how-tiktok-alg
orithm-figures-out-your-deepest-desires/6C0C2040-FF25-4827-8528-2BD6612E3796?mod=hp_lead_
pos5&mod=article_inline
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Ved disse profiler fandt de ud af, at man som ny bruger får tildelt videoer som i gennemsnit

har 6310000 millioner visninger.18 Når man så derefter har reageret på videoerne i form af at

like, dele kommentere eller se, får man vist videoer som er tilpasset ens algoritme. Disse

videoer har i gennemsnit 780000 tusinde visninger. Disse videoer viser sig dog ofte, at de

ikke er gennemset af moderatorer. Det vil altså betyde, at disse videoer kan bryde TikToks

regler og derfor være stødende for visse brugere.19 Det kan altså betyde, at hvis man som sagt

er depressiv og liker, ser eller deler depressivt indhold, at det kan forekomme oftere og have

risiko for at være stødende.

Data videnskabsmand som er algoritme ekspert, Guillaume chaslot fortæller i et interview i

videoen: “ The algorithm on TikTok can get much more powerful and it can be able to learn

your vulnerabilities much faster.” Wall Street Journal fortæller derefter, at algoritmen

tilpassede deres profiler efter 2 timer og nogle gjorde det endda på under 40 minutter

Guillaume Chaslot siger efterfølgende, at videoerne på TikTok bliver promoveret med et

anbefalingssystem 90-95% af tiden.20 Dette kan dermed påvirke hvordan dit humør er. Hvis

du for eksempel er depressiv, vil det ikke hjælpe at din FYP bliver ved med at påminde dig

om depressive eller triste ting. Derudover blev der som sagt modereret mindre på videoer

med mindre visninger, og derfor kan nogle af disse videoer også være stødende for en som er

depressiv.

Wall Street Journal's robot ender med at se hele 224 videoer som svarer til 36 minutter.

Denne robot har fokus på depression og mentalt helbred, og har dermed set mere depressivt

indhold end alt andet. Derfor er dens FYP blevet fodret og det ender med at 93% af videoerne

som fremkommer på dens FYP er depressions relateret. Wall Street Journal har været i

kontakt med en TikTok talsmand som forklarer, at de resterende 7% er videoer, som skal få

20

https://www.wsj.com/video/series/inside-tiktoks-highly-secretive-algorithm/investigation-how-tiktok-alg
orithm-figures-out-your-deepest-desires/6C0C2040-FF25-4827-8528-2BD6612E3796?mod=hp_lead_
pos5&mod=article_inline (3:57-4:32)

19

https://www.wsj.com/video/series/inside-tiktoks-highly-secretive-algorithm/investigation-how-tiktok-alg
orithm-figures-out-your-deepest-desires/6C0C2040-FF25-4827-8528-2BD6612E3796?mod=hp_lead_
pos5&mod=article_inline (3:30-3:42)

18

https://www.wsj.com/video/series/inside-tiktoks-highly-secretive-algorithm/investigation-how-tiktok-alg
orithm-figures-out-your-deepest-desires/6C0C2040-FF25-4827-8528-2BD6612E3796?mod=hp_lead_
pos5&mod=article_inline (3:20-3:28)
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brugeren til at opfange andet indhold.21 Dette er igen med til at bekræfte, at hvis du er

depressiv, så vil depressivt indhold fremkomme på din FYP.

Analyse af Statistikker

Vi har valgt at analysere 2 forskellige statistikker som har fokus på mentalt helbred og sociale

medier. Disse statistikker skal komme med eksempler på hvordan os danskere tænker om

sociale medier og deres algoritmer. Statistikkerne er udarbejdet af ADD - Algoritmer, Data og

Demokrati.

Den første statistik viser hvor høj grad folk med forskellige udviklingskompetencer er

bekymret for, sociale medier påvirker forskellige aldersgrupper og på sig selv. Hvis man

kigger på “sociale medier påvirker din psyke” så er det den laveste bekymring i blandt de

andre målinger. Det viser sig at folk med lave udviklingskompetencer bekymre sig 22% over

deres egen psyke bliver påvirket hvor folk med høje udviklingskompetencer bekymre sig

31%. Selvom der ikke er mange procenter mellem dem, viser det sig dog stadig, at generelt er

folk ikke særlig bekymret over deres egne psyke når det gælder sociale medier. Det kan

betyde, at folk mener de har kontrol over sociale medier, mens de i virkeligheden ikke ved

hvordan det påvirker dem.

