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Abstract  
YouTube has been accused of radicalizing users on their platform, through the unforeseen 

consequence of the concept of the so-called filter bubbles. Through a series of experiments and case 

studies, based on general implications of machine learning, black boxes and surveillance capitalism, 

this research team has explored the validity of filter bubbles as a theory. By developing a model for 

measuring nuttiness based on elements of structured observation, the team is able to determine the 

general nut-number of any given YouTube video and measure the influence of clicks on the 

recommender system regarding radicalization. This method yielded results that imply, filter bubbles 

are harder to enter and easier to exit than the metaphor implies, in a medium-length case-study 

setting.  
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Projektemne og Problemfelt 
Hvert minut bliver der uploadet 500 timers video til Googles videoplatform, YouTube (Hale, 2019). 

Det er selvfølgelig et udtryk for, at YouTube er enormt populært og en af Googles største aktiver, 

men det præsenterer en speciel udfordring for techgiganten; Hvordan fordeles en nærmest 

uendeligt voksende strøm af video til over 2 milliarder månedlige brugere? (Weiss, 2019) Det er et 

komplekst og mangesidet spørgsmål, hvis svar afhænger af flere forskellige teknologiske og etiske 

hensyn, som Google stadig arbejder med at svare på. Svaret indtil nu optræder primært i form af, 

hvad der i daglig tale kaldes for “YouTubealgoritmen”, som brugere af YouTube bliver guidet rundt 

af, og som forsøger at servere videoer, som er relevante og interessante for brugeren. “Algoritmen” 

er mere præcist et sammensat system af forskellige maskinlæringsmodeller, som kan beregne, hvilke 

videoer der tilpasser bestemte brugere på baggrund af den data, som Google har indsamlet om 

brugeren og over en milliard andre brugere på alle Googles platforme. Anbefalingssystemet er 

blevet kritiseret for at anbefale videoer uden at tage hensyn til om indholdet af videoen er 

upassende (Neumann & Herodotou, 2020) eller i yderste konsekvens, radikaliserende (Bryant, 2020). 

Gennem en teknisk analyse af YouTubes anbefalingssystem samt flere eksperimenter, vil vi forsøge 

at skabe et konstruktivt overblik over, hvordan brugere af YouTube kan ende i såkaldte filterbobler, 

som i yderste konsekvens kan føre brugerne til radikaliserende indhold og tilegne sig nogle af disse 

holdninger.  

Siden 2012 har YouTube benyttet sig af et anbefalingssystem til at finde de “rigtige” videoer til deres 

individuelle brugere. Google selvrapporterer at 70% af watch-time på YouTube sker på baggrund af 

deres anbefalede indhold (Covington, Adams, & Sargin, 2016). 

Google er en privat virksomhed, som blandt andet tjener penge på at vise reklamer på deres 

forskellige platforme. Det betyder, at deres profit derfor er direkte afhængigt af hvor meget tid de 

kan få brugere til at bruge deres tjenester. I dokumentarfilmen The Social Dilemma (Orlowski, 2020), 

beskriver Tristan Harris Googles forretningsmodel, og beskriver at en af grundene til, at YouTubes 

anbefalingssystem fungerer så effektivt som det gør er, fordi Google til en hver tid indsamler data 

om deres brugere, som hjælper med at skabe en profil for hvilke videoer brugeren er interesseret i, 

og i øvrigt hvilke reklamer, der kan være relevante for dem samtidig. Det betyder, at Google, til 

enhver tid en bruger er i berøring med Googles platforme, indsamler data for at gøre deres modeller 

stærkere. På YouTube indsamles brugerdata på mange måder. Der indsamles helt eksplicit data som 

brugere selv udfylder, når de opretter en profil, liker en video, eller deltager i en 

spørgeskemaundersøgelse, men implicitte dataindsamlingsværktøjer tages også i brug (Covington, 

Adams, & Sargin, 2016). YouTube holder øje med, hvad og hvilket brugerne ser på deres platform, i 

hvor lang tid, hvordan og hvornår brugerne interagerer med det – og opbevarer og analyserer så 



S2224791038  5 

   
 

disse oplysninger, og skaber modeller af det til videre brug. Disse modeller bruges så til at finde nye 

videoer til den oprindelige bruger og kombineres med andre modeller for at gøre dem generelle så 

det samlede system kontinuerligt bliver kraftigere og bedre til at anbefale videoer til brugerne.  

Motivation  
Alle i gruppen bruger YouTube regelmæssigt. Vi har hver især vores egne oplevelser med algoritmen, 

hvis tilstedeværelse man kan blive meget bevidst om når den anbefaler videoer, enten i modstrid 

med hvad vi ville forvente, eller når den anbefaler indhold som passer så godt til os selv at vi kan få 

et indtryk af at den kan læse og forudsige vores tanker. I 2020 udkom filmdokumentaren The Social 

Dilemma (Orlowski, 2020), som omhandler bagsiden af de sociale medier som igennem de sidste år 

er blevet en integreret del af vores liv. The Social Dilemma gør brug af flere Silicon Valley insidere 

som er blevet desillusioneret af effekterne af deres egne produkter og problematiserer brugen af 

sociale platforme, apps og maskinlæring som den ser ud i dag, hvor udviklerne ifølge 

dokumentarfilmen har skyklapper på. Vi tror heller ikke, at YouTubes algoritmer altid virker 

hensigtsmæssigt for os og de andre brugere. Derfor er vi interesserede i at undersøge hvordan 

YouTubes algoritmer fungerer. Vi er klar over, at det kommer til at blive svært for os at vide alt om 

YouTubes systemer, da YouTube ikke selv deler mange oplysninger omkring deres algoritmer. Dog 

håber vi på, at vi kan få en forståelse for nogle af grundprincipperne bag den kunstige intelligens, 

som YouTube benytter sig af. Der er også mange positive sider ved YouTube, da der bliver lagt 

mange relevante videoer op, som eksempelvis undervisningsmateriale, oplysende videoer fra 

uddannede læger, om sygdom og kroppen eller videoer om hvordan man reparerer en dør.  Vi har 

dog en tese, som vi deler med mange andre (Pariser, 2011; Roose, 2019; Bryant, 2020; Orlowski, 

2020), om at der i gennem YouTubes algoritmer er risiko for at man kan ende i filterbobler, som kan 

være svære at komme ud af. Derfor er vi motiveret efter, om vi kan finde svar på, om man rent 

faktisk kan ende i filterbobler, som kan misinformere, manipulere og i sidste ende radikalisere. Vi vil 

se, om vi kan kaste lys over sådan en problemstilling gennem udførelse af nogle eksperimenter samt 

analyser. Vi vil yderligere forsøge at bringe en persona i en filterboble og efterfølgende undersøge, 

hvordan det kan modarbejdes. 

Problemformulering 

Hvordan behandler YouTubes anbefalingssystem bims videoindhold, og hvilken rolle spiller 

filterbobler i radikalisering af deres brugere?  

- Hvordan fungerer YouTubes maskinlærings- og anbefalingssystem? 

- Hvad er forholdet mellem filterbobler og radikalisering? 

- Hvor bims er YouTubes videoanbefalinger?  
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Semesterbinding 

Teknologiske Systemer og Artefakter (TSA) er et fag med hovedvægt på teknisk-videnskabelige 

aspekter af en given teknologi. For at analysere den teknologi som er YouTubes anbefalingssystem, 

har vi ladet os inspirere af nogle af trinnene i TRIN-modellen. TRIN-modellen er en struktur som 

indeholder alle aspekter af faget TSA, dvs. at et givent emne eller afsnit, såfremt det er TSA-

relateret, kan forklares med en eller flere trin fra denne model. 

Vi har med udgangspunkt i trin 1, indre mekanismer og processor, forklaret hvordan maskinlæring 

og neurale netværk fungerer, fordi disse teknologier er centrale for at forstå hvordan 

anbefalingssystemet opererer. Vi har desuden benyttet os af grafiske modeller igennem hele 

opgaven på baggrund af trin 5. Disse modeller har været fordelagtige til at forklare og beskrive 

anbefalingssystemet. Sidst, men ikke mindst, har det været fuldstændigt centralt for opgaven at 

undersøge de utilsigtede effekter at denne teknologi. Trin 3 i TRIN-modellen er derfor hele opgavens 

raison d’etre og også det trin i modellen som åbner op for yderligere perspektiver.  

Subjektivitet, Teknologi og Samfund (STS) har været nødvendigt i vores undersøgelse, for at kunne 

vurdere og diskutere de resultater vores undersøgelser har produceret. Vi har været nødt til at 

forholde os subjektivt til meget af YouTubes indhold, og vores diskussioner er også udarbejdet fra et 

menneskeligt synspunkt. Vi har blandt andet udarbejdet et skema, til at vurdere YouTube videoers 

”bimshed” ud fra nogle velovervejede, men i sidste ende subjektive ræsonnementer.   

Case Studie 
Et case studie er ifølge Bent Flyvbjerg, med hjælp fra Abercrombie, Hill og Turner defineret som “Den 

detaljeret undersøgelse af et enkelt eksempel på en klasse af fænomener. Et casestudie kan ikke give 

pålidelig information om klassen i bredere forstand, men kan være nyttigt i de indledende faser af en 

undersøgelse, eftersom det leverer hypoteser som kan afprøves systematisk med et større antal 

cases (Abercrombie, Hill & Turner, 1984 s 34)” (Flyvbjerg, 2010, s. 464) Robert Yin kan supplere fra 

sin bog: Case Study Research: Design and Methods (Yin, 1984) at en empirisk undersøgelse af case 

study metodologien bedst egnet til nutidige undersøgelser af fænomener i virkelighedens kontekst. 

Yin inddeler casestudies i fire overordnede faser: 

1. Design casestudiet 

2. Gennemfør casestudiet 

3. Analyser casestudiets resultater 

4. Udarbejd konklusioner, anbefalinger, og implikationer. 
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Gennem disse faser kan data indsamles ved at undersøge flere cases som analyseres og det kan lade 

sig gøre, at konkludere noget generelt omkring en bestemt klasse af fænomener. 

Bent Flyvbjerg argumenterer for at man 

kan generalisere et casestudie ud fra et 

enkelttilfælde, og at det afhænger af den 

pågældende case og hvordan den er 

udvalgt. I teksten argumenterer Flyvbjerg 

for at casestudiet med et enkelt tilfælde, 

godt kan bruges som videnskabelig 

metode, og bruger eksempler på tidligere 

casestudier der har bevist banebrydende 

videnskab som fx tyngdekraften, hvor 

spørgsmålet blev afgjort ved hjælp af en 

enkelt case baseret på et valg af de 

materielle yderpoler metal og fjer. 

Eksperimentet blev lavet ved at få et stykke 

metal og en fjer til at falde med samme 

hastighed i et lufttomt glasrør. Dette eksperiment kunne kaldes en kritisk case, for Galileis teori 

holdt i forhold til disse materialer måtte det gælde for alle materialer. 

”Videnskab er, at man som forsker besidder en bred vifte af praktiske kompetencer for at udføre 

videnskabeligt arbejde. Generalisering er blot en af dem. På tysk betyder ordet videnskab, 

Wissenschaft, helt bogstaveligt "at skaffe viden". Og formel generalisering er blot en af mange 

måder, hvorpå mennesker indsamler og akkumulerer viden" 

(Flyvbjerg, 2010, s. 471) 

Derved med udgangspunkt i Flyvbjerg tekst fem misforståelser om casestudiet (Flyvbjerg, 2010) samt 

Yins Case study research: Design and methods (Yin, 1984) er denne metode blevet valgt for at give os 

den bedste mulighed for at kunne besvare vores arbejdsspørgsmål, casestudiet vil derfor være den 

måde for projektet at indsamle kvalitative data, som kan bruges til at skabe et generaliseret billede 

af YouTubes algoritme i forhold til filterbobler og ved hjælp af kritisk case kan der opstilles 

eksperimenter ud fra denne fremgangsmåde, hvor der kan skabes et generaliseret billede af 

casestudiet, som kan agere som et empirisk grundlag for analysen samt diskussion om filterbobler 

samt vores overordnede analyse af YouTubes anbefalingsalgoritme. 

Figur 1: Flyvbjerg's tabel over strategier for valg af cases 
(Flyvbjerg, 2010, s. 475) 



S2224791038  8 

   
 

Struktureret observation 
Struktureret observation er en metode, vi har benyttet os af til udfærdigelsen af vores 

bedømmelsesskema. Beskrevet af Michael Stausbergs kapitel, structured observation i håndbogen 

The Routledge Handbook of Research Methods in the Study of Religion, (Stausberg, 2013).  

Struktureret observation kan bruges på forskellige måder. Da bogen beskriver forskellige former for 

struktureret observation, har vi primært valgt at beskrive, hvordan vi selv har brugt noget af den 

bredt definerede metode til eksperiment 3. 

Struktureret observation kan beskrives som et feltarbejde. Metoden kan fungere på forskellige 

måder, dog er det som regel i sociale miljøer, at man benytter sig af metoden. I forbindelse med 

arbejdet med metoden opstilles nogle kategorier, som observationen bedømmes ud fra. De 

kategorier skal være præcist defineret, så der ikke kan herskes tvivl om hvad betydningen af de 

forskellige kategorier dækker over. Når man vælger hvad der skal observeres, sætter man sig et mål i 

forhold til, hvad man gerne vil have ud af metoden. Derfor er struktureret observation en proces, 

der ikke kan udføres med det samme. Det skal planlægges og kræver derfor forberedelse, der 

involverer forskellige trin og stadier. Det vil sige undervejs, når man observerer, skal man skrive de 

forskellige resultater ned på et papir eller andet. Observationsprotokollen som man bruger til at 

notere resultaterne med, er meget vigtigt, når man arbejder med struktureret observation. Det er 

nemlig protokollen, der definerer de hændelser, der skal noteres i skemaet. Protokollen har en 

række felter. Blandt andet er der et talfelt, et felt for dato og tid, et felt for observatørens navn eller 

initialer og et felt for potentielt relevant kontekstuel information, som kan være vejrforhold, da 

struktureret observation som udgangspunkt foregår i sociale miljøer, som for eksempel kan være til 

en festival. 