Hvis man derefter kigger på om folk er bekymret for børns psyke, så er den særdeles højere.

Her ligger gennemsnittet på 75%. Det kan betyde, at børn har lettere ved at blive påvirket af

sociale medier, end andre aldersgrupper. Derudover betyder det også, at folk er mere

bekymret over børns psyke end deres egne. Dette bevises også i den voksne aldersgruppe.

Her er ca 45% bekymret for at voksne bliver påvirket af sociale medier. Dette kan skyldes, at

voksne mener de har mere erfaring generelt, og derfor ikke bliver påvirket så let som børn

kan.

21

https://www.wsj.com/video/series/inside-tiktoks-highly-secretive-algorithm/investigation-how-tiktok-alg
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(Billede af statistik)22

Den næste statistik vi vil analysere omhandler hvor høj grad aldersgrupper er bekymret for

unge og børns psyke vedrørende deres brug af sociale medier. Denne statistik er især

interessant, da den viser hvilke bestemte aldersgrupper som er mere bekymrede end andre.

Hvis vi starter med at kigge på alle aldersgrupper, er der ikke nogen som ikke er bekymret.

Dog er der nogen aldersgrupper som er mere bekymret end andre, men de ligger dog alle

mindst på 72%.

De aldersgrupper som er ens er dem fra 27-29 år og 60+ år. Dette kan skyldes at de ikke har

børn som benytter sociale medier, eller de selv har voksne børn. Dette kan begrundes med, at

der ikke er ligeså stor bekymring, da opdragelse ikke spiller en rolle her. Deres børn ved højst

sandsynligt ikke hvad sociale medier er, eller så benytter de det ikke.

Hvis man ser på aldersgrupperne 18-26 år og 40-59 år, stiger bekymringen. Aldersgruppen

18-26 år kan bekymringen skyldes, at de selv ved hvad sociale medier kan gøre ved en. De

har altså egen erfaring som de kan skabe en holdning af, og derfor være mere opmærksomme

på disse problematikker der kan skabes ved storforbrug af sociale medier. Aldersgruppen

40-59 år, kan bekymringerne skyldes at de er forældre til teenagere eller børn som selv

benytter sociale medier. De er dog i den aldersgruppe, hvor de intet erfaring selv har om

22 https://algoritmer.org/befolkningsundersoegelse/sociale-mediers-paavirkning-paa-psyken/
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sociale medier fra da de var yngre, og derfor kan dette skabe stor uvished om hvorvidt det

kan påvirke deres psyke.

(Billede af statistik)23

Komparativ analyse

Vi vil i denne komparative analyse sammenligne graferne med video analysen. Vi vil

analysere os frem til, om disse to kan sammenlignes og skabe paralleller med hinanden. Dette

har vi valgt, da begge dele fremviser vigtige informationer om sociale medier og TikTok.

I videoen blev der som tidligere nævnt, at hvis man liker, ser eller deler depressivt content

fremvises det oftere på din FYP end hvis du ikke gjorde. Dette kan bestemt være med til at

påvirke ens psyke, især hvis man er mindreårig, da man er mere følsom overfor information

eller andre videoer. Derfor kan statistikken om bekymring om unges psyke og sociale medier,

være med til at bekræfte, at der er frygt for dette. For hvis børn og unge bliver depressive af

brugen af sociale medier generelt. Kan man kun tænke sig til, hvad TikToks algortimer kan

have af indflydelse på børn og unge.

23 https://algoritmer.org/befolkningsundersoegelse/sociale-mediers-paavirkning-paa-psyken/
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Derudover blev der også nævnt i videoen, at jo længere man kommer ned i en bestemt

algoritme, bliver indholdet også modereret mindre. Det vil sige, at hvis man som barn eller

ung har benyttet TikTok i en vis mængde tid, kan få stødende indhold fremvist. Dette kan

være traumatiserende for barnet og det kan være svært at tale med en voksen, hvis de ikke

kan forstå hvad TikTok eller sociale medier er. Igen kan graferne være med til at bekræfte

dette problem. Dette skaber selvfølgelig frygt for brugerne samt forældrene, da algoritmen er

uforudsigelig og kan være farlig for mindreårige på app’en.

Delkonklusion

Man kan i denne komparative analyse konkludere, at der er bekymring fra både eksperter og

normale ufaglærte individer. Dette betyder at der er risiko for, at TikTok kan være skadeligt

for unges mentale helbred, da algoritmen næsten er ukontrollerbar.  Der sker meget mere bag

facaden end hvad unge og børn er opmærksomme/klar over.

Beslutningstræer

Da vi havde tænkt os at illustrere tiktoks algoritmer ved hjælp af inspiration fra

beslutningstræer i dimensionen Teknologiske Systemer & Artefakter II, havde vi lavet netop

dette. Selvom der ikke er tale om “Ja” eller “Nej” når det kommer til beslutninger, er

konceptet stadig det samme. Primært er det visualiseringen der er lagt vægt på.
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Beslutningstræ af TikToks algoritmer

Formålet med dette beslutningstræ, er at gøre det nemmere for læseren for at få et billede af

hvordan tingene hænger sammen. Med denne visualisering, er det mere simpelt at skabe et

billede for strukturen. Som nævnt i teori om algoritmerne på TikTok, består det primært af

brugerinteraktioner, video information, og enheds- og kontohåndtering. Under

brugerinteraktioner har vi valgt at lave en kategori for kontoer og sider man har ‘liket’, en

anden kategori for videoer man har ‘liket’, kommenteret, og delt, og endnu en kategori for

fuldførelses grad for videoer. For video information har vi lavet en kategori for ‘Udforsk’

siden som kan findes på TikTok, og endnu en kategori for videoer som indeholder bestemte

hashtags, sange og effekter. For enheds- og kontohåndtering have lavet en kategori for det

angivne land og sprog man har valgt i sine indstillinger, en kategori for hvilket

operativsystem man har (IOS eller Android), og den sidste kategori er præferencer ift.

videoer.

Derudover havde vi også lavet vores egen TikTok konto, for at manipulere algoritmen til et

eksperiment. Her vil vi benytte os af dette beslutningstræ, og overstrege hvilke kategorier vi

har valgt at lægge vægt på, eller hvilke kategorier som er medtaget.

Kategorier som har haft indflydelse på vores eksperiment (Markeret med gult)
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Vi havde valgt at medtage alle tre primære kategorier for vores eksperiment. Her havde vi i

Brugerinteraktioner lagt vægt på hvilke sider vi fulgte, hvilke videoer vi havde liket,

kommenteret eller delt, og hvor lang tid vi brugte på specifikke videoer. Vi likede og

kommenterede på videoer som kunne vække stærke følelser for en. Derudover brugte vi også

meget længere tid på at se disse videoer. Dette gør selvfølgelig at vi får flere anbefalede

videoer, som minder om selve videoen. Under Video information havde vi benyttet os af

udforsk-siden på TikTok, som et ekstra redskab til vores eksperiment. Her udforskede vi flere

grene som kunne lede til b.la. depression og angst. Til sidst for enheds- og kontohåndtering,

havde vi selvfølgelig informeret vores land og sprog som henholdsvis Danmark og dansk.

Derudover benyttede vi os af IOS (iPhone) som operativsystem.

Nedenfor ses et skærmbillede fra TikTok som eksempel på videoer vi havde fokus på.

TikTok - FYP (Video skabt af, brookemonk_)

Videoen omhandler skaberen af selve videoen, omkring hvordan de prøver på at undgå at

græde eller bryde sammen når nogen spørger dem om hvordan de har det. Videoen har til

formål at række ud til alle andre der kan relatere, og har konceptet “struggles” bag sig. Her er

det meningen at folk skal kunne grine lidt af det, da det jo er noget man kan relatere til, ift. til
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sin hverdag, selvom der ligger en dyb sandhed bag dette. Denne video havde vi derfor set

igennem til slut, liket den, og fulgt ejeren af videoen. Jo flere lignende videoer og skabere vi

likede og fulgte, jo flere af de samme videoer blev vist til os, på meget kort tid.

Produkt - Prezi

Vi har valgt at udarbejde en Prezi præsentation som repræsenterer TikToks algortimer. Dette

har vi valgt da det giver et overblik over hvordan algoritmen virker. Her er et link til vores

Prezi: https://prezi.com/view/Z1kv6OtJrs5KvVmmTUtu/

Design præsentation

Med vores design har vi som sagt lavet en Prezi præsentation. Prezi præsentationen

repræsenterer toppen af isbjerget. Den forklarer hvad der foregår når du opretter en bruger på

TikTok og bevæger sig ind i det sociale medie. Man får forklaret hvordan man falder dybt ind

i en algoritme som er svær at komme ud af igen. Denne Prezi præsentation giver godt

overblik over, hvor meget man gennemgår, som man ikke tænker over til dagligt.