Struktureret observation kræver en definition og rækkefølge for den observerede adfærd. Det gør, 

at observationen er målbar og øger anvendeligheden af de registrerede observationer, også for 

fremtidige forskere (Stausberg, 2013, s. 384). Protokollen skal være nem at administrere for 

observatøren, så distrahering undgås, når der skal skrives resultater ned. Desuden er det vigtigt, at 

resultaterne og de forskellige målkategorier er nemme at forstå (Stausberg, 2013, s. 388).  

Dog er der nogle faldgruber forbundet med metoden. Det kan blandt andet være observatørbias, 

hvor observatøren har problemer med at forholde sig objektivt til emnerne. Udover det kan der også 

opstå observatørtræthed og med det menes der, at observatørerne kan blive trætte, fordi de i 

forvejen har bedømt mange emner og derfor som konsekvens ender med at bedømme dårligere, 

hvis observatøren eksempelvis har brugt mange timer på at vurdere et hav af videoer. Stausberg 

nævner også, at observatøren kan have en ”nyhedsbias", altså en tendens til at fokusere mere på 
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det uventede. De udfordringer, som kan være forbundet med det kan til dels rettes ved hjælp af et 

godt udarbejdet observationsskema og ved at bruge flere observatører (Stausberg, 2013, s. 390).  

Bimse-skala 

En objektiv metode til vurdering af videoer på YouTube har vist sig svær at finde videnskabelige 

eksempler på, derfor har vi valgt for projektets fordel at skabe vores egen metode ved brug af 

struktureret observation som inspiration til at fastlægge rammer for objektiv vurdering, af subjektive 

emner. Bimseskalaen består af to ’bimse’ subjektive kategorier med modsætninger, disse kategorier 

rangeres på en skala som sammenlægges til et ’bimsetal’ der repræsenterer niveauet af bims den 

angivende video tilpasser. De to ’bimse-kategorier’ hertil er: Konspirationsniveau og optrappende 

effekt, disse er udvalgt som de mest betydelige kategorier til at vurdere bimshed. Kategorierne er 

nødvendigvis valgt ud fra projektgruppemedlemmernes egne personlige vurderinger. 

En video vurderes på konspirationsniveau i forhold til hvorvidt videoens indhold er baseret på 

konkret, fejlagtigt og konspiratorisk materiale, eller undervisende og videns formidlende materiale 

med belæg og beviser. Efterfølgende vurderes den påvirkende effekt, ved enten optrappende eller 

nedtrappende effekt, disse med forhold til hvor vidt videoens indhold og budskab bliver præsenteret 

med henblik på at undervise og oplære eller påvirke og manipulere usandhed. Kategoriseringerne 

tager henblik på at vurderingerne har modsætninger, sådan at deres effekt kan tilpasse sig et 

neutralt niveau.  

Tabel 1: Eksempel på bimse-niveauer 

I den virkelige verden ville en person som Charles Manson f.eks. få topkarakter på bimseskalaen, 

fordi han har nogle meget konspiratoriske forestillinger om hvordan verden er opbygget og fordi han 

opfordrer til at udøve vold på det grundlag. En person som tror på samme konspiration som 

Manson, men ikke opfordrer til at nogen skal gøre noget ved det, vil få et lavere, men stadig bims, 

tal. Almindelige mennesker som ikke tror på konspirationer eller at gøre nogen for træd, vil opnå en 

neutral score på nul, mens en voldsperson, som dog har et sundt forhold til virkeligheden, ville blive 

bedømt bims på baggrund af sin fjendtlige adfærd alene. Forsoneren er et eksempel på u-bims 

adfærd, som en slags modsætning til optrappende adfærd, altså en person som afværger vold vil 
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bedømmes mindre bims end en som ser stille til. Konspirations, versus virkeligheds skalaen kan også 

bedømmes med et negativt tal, hvor forholdet til virkelighed kan dokumenteres, som eksempel i en 

akademisk tekst med gode og solide kilder.  

Ved udfyldelse af observationsprotokollen bliver observatøren også bedt om at vurdere den politiske 

orientering på en skala fra -3 til 3. Ekstremt venstreorienteret er -3 og ekstremt højreorienteret er 3. 

Denne værdi bliver ikke regnet med i det endelige bimsetal, men står som en ekstra værdi ved siden 

af, til fri afbenyttelse hvis den vurderes til at have relevans.   

I projektets tilfælde har vurderingen foretaget sig en negativ til positiv nummerering, til fordel for at 

niveauet nemt kan opdeles mellem bims, ikke-bims og neutral. 

Use case diagram med UML 
Unified modeling language som også bliver forkortet til UML, er en metode, der fremviser strukturen 

og et forløb i et objekt-orienteret proces via diagrammer, der visuelt viser processen. Denne metode 

har vi taget udgangspunkt i ved hjælp af bogen “The Elements of UML 2.0 Style” af Scott w. Ambler 

(Ambler, 2005). Metoden UML bliver brugt til at vise softwares komplekse sammenhæng, 

interaktioner og processer og simplificerer dem via modeller og diagrammer. I UML er der simple 

retningslinjer, der tilgår alle UMLs diagrammer og det er termer som “symboler”, “linjer” “etiketter” 

og de termer beskriver forskellige ting indenfor UML: 

• Symboler repræsenterer diagramelementer såsom klassebokse objektkasser, user cases og 

actors/aktør. 

• Linjer repræsenterer diagramelementer såsom associationer, afhængigheder og overgange 

mellem tilstande. 

• Etiketter repræsenterer diagramelementer såsom klassenavne, tilknytningsroller og 

begrænsninger. 

Herunder er det vigtigt at påpege, at dette projekt ikke vil beskrive YouTubes anbefalingsalgoritme 

da diagrammet vil være umuligt at beskrive, da vi ikke har den aktuelle viden eller data på, hvordan 

YouTubes systemer egentlig hænger sammen og derved vil det meste være spekulation. Der vil dog i 

denne opgave blive gjort brug af metoden fra UML kaldet UML’s Use case diagram til at vise, 

hvordan brugeren interagerer med YouTubes system via et simpelt diagram. Det er noget man kan 

se ved at interagere med YouTube og derved beskrive det ud fra en observation.  

Derved er der andre simple retningslinjer, der er værd at beskrive såsom: 
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• Actor/Aktør: repræsenterer mennesker, organisationer eller andre 

systemer, der interagerer med vores system. 

• Proces/controller klasser: implementerer logik, som krydser flere 

forretningsenheder. 

• Domæneklasser: implementerer grundlæggende forretningsenheder. 

• Interface klasser: gør det muligt for aktører at interagere med vores 

system, blandt andet ved hjælp af en brugergrænseflade. 

• Associationer: Hver gang en aktør interagerer med en eller to klasser, er 

der en sammenhæng imellem dem. 

Disse termer uddybes yderligere i afsnittet Use case diagram. 

Ved hjælp af UML’s Use case diagram, kan dette projekt fremstille og vise hvordan en bruger på 

YouTube kan interagere med YouTubes system (hjemmeside) og hvordan systemet i sin simpelhed 

interagerer tilbage til brugeren. 

Use case diagram er et diagram der viser hvordan man interagerer med forskellige systemer. Use 

Case Diagrammer består af fire kategorier: Systems, aktør, Use cases og relationships.  

System i UML er hvad end man er i gang med at udvikle, dette kan være hjemmesider software 

komponenter, forretnings proces, applikationer etc. Herunder er vores system YouTubes 

hjemmeside, systemet er fremvist på use case diagrammet via et rektangel som definerer alt hvad 

der forgår inde i systemet, det kan eksempelvis vise hvad YouTubes hjemmeside kan gøre for en 

given aktør. 

Aktør i UML er nogen eller noget der bruger systemet for at opnå et mål. En aktør kan være en 

person, organisation, et andet system eller en ekstern enhed. En aktør er beskrevet på diagrammet 

med en tændstiks mand som altid er udenfor systemet. Aktør skal ses som typer eller kategorier der 

begge interagere med systemet derved inddeler man aktører i primære og sekundære aktør, den 

primære aktør er den der interagerer med systemet først og den sekundære er en reaktion på 

systemet. Den primære aktør er altid til venstre for systemet og den sekundære er altid til højre.    

Use Case er det der helt konkret fortæller hvad systemet gør. Use case er beskrevet med ovale 

cirkler inde i systemet, derved repræsentere en handling, der udfører en opgave inde i systemet. 

Herved beskriver diagrammet hvad brugeren kan integrere med i systemet. 

Relationships er linket imellem aktører og use cases. Relationships repræsenteres med alle de 

streger, stiplede linjer og pile der viser en relation til de andre use cases og aktører. Linjen er det 

man kalder association der simpelt beskriver en kommunikation eller interaktion. Simpelt sagt 

Figur 2: (Ambler, 2005, s. 9) 
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interager brugerne med YouTubes hjemmesides use cases så som at klikke på videoer. Udover 

denne relation er der tre typer relationships; include, extend og generalization. Include er noget 

systemet automatisk gør uden at aktøren kan se dette hvor imod extend er noget der sker på 

baggrund af visse opfyldningskrav og bliver sendt tilbage til aktør. Include og extend er vist med 

stiplede linjer og en pil som viser hvilken retning en use case interagerer med en anden eller en 

aktør. 

YouTubes brugerflade 

1. Inputknap til at minimere eller vise personlige indstillinger/kanaler. 

2. YouTube Ikon, ved tryk fører til startsiden. 

3. Søgefelt. 

4. YouTubes andre servicer. 

5. Indstillinger. 

6. Log ind. 

7. Personlige sider som: Startside, udforsk, Shorts, abonnementer, samling, historik samt 

anbefalede kategorier og YouTubes service i bunden. 

8. Videokategorier. 

9. Anbefalede videoer. 

I dette afsnit beskriver vi hvordan YouTubes brugerflade ser ud for en ny bruger i år 2022. Udover 

det beskrives også, hvordan brugerne kan interagere med hjemmesiden ved at forklare, hvad de 

forskellige knapper står for, og hvad de gør. 

Billede 1: YouTubes startside uden login screenshot dateret 31.05-2022 kl. 13:00 
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Det første, der sker på URL’en “www.youtube.com” er at man kommer frem til YouTubes startside. 

Startsidens øverste del består af 3 ting: Et ikon af YouTubes logo, der fungerer som en slags 

tilbageknap, så man altid kan vende tilbage til startsiden. til højre for YouTubeikonet findes 

søgefeltet, som kan benyttes til at finde en specifik kanal eller video. De sidste funktioner i toppen af 

YouTube siden findes i højre side. Der er en log ind knap, så man kan tilgå, eller oprette, sin bruger 

på mediet. Derudover er der 3 prikker, som fører videre til indstillinger, hvor man kan tilpasse sin 

profil yderligere, så den passer til brugerens behov. Denne del af YouTube-siden er statisk og bliver 

ikke ændret, lige meget om man er på forsiden eller en af de andre sider på YouTubes domæne. 

Længere nede end er der knap til YouTube Premium som er deres ”klub-medlemskab” der giver 

visse fordele såsom ingen reklamer når man ser videoer etc. og en live funktion til dem der streamer 

live på YouTube. Næstnederst er der knapper til indstillinger, rapportering historik, hjælp og en knap 

man hvor man kan indsende feedback. Og i bunden er der links til YouTubes presse, ophavsret, 

kontakt os, annoncer, politik og sikkerhed etc.  

 

Den anden vigtige del af YouTube er når man er inde og se videoerne her er videoen i hovedfokus og 

fylder omtrent 3/5 af skærmen, videoen kan udvides til fuld skærm hvis man vil have den ønskede 

effekt. Videoen starter af sig selv men man kan pause, spole og starte den igen. Under videoen er 

Figur 3: Use case diagram over YouTube - Lavet med (Lucidchart, 2022) 
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navnet på videoen samt kanalnavn og ofte mere information om videoen samt en input knap der får 

dig til at abonnere på kanalen.  

Ved siden af, er der også inputknapper hvis brugeren gerne vil gemme videoen, dele den med andre 

eller andre platforme, like videoen eller dislike videoen, downloade, klip, eller rapporter videoen. 

Ude til højre, ved siden af videoen er en liste med anbefalede videoer af baseret på din historik samt 

videoer der relaterer til den video brugeren ser på pågældende tidspunkt. Nederst på hjemmesiden 

er kommentarsporet hvor man kan efterlade en kommentar samt læse hvad andre har 

kommenteret. 

Forskellen på anbefalede videoer fra start- og videosiden, og videoer man selv søger efter, er at man 

kan søge efter en specifik video med et specifikt navn fra en bestemt kanal.  