Design Thinking

Design thinking er essentielt at benytte når man har et produkt. I denne opgave findes der

ikke et konkret produkt, men vi finder løsning på et problem, og der kan man stadig

implementere design thinking. Vi har som sagt valgt at lave en Prezi præsentation som

forestiller et isbjerg. Dette er en illustration som betyder, at der foregår mere bag facaden end

du rent faktisk ser, når du benytter det sociale medie TikTok.

Som sagt er det første punkt Emphasize. Vi har valgt at fokusere på om TikTok’s algoritmer

kan have en indflydelse på unges mentale helbred. Dette har vi valgt, da vi kan se nogle

problematikker om hvordan TikTok virker, samt det har været i medierne før, at TikTok

skaber problemer.

Det næste punkt er Define. Vi har fundet vores specifikke problem ved at brainstorme de

forskellige muligheder. Vi valgte TikTok da det er en nyere platform med en teknologi, som

man ikke ser hos nogle af de andre sociale medier. Der er også mange unge brugere på

platformen som har relevans for problemet samt målgruppen i vores projekt.
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Efter vi har defineret problemet, skal man have udarbejdet en løsning og dette kaldes Ideate.

Der var nogle forskellige løsningsforslag, dog valgte vi, at sætte fokus på problemet og

forklare brugerne hvad de gennemgår. Dette har vi valgt da det er essentielt at forklare

brugeren hvad der foregår “behind the scenes”. Problematikken er som nævnt tidligere hvad

der foregår “behind the scenes”, for det er nemlig det ens RAS udelukker denne faktorer, da

det ikke er ligeså relevant og klargjort overfor brugeren af TikTok.

Vi har også valgt at indføre Prototype. Vi har oprettet 2 TikTok profiler for at se hvor hurtigt

man falder ned i algoritmen. Det tog cirka 15 minutter for vores bruger, at havne i en

depressiv verden, hvor dens FYP kun omhandlede depression. Vi har også udarbejdet

analyser som skal være med til at give grundlag for problemet.

Vi har valgt at vores endelige punkt er en Prezi præsentation, hvor der vises hvordan man

falder ned i algoritmen på TikTok. Det er en step-by-step præsentation som redegøre for,

hvad der foregår når man opretter en bruger på TikTok og hvad der foregår derefter.

Diskussion

Som nævnt tidligere er vores problemformulering: “Hvilken påvirkning har det sociale

medie, TikTok, på unges sociale udvikling, og hvilke potentielle negative / positive effekter

medfører dette?” Vi vil i denne diskussion derfor diskutere hvorvidt TikTok har

negative/positive effekter på unge samt om brugen af TikTok i sig selv kan påvirke dem. Vi

vil inkludere forskellige teorier samt benytte os af analyserne som er udarbejdet i denne

rapport. Vi vil blandt andet inddrage teori som teknologisk determinisme, som har fokus på

udviklingen af selve algoritmer.  Vi har tidligere nævnt brugen af TikTok og hvordan det

virker. Både som socialt medie, men også som algoritme. Men er TikTok farligt? Kan brugen

af det sociale medie være skadeligt? Det vil vi i denne diskussion finde ud af.

Brugen af tiktok

Som nævnt i vores problemfelt havde Californiens rigsadvokat Rob Bonta udtalt sig om

TikTok. Han bliver interviewet og siger følgende: “Is TikTok dangerous?: “Our children are
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growing up in the age of social media — and many feel like they need to measure up the

filtered versions of reality that they see on their screens. We know this takes a devastating toll

on children’s mental health and well-being.” said California’s Attorney General, Rob Bonta.

“24

I dette citat kan det vurderes at der er risiko for at unges mentale helbred kan blive udfordret

ved TikTok. Grunden for dette kan begrundes ved brug af termen FOMO som blev nævnt

tidligere under teknologisk determinisme i denne rapport. FOMO eller Fear Of Missing Out

kan have stor betydning for de unge. Det kan være vanedannende at kontrollere TikTok fordi

det blive mere relaterbart desto længere man kommer ned i algoritmen. Dog kan man også

argumentere for at der både er positive og negative faktorer for brugen af TikTok og det vil vi

komme mere ind på i næste punkt i opgaven. Man kan nemlig se på dette sociale fænomenen

som at man får nye bekendskaber gennem sociale medier overalt i verden. I starten blev

sociale medier oprettet til kommunikation mellem mennesker uden man skulle mødes. Dette

kan have den positive effekt at hvis man er introvert kan møde mennesker uden at mødes med

dem i virkeligheden. Dog kan det som sagt blive vanedannende og skabe mentale problemer

med især TikTok da man selv skaber en FYP som tilpasser en selv og ens mentale jeg. Og

som nævnt tidligere i video analysen, tilpasser ens FYP, så hele 93% er ting du selv kan

relatere til, har set meget af, eller liket og delt.