Maskinlæring & neurale netværk 
Bag YouTubes brugerflade ligger et enormt netværk af software, hardware og mennesker som får 

platformen til at virke efter virksomhedens hensigt. Arbejdet med at anbefale relevante videoer til 

brugerne bliver foretaget af et anbefalingssystem, blandt professionelle YouTubebrugere bare kendt 

som ”algoritmen”. Mere præcist er denne algoritme en kombination af adskillige algoritmer og 

maskinlæringsteknikker som er blevet udviklet og udvidet gennem flere år for at forbedre dennes 

præstation. Systemet er utroligt godt til at anbefale videoer, som nævnt i indledningen er 70 % af 

visninger på platformen en anbefaling (Covington, Adams, & Sargin, 2016), og systemet kan, i vores 

erfaring som brugere af YouTube, være uhyggeligt godt til at genkende vores interesser og 

holdninger. Det er vigtigt at understrege at disse systemer selvfølgelig ikke er magiske processer som 

kan læse vores tanker, de er allerhøjest meget snedige teknikker som også har en evne til at være 

utroligt heldige. I den forbindelse vil vi i dette afsnit afmystificere nogle af maskinlæringsprocesserne 

som ”algoritmen” med stor sandsynlighed består af.  

Maskinlæring er en metode til at data-analysere, som bruges til at lave en analytisk 

modelopbygning. Udover det er maskinlæring også en form for kunstig intelligens, som betyder, at 

meningen med maskinlæring er, at systemer kan lære at bruge data til at identificere mønstre og 

træffe beslutninger med minimal menneskelig indgriben og på en måde som minder om den måde 

et menneske gør det (SAS analytics solutions, 2022). 

Med andre ord så formår maskinlæring at gøre det muligt for computere at blive mere præcise i 

forhold til at forudsige resultater, selvom computeren ikke direkte er programmeret til at forudsige 

et præcis udfald. Maskinlæringsalgoritmer bruger historisk data som input til at forudsige nye 

outputværdier (Burns, 2021). 



S2224791038  15 

   
 

Maskinlæringsalgoritmer kan være opstillet som en formel, der lyder således: Y=f(X). X er 

inputværdien, hvor den historiske data ligger og man kan bruge X-værdien til at lave forudsigelser i 

forhold til outputværdien (Y). F-værdien (også kaldt for målfunktionen) kender man ikke og hvis man 

kendte den værdi, så ville man heller ikke have et behov for at bruge kunstig intelligens. F er 

målefunktionen som i maskinlæring er en metode til at løse et problem som en computeralgoritme 

analyserer i dens træning (Tech Target Contributor, 2018). 

Derfor bruger man maskinlæringsalgoritmer til at estimere målfunktionen (f) til at forudsige 

outputværdien (Y), hvor målefunktionen (f) bruger den historiske data fra X-værdien til at forudsige 

mere præcise resultater af Y-værdien (Brownlee, 2016). 

Målet med maskinlæring er i følge Boris Katz (som er hovedforsker og leder af Infolab Group hos 

CSAIL), at computermodellerne skal udvise intelligent adfærd, ligesom mennesker gør. Som nævnt 

tidligere i forhold til X-værdien, så begynder maskinlæringen med en masse data, som kan være alt 

fra billeder til numre eller tekster. Meget af den data som maskinlæringsalgoritmen indsamler vil 

blive brugt som træningsdata, fordi jo mere data algoritmen indsamler, desto bedre bliver 

algoritmen til at forudsige forskellige modeller. Programmører kan derefter vælge hvilken 

maskinlæringsmodel at bruge, for så derefter at lade computermodellen træne sig selv i at finde 

mønstre eller lave forudsigelser. Over tid kan den menneskelige programmør også justere modellen 

og ændre på modellens parametre for at hjælpe maskinlæringsmodellen med at komme tættere på 

mere præcise resultater (Brown, 2021). 

Dog er der også et punkt for, hvor meget træningsdata der indsamles og anvendes og det kommer i 

konflikt med ovennævnte udsagn. Begrebet kaldes for overtræning. Når man overtræner en 

maskine, der skal generalisere et datasæt, vil for meget træningsdata overtage algoritmen til ikke at 

kunne komme på noget nyt og spændende. Den vil derfor ikke kunne generalisere videoer længere. 

På den måde vil algoritmen foreslå videoer fra algoritmens hukommelse fra træningssættet. Det er 

en meget svær grænse at definere og der findes hverken modeller eller matematiske tabeller til at 

undgå overtræning.  

Man kan kategorisere maskinlæringsteknikker ud fra hvordan man træner dem. Der findes fire 

underkategorier indenfor maskinlæring; supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised 

og reinforcement learning.  

‘Supervised learning’: Er en type indenfor maskinlæring, hvor dataforskere leverer algoritmer med 

mærkede træningsdata og på den måde definerer dataforskerne de variabler, de ønsker at 

algoritmen skal vurdere for korrelationer, hvor både input og output er specificeret.  
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‘Unsupervised learning’: Denne type maskinlæring involverer algoritmer, der træner på umærkede 

data. Algoritmen analyserer selv datasæt og leder efter enhver meningsfuld forbindelse. Den data 

som algoritmerne træner på, såvel som de forudsigelser eller anbefalinger, de udsender, er 

forudbestemte.  

‘Semi-supervised learning’: Denne tilgang er en blanding af de to ovenstående 

maskinlæringselementer. Dataforskeren kan fodre en algoritme med data som typisk, men ikke 

nødvendigvis, er mærket som træningsdata. Modellen er dog fri til at udforske dataene på egen 

hånd og udvikle sin egen forståelse af datasættet. 

‘Reinforcement learning’: Dataforskere bruger typisk ’reinforcement learning’ til at lære en maskine 

at gennemføre en flertrins-proces, som der er klart definerede regler for. Dataforskere 

programmerer en algoritme til at fuldføre en opgave og dataforskeren ser efter om den sender 

positive eller negative signaler. Over tid finder algoritmen selv ud af, hvordan opgaven skal udføres.  

For det meste er det algoritmen selv der bestemmer, hvilke skridt der skal tages undervejs og ikke 

dataforskeren (Burns, 2021).  

Maskinlæringsalgoritmer kan opbygges på mange forskellige måder som afhænger af opgaven som 

udføres. Maskinlæring kan bruges til at klassificere billeder, genkende ansigter, 

planlægningsopgaver, prisniveau vurderinger, oversættelse, anbefalinger og meget mere (Russell & 

Norvig, 2020). Systemet som bruges, bør være udvalgt på baggrund af hvilken type data man har 

med at gøre, så klassificering af billeder skal kunne tage imod pixels, mens en oversættelses 

algoritme kan bearbejde tekst og et musikanbefalingssystem kan bearbejde lydfiler. Det betyder at 

en programmør er nødt til at udvælge sit system til datatypen og datamængden og at 

programmøren omvendt kan være nødt til at begrænse datamængden afhængigt af systemet og den 

regnekraft der er til rådighed. Dette valg er i de seneste år blevet væsentligt nemmere i takt med at 

kunstige neurale netværk er blevet mere avancerede.  
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Neurale netværk  

Kunstige neurale netværk har deres navn efter menneskehjernens neurale netværk. Metaforen 

betragter noderne i netværket som neuroner i menneskehjernen og forbindelserne mellem disse 

bliver forstærkede eller formindskede når man træner netværket, omtrent på samme måde som en 

hjerne ville lære. Det gør det muligt for programmet at genkende mønstre og løse generelle opgaver 

inden for flere forskellige discipliner, afhængigt af hvad den er trænet til.  

Et kunstigt neuralt netværk, består dels af et nodelag, der indeholder et inputlag og et eller flere 

skjulte lag, samt et outputlag. Inputlaget i et neuralt netværk er sammensat af kunstige 

inputneuroner og som man kan se i modellen ovenover, bringer de den indledende data ind i 

systemet til en videre behandling af det efterfølgende lag af kunstige neuroner. Inputlaget er selve 

begyndelsen af arbejdsgangen for det kunstige neurale netværk (Techopedia, 2018). Det skjulte lag i 

det neurale netværk er et lag mellem inputlaget og outputlaget, hvor kunstige neuroner optager et 

sæt, vægtede input og producerer et output gennem en aktiveringsfunktion (Techopedia, 2018). Det 

er typisk en del af næsten alle neurale netværk, hvor ingeniører simulerer den type aktivitet, der 

foregår i den menneskelige hjerne. Vægten er et af de parametre i det neurale netværk, der vejer 

input data igennem de skjulte lag i netværket. Når et input kommer ind i noden, bliver det ganget 

med en vægtværdi, normaliseret med en simpel formel og kan så gives videre til et nyt lag i det 

neurale netværk, eller blive observeret som et endeligt output. Ofte er vægten i et neuralt netværk 

placeret i blandt netværkets skjulte lag (DeepAI, 2019).  

Figur 4: Deep Neural netværk, hidden layer illustration (IBM Cloud Education, 2020, s. 1) 
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Outputlaget i et kunstigt netværk er det sidste lag af neuroner, der producerer givne output til 

programmet. Selvom de er lavet meget som andre kunstige neuroner i det neurale netværk, kan 

outputlag-neuroner bygges eller observeres på en anden måde, da de er de sidste knuder i 

netværket (Techopedia, 2018). Alle dele af det neurale netværk er forbundet sammen, som man kan 

se i modellen ovenover, hvor knuderne sender data videre til det næste lag.  

Neurale netværk er afhængig af træningsdata for at lære og forbedre deres nøjagtighed over tid. Når 

læringsalgoritmerne er finjusteret til at være mere præcise, er det, der giver mulighed for at 

klassificere og gruppere data med høj hastighed. F.eks. kan opgaver inde for talegenkendelse og 

billedgenkendelse tage minutter fremfor timer, sammenlignet med hvis et menneske skulle gøre 

det. (IBM Cloud Education, 2020). 

Det er økonomisk og tidsmæssigt fordelagtigt at begrænse den nødvendige regnekraft som skal 

bruges i en maskinlæringsalgoritme. Hvis vi bruger billedgenkendelse som case, kan en simpel 

algoritme, baseret på en simpel analyseteknik blive besværliggjort og langsommelig hvis billederne 

f.eks. er for store. Det kan undgås ved at forudbestemme datastørrelsen som bruges af programmet, 

til f.eks. 32x32 pixels x 3 farver, 100 gange, i stedet for at betragte hele billedet. Disse snapshots 

(subwindows) af billedet bliver udvalgt tilfældigt og omregnet til talværdier som en computer kan 

"forstå" og tage beslutninger ud fra. Hvis man har lavet et maskinlæringsprogram som skal 

kategorisere billeder efter om de er taget om natten eller om dagen, vil systemet formentlig lære at 

"mørke" billeder skulle bedømmes som nat billeder og omvendt for de lyse, kun på baggrund af 

farveværdierne i de udvalgte subwindows.  

I et kunstigt neuralt netværk forbinder man data fra lag til lag og lader det så være op til 

programmet at finde de væsentlige forbindelser. Når bare et neuron bliver tilføjet til et skjult lag 

tilføjes der derved også nye udregninger, eller vægtforbindelser, som skal bearbejdes af 

processoren. Vi kan se at et subwindow med 3.072 (32x32x3) parametre bliver til 6.144 (32x32x3x2) 

parametre når vi forbinder inputtet med to lag af enkelte neuroner. Det er et utilstrækkeligt netværk 

for at skabe en meningsfuld analyse, så hvis vi også forbinder det andet neuron med inputtet, er 

netværket nu oppe på 3.145.728 (32x32x3 gange med de 32x32) vægtede forbindelser. En løsning på 

dette skaleringsproblem er et såkaldt "convolutional neural network" som udvælger en mindre 

datamængde fra det forrige lag i netværket, nogenlunde på samme måde som det oprindelige 

subwindow blev udvalgt. Ved hjælp af convolution kan man reducere antallet af forbindelser til et 

passende niveau, for eksempel kan de tre millioner overnævnte forbindelser teoretisk set reduceres 

til 75 (Albawi & Mohammed, 2017). 
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Generalisering 

Efterhånden som sociale medier bliver videreudviklet, har andre store sociale medier også tilføjet en 

kort forms videoservice, hvor der udelukkende vises korte videoer for underholdning. Hurtige 

eksempler på sådanne velkendte medier er TikTok, Instagram og Facebook. Platformene har 

gennemskuet at videounderholdning er en utrolig effektiv måde at holde deres brugere aktive på 

deres platform i længere tid. YouTube var frontløberen for denne underholdningsform og har delt 

mange af deres opdagelser og erfaringer og angivet nogle generelle formler for hvordan man laver 

et anbefalingssystem for videoer.  

I Googles open-source artikel nævnes hvordan man skaber et anbefalingssystem ved hjælp af 

maskinlæring. 

” A recommender system can be viewed as a search ranking system, where the input query is a set of 

user and contextual information, and the output is a ranked list of items. Given a query, the 

recommendation task is to find the relevant items in a database and then rank the items based on 

certain objectives, such as clicks or purchases.” (Cheng, et al., 2016, s. 1). 

I artiklen beskriver ingeniørerne fra Google to væsentlig udfordrende faktorer, der skal til for at 

skabe et anbefalingssystem, og den generelle rangering af videoer på platformen. Generalization og 

Memorization. 

De cookies brugere tillader på diverse websøgninger, hjemmesider og platforme skaber meta-data. 

Cookies har oprindeligt haft uskadelige formål, der kan genkende din information, og huske diverse 

koder, og søgninger for dig. Det er alle sammen ting, som kan forbedre din oplevelse på en 

hjemmeside, men bagsiden af denne teknologi er, at den information du tillader, kan anvendes af 

udbyderen til noget ondsindet som at samle informationer om dig og bruge den til en udspekuleret 

markedsføringsstrategi, som brugeren ikke er klar over.  