Positive og negative effekter

Der kan både opstå positive og negative effekter ved brug af TikTok og sociale medier

generelt. Under dette punkt vil vi argumentere for både de positive og negative effekter det

kan have på unges mentale helbred at benytte TikTok. Dette vil vi implementere, da det er

vigtigt at have begge sider med, for at skabe et større grundlag samt kunne få en bedre og

bredere diskussion.

Positive effekter ved TikTok

Selvom der gentagne gange er nævnt negative effekter ved TikTok findes der også positive

effekter. Man kan blandt andet benytte platformen til at komme i kommunikation med

24 https://blog.hootsuite.com/tiktok-algorithm/
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omverdenen ligesom med andre sociale medier. Man kan møde nye mennesker og skabe nye

venskaber man ellers ikke have kunnet skabt, uden denne sociale platform.

Udover at man kan skabe venner, kan man også få en karriere på TikTok. Den kan skabes

hvis ens video går viralt, hvor man får mange følgere, likes, delinger og visninger. Det kan

man bruge til at få samarbejdere med firmaer, og man kan benytte ens følgere og udvikle

følgere på ens andre sociale platforme. Alt dette kaldes influencers og florerer meget i

omverdenen.

Alle disse argumenter er med til at argumentere for, at der også er positive effekter af TikTok.

Derfor er det vigtigt at huske, at der ikke kun er negative men også positive sider af sociale

medier generelt.

Negative effekter ved TikTok

Som nævnt i opgaven er der også mange negative effekter vedrørende TikTok. På TikTok er

det nemt at blive opslugt af algoritmerne. Ved bare at se en video 1 sekund længere end de

andre, kan det være med til at påvirke din algoritme. Derfor kan det diskuteres om det er

farligt at bruge appen hvis man er depressiv. Ved vores eget udarbejdet forsøg viste det sig, at

man efter 15 minutter blev opslugt af den depressive side af TikTok, og som nævnt i videoen

der blev analyseret tidligere, sagde de, at det er svært at komme ud af denne algoritme igen.

Dette er med til at argumentere for, at TikTok kan være skadeligt for det mentale helbred, da

den kan forværre det.

Udover algoritmen kan være skadelig, kan indholdet i sig selv også være skadeligt eller

stødende. For i video analysen fandt man ud af, at desto længere man kommer ned i

algoritmen, desto mindre bliver indholdet modereret. Det vil sige, at flere af videoerne bryder

TikToks regler og kan være stødende. Hvis man så derudover tænker at denne bruger har

fundet en depressiv algoritme, kan indholdet være ekstra stødende. Derfor er dette igen et

argument for, at TikTok kan være skadeligt for unges mentale helbred.

Som man kan læse sig til i opgaven er der mange negative effekter ved TikTok. For du kan

uden at give alle dine oplysninger, kan TikTok lære dig at kende på blot 15 minutter. Hvis

man havner i den mørke side af TikTok er det svært at komme ud af igen.
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Teknologisk determinisme - TikToks algoritmer

Tidligere i teoriafsnittet havde vi redegjort for begrebet teknologisk determinisme, med

udgangspunkt i David Nyes fortolkning. Her var det derfor interessant at diskutere om

algoritmer var en potentiel faktor i at være teknologisk deterministisk. Når man særdeles

kigger på hvordan TikToks algoritmer fungere, er det derfor interessant at undersøge om

sandsynligheden for at algoritmer er teknologisk deterministiske er højere.

Vi ved at TikTok var, og stadigvæk vokser eksponentielt. Deres algoritme-system er tænkt

godt og grundigt igennem, for at fange deres målgruppe, og beholde dem langvarigt.

Spørgsmålet er derfor, om man kan bruge TikToks algoritme-system som fundament for

noget innovativt i fremtiden. Ift. marketing-strategier, er det vigtigt at få så mange kunder

som muligt, og beholde dem, med den mest effektive og optimale løsning. Vi ved jo at

algoritmer bliver brugt til alt muligt, som ikke nødvendigvis er for underholdning.