Udbydere af cookies, altså hjemmesider, gemmer informationer om brugeren i tilfældet af at 

brugeren tillader dem. Det er et eksempel på Memorization som er en af flere inputs deres 

komplekse anbefalingssystem lærer data fra. Som angivet i navnet husker Memorization dine 

aktiviteter på andre platforme og analyserer dem efter, hvor ofte de bliver søgt og i hvilken 

sammenhæng. Den information giver det indtryk, at den enkelte bruger, formentlig har interesse i et 

givent emne, ting eller person. 

Udtrykket generalization, dækker over at disse former for anbefalingssystemer bliver nødt til at 

kunne generalisere en smule for at finde videoer der ikke har været klikket på eller set førhen. Den 

tekniske måde ingeniørerne fra Google beskriver begrebet på er, at generaliseringen er baseret på 
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transitivitet af korrelation, og udforsker nye mulige kombinationer, der aldrig eller sjældent har 

optrådt før. 

Altså processen der etablerer en sammenhæng mellem to eller flere ting, ved at se logisk og 

matematisk på data og kommer dermed med forslag til videoer, der skal minde om noget man 

kender til, men er nyt.  Så anbefalingerne fra memorization-aspektet af systemet, vil typisk være 

mere relevant for brugeren, fordi det er videoer, personer, eller ting, som brugeren allerede har 

dannet sig et forhold til. Generalization zoomer ud og kigger på kombinationer af elementer af det 

man kender, og forsøger at mixe det med noget helt nyt for brugeren, så man danner sig større 

repertoirer af videoer der kan huskes. Systemer som denne type, vil altså analysere data og lære en 

bruger rigtig godt at kende, til at blive ved med at bygge på repertoiret. Desto længere en bruger 

interagerer med systemet og desto mere data brugeren tilfører, desto mere effektivt vil systemet 

være til at give en bruger det brugeren interesserer sig for. 

YouTubes videoanbefalingssystem 

Denne analyse af YouTubes neurale netværkssystem til videoanbefaling, tager udgangspunkt i 

materialet Deep Neural Networks for YouTube Recommendations, (Covington, Adams, & Sargin, 

2016) som er udarbejdet af Google selv med henblik på at give, hvem end der er interesseret, en 

forståelse for maskinlæringssystemet og dets kunstige neurale netværk brugt til YouTube anbefaling. 

Systemet er bygget på TensorFlow der er et open source-softwarebibliotek for machine learning, 

kunstig intelligens og deep neural networks. Modellerne Google bruger for at deres deep learning 

systemer virker så godt, fordi de har så mange forskellige og store platforme at hente data fra. 

” Our models learn approximately one billion parameters and are trained on hundreds of billions of 

examples.” (Covington, Adams, & Sargin, 2016, s. 1). 

Systemet 

Anbefalingssystemet er overordnet 

opbygget af to neurale netværk, det første 

netværk (kandidat-genereringen) har det 

store input af nye og populære videoer 

som oplægges på siden, dette input 

fungerer som den store samling af videoer 

der kan være relevant at anbefale til 

enhver (Video-korpus). Korpusset 

modtager adskillige timers videoer hvert 

sekund, grundet den enorme mængde af 
Figur 5: Simpel oversigt over anbefalingssystemet (Covington, 
Adams, & Sargin, 2016, s. 2) 
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videoer som uploades dagligt, dette betyder også at korpusset er konstant ændrende, eftersom 

indholdet primært består af tids-relevante videoer, denne relevans er gennemsnitlig 7-10 dage lang. 

Korpussets millioner af inputs filtreres ved bruger-historik og kontekst, som betyder at for hver video 

i korpusset, gives de en relation til forrige sete videoer, samt søgehistorik. Videoernes relation 

baseres også på videoernes tematisering, der bestemmes ud fra videoens ’tags’ som er 

brugerbestemte af uploaderen selv, og demografiske relationer som område og kulturer. Disse 

kandidatvideoer relateres herefter med hinanden til en sammensætning af underkategorier for 

relevante kandidatvideoer.  

Af de millioner af videoer i korpusset udvælges nogle hundrede kandidatvideoer, som bruges som 

input til det følgende rangordningssystem. Rangordningen fungerer som et rangsystem, der har til 

formål at opsætte alle kandidatvideoerne i en liste efter deres rang, denne rang bestemmes ud fra 

en mere dybdegående kategorisering og indtrykseffekter af disse kandidatvideoer. Videoerne 

rangeres ud fra deres forventede sandsynlighed for at blive klikket på, samt et forhold til deres 

forventede visningstid (Covington, Adams, & Sargin, 2016). 

Kandidat-generering 

Videoanbefaling anskues her som den forventede sandsynlighed, for at en video vil være relevant, 

dette udregnes som en multiklasse-klassifikation, hvor sandsynligheden (P) skal forstås som en 

klassificering af en specifik videovisning (𝑤𝑤𝑡𝑡) over en tid (t) blandt millioner af videoer (i) fra et 

korpus (V) baseret på en bruger (U) i kontekst (C) (Goodfellow, Bengio, & Courville, 2016). 

𝑃𝑃(𝑤𝑤𝑡𝑡 = 𝑖𝑖|𝑈𝑈,𝐶𝐶) =
𝑒𝑒𝑣𝑣𝑖𝑖𝑢𝑢

∑ 𝑒𝑒𝑣𝑣𝑗𝑗𝑢𝑢𝑗𝑗∈𝑉𝑉
 

Klassificeringen 𝑃𝑃(𝐴𝐴|𝐵𝐵) er en betinget sandsynlighedsformel (Softmax-funktion), som betyder at en 

specifik videovisning blandt videoer i korpusset (𝐴𝐴) er det relevante tilfælde, og brugeren i kontekst 

(𝐵𝐵) er et tidligere tilfælde. (𝑃𝑃) giver hermed sandsynligheden for (𝐴𝐴) (at en video vil blive set) i 

relation til (𝐵𝐵) (brugeren og dens kontekst), dette udregnes heraf (𝑣𝑣𝑖𝑖) som er den specifikke video i 

det relevante tilfælde, samt (𝑣𝑣𝑗𝑗) som er en specifik kandidatvideo. Disse indlejres med (𝑢𝑢) som 

repræsenterer en indlejring af brugeren i kontekst, indlejring i dette tilfælde forstås som 

kortlægninger til vektorer. 

� 𝑒𝑒𝑣𝑣𝑗𝑗𝑢𝑢
𝑗𝑗∈𝑉𝑉

 

Nævneren i vores brøk skal hermed forstås: (𝑣𝑣𝑗𝑗𝑢𝑢) som er en specifik kandidatvideo indlejret med 

brugeren, i en eksponentiel funktion, som heraf tages summen af alle kandidatvideoer i korpusset. 
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𝑒𝑒𝑣𝑣𝑖𝑖𝑢𝑢 

Tælleren er hermed vores relevante videotilfælde indlejret med brugeren i en eksponentiel funktion, 

disse deles for at give dem en vektorværdi som er tilsvarende videotilfældes sandsynlighed, altså 

klassificering. 