SU-ansøgninger bliver eksempelvis også styret af algoritmer. Vi ser at algoritmer bliver brugt

mere og mere, og det har også set en stor forbedring gennem årene, men har ikke set det blive

brugt så effektivt og grundigt, som TikTok benytter det.

Selvom mennesket ikke nødvendigvis afhænger af algoritmer, ved vi selvfølgelig ikke hvor

stor en indflydelse det kan have på os om et par hundrede år, ligesom japanernes forhold til

geværer og pistoler fra 1500-tallet til 1800-tallet. Da algoritmer jo nærmest er en relativ ny

teknologi, og allerede har så stor en indflydelse på både producenten, og forbrugeren, er det

ikke umuligt at det kunne være en potentiel teknologisk deterministisk faktor om nogle

hundrede år, hvis ikke årtier. Man kunne jo sige, at hvis man ikke benytter sig af algoritmer i

fremtiden, ift. marketing, ville man falde bagud i konkurrencen, og det ville være umuligt at

holde en forretning i stand, hvilket derfor paradoksalt gør, at vi har fri vilje, men alligevel

ikke helt.
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Delkonklusion

Som man kan læse i vores diskussion er der flere negative effekter ved TikTok end positive.

Udover forskellige aldersgrupper er bekymret for sociale medier generelt, kan tiktok påvirke

en, da man er med til at skabe sin egen FYP. Det er dog vigtigt at huske, at TikTok ikke kun

er negativt, da man kan møde nye mennesker på platformen, dog er det igen største delen som

er negativt.

Man kan konkludere ud fra denne diskussion, at TikTok og platformens algoritmer kan være

skadeligt for unges mentale helbred. Vi ser også, at selvom de unge bliver påvirket negativt,

kan det også betyde at det vil blive ved med dette, grundet populariteten af algoritmer når det

kommer til marketing. Bliver algoritmer teknologisk deterministiske, har de både fordele og

ulemper. Fordelen ville primært være for virksomheders profit, på bekostning af forbrugerens

mentale helbred (ulempen).

Konklusion

I dette projekt har vi som gruppe undersøgt TikToks algoritmer, samt om de havde en effekt

på børn og unges mentale helbred. Vi har ved brug af teori, analyse, forsøg, produkt og

diskussion fundet materiale som underbygger vores problemformulering.

Gennem projektet har vi fundet frem til, at TikTok kan have stor risiko for, at påvirke børn og

unges mentale helbred. Dette kan man konkludere, da børn og unge ikke har erfaring fra at

skelne fra fakta og fiktivitet. De er med til at skabe deres egen verden i form af deres FYP og

kan risikere at deres algoritme for eksempel kan blive depressiv. Man kan begrunde dette

udsagn ved at henvise til vores forsøg, hvor vi fokuserede på det depressive og endte efter 15

minutter, kun med at have depressivt indhold på vores FYP, på begge profiler vi selv

oprettede. Dette skyldes at vi ‘likede’ og fulgte kontoer med indhold som kan svække ens

mentale helbred. Det kunne være alle mulige videoer som indeholdte tristhed, hjertesorg,

motiverende citater og sætninger ift. depression, bodyimage, mm. Derudover brugte vi også

længere tid på at se disse videoer, for at sætte gang i algoritmen. Dette viser derfor, at hvis

man har et bestemt mindset, og lader sig rive af ved at ‘udforske’ det som man kan relatere til

(Hvis man eksempelvis er trist og deprimeret), vil man havne i en uendelig cyklus af indhold

som trækker en længere og længere ned, indtil man stopper med at fodre algoritmen.
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Man kan også konkludere at konceptet om teknologisk determinisme, ved den eksponentiel

voksende udvikling af algoritmer, belyst vha. TikTok, kunne algoritmer sagtens være en

teknologi som man som samfund er bundet til at være influeret af, selvom det indebærer

ulemper og konsekvenser for forbrugeren. Vi ved at algoritmerne kan påvirke det mentale

aspekt, men vi kan ikke forudsige om det kan have en effekt på nogle andre egenskaber. Fra

eksperimentet fandt vi ud af, at den uendelig cyklus af depressiv indhold kan være meget

skadeligt for ens mentale helbred. Derfor kan det også vække en form for bekymring for,

hvor mere farligt det kan udvikle sig om flere år. Dette vil selvfølgelig være overskygget af

den manglende opmærksomhed for problemstillingen, da algoritmen ikke bare ændre sig

drastisk, men hellere er en langsom, men effektiv proces.
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