Indlejringen i 

kandidatgenereringen 

(fremvist på figur 6) 

visualiserer hvordan 

videovisninger og søgehistorik 

kortlægges til vektorer og 

sammensættes i et lag med 

samtlige andre features der er 

med til at påvirke outputtet 

(geografiske, alders og køns 

features). Visning- og 

søgningsfeaturesne er de mest 

påvirkende input og hermed 

de største, disse 

sammensættes herfor i gennemsnit for de bedste resultater. Når det første ’brede’ lag er 

sammenkædet, gennemgår det en funktion kaldt ’Rectified Linear Units’ (ReLU), som er en metode 

til at ensrette inputs i en funktion, indlejringen gennemgår denne ensretning et par gange for at 

præcisere funktionens lighed. Herefter tilføjes outputtet til sandsynlighedsformlen (Softmax) 

beskrevet ovenfor, for at klassificere videoerne. Samtidig bruges outputtet til at skabe en nærmest 

nabo indeks, som laver en approksimation af tilsvarende kandidatvideoer, disse sammenlignes med 

de genererede kandidatvideoer som udregnes fra sandsynlighedsformlen.  

Et af featuresne som sammenkædes i indlejringsprocessen, er et alderseksempel (Example Age), 

alderseksemplet fremstår som den tid der er fra videoens upload, over dens popularitet. 

Alderseksemplet er med til at påvirke kandidatvideoer med forrige sete videoers popularitetsalder, 

for også at give et indskud til om en kandidatvideo, selvom den passer godt med historiske 

elementer for brugeren, har betydelig sammenhæng med historikkens popularitetsalder (Covington, 

Adams, & Sargin, 2016). 

Figur 6: Model over kandidatgenereringens neurale netværk (Covington, Adams, & 
Sargin, 2016, s. 4) 
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Rangordning 

Rangeringssystemet virker 

meget tæt på samme måde 

som kandidatgenereringen, 

hermed et bredt startlag med 

indlejrede inputs, som 

gennemgår ensretninger til 

præcisering af dataene. Dette 

netværk har til forskel, 

formålet at rangere 

kandidatvideoerne i en 

rangorden af de højest 

scorede videoer som har bedst 

mulighed for at blive set af brugeren, dette udgøres med indlejring af ’indtryksdata’ og ’watch time’ 

for at specialisere og kalibrere kandidat-sandsynlighederne til brugerens specifikke brugerflade. 

Indtryks-faktoren behandler sandsynligheden for at en video som anbefales, bliver valgt og klikket på 

af brugeren. Når kandidatgenereringen udformer listen over videoer som har høj relevans for 

brugeren at se, indlejrer rangordningen sandsynligheden for at samme video vil vælges ud fra 

indtryksdata (f.eks. Titel og thumbnail). 

Inputtet til rangordningens netværk består af de hundredvis af kandidatgenererede videoer, dette 

betyder at det brede led i netværket har plads til mere specifikke data at indlejre systemet med, til 

forskel for kandidatgenererings netværket, som har en langt højere mængde videoinputs og derfor 

indeholder mindre præcise data. Netværkets features består ligeligt af kategoriserede og konstante 

features. De kategoriserede features kategoriseres efter om de har binære værdier, om de består af 

en liste af værdier eller de har en enkelt værdi. Derudover kategoriseres featuresne også om de 

beskriver egenskaber af videoen, eller egenskaber af brugeren og konteksten, da videoegenskaberne 

udregnes i netværket for hver gennemgang, mens bruger/kontekstegenskaberne kun udregnes hver 

gang netværket begynder.  

Ved sammensætning af nye features indlejres de kategoriserede features i disse specifikke 

kategorier for bedre tilknytning til det neurale netværk. De konstante features gennemgår dernæst 

en normalisering for at opnå konvergens (ensartethed). Ved servering af en given video udregnes en 

forventet visningstid (’watch time’), ud fra træningssystemet. Træningen udgør for hver video, en 

vægtning af hvor længe videoen bliver set i forhold til hvor lang den er, denne vægtning er mere 

Figur 7: Model over rangordningens neurale netværk (Covington, Adams, & Sargin, 
2016, s. 6) 
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positiv jo mere bliver set og negativ hvis videoen aldrig blev klikket på (Covington, Adams, & Sargin, 

2016). 

Opsamling 

YouTubes anbefalingssystem består hovedsageligt af de to neurale netværkssystemer: 

Kandidatgenerering og Rangordning. Af millioner af relevante videoinputs fra YouTubes enorme 

korpus, udregnes en kandidatordning af hundredvis af videoer påvirket af, henholdsvis højest vægtet 

brugerhistorik af videovisninger og søgninger, og herefter geografiske data samt kønsorienterede 

virkninger. Herudfra en sammenkobling af et udregnet alderseksempel som tilknytter en 

popularitetseffekt til systemet. 

Kandidatvideoerne rangeres i en rangorden for at yderligere specificere og kategorisere de højest 

sandsynlige videovisninger, heri indspilles videodata, hovedsageligt indtryksdata for klik-

sandsynligheden og indre videoinfo for relevansens forhold til indtryksdataet, da ’watch time’ 

frempromoveres mere end ’click-through rate’, som hermed giver bedre resultater. Herudover 

bruger rangordningen også konstante features med i netværket som tidligere indtryk til ’watch time’ 

og tiden mellem videovisninger, samt sproglige effekter. 

Disse netværk udvikler sig for hver gennemgang af systemet, da disse videoanbefalinger trænes ud 

fra hvad bliver klikket på af anbefalingerne og hvad ikke gør, samt hvilke anbefalinger klarer sig godt 

ud fra rangering mod dem som ikke gør, baseret på ’watch time’ frem for ’click-through rate’ for at 

modarbejde clickbait. 

Overstående afsnit er en redegørelse for YouTubes anbefalingssystem, baseret på selvrapporterede 

kilder fra Google og YouTube. Det er derfor vigtigt at have for øje at kritiske detaljer kan være 

tilbageholdt af YouTube af eksempelvis IP og lovlighedsmæssige årsager. Desuden er denne kilde fra 

2016, og vi forventer at YouTube har udført justeringer i mellemtiden.  

Clickbait og thumbnails 

Clickbait er et ord der kommer fra engelsk, heri ligger ordet ”bait” der betyder lokkemad og klik som 

på dansk ville betyde ’Klikke-lokkemad’. Clickbaits bliver brugt i overskrifter på onlinemedier, hvori 

meningen er at læseren skal blive fanget af overskriften for at klikke ind på linket for at læse/se 

resten af mediet. Når læseren så læser artiklen, retfærdiggjorde overskriften ikke, hvorfor læseren 

klikkede ind på artiklen. Meningen for udgiveren af såkaldte clickbaits er at få læsere ind på deres 

side for at genere mere trafik, delinger likes og herved opnår mediet flere indtægter via annoncer. 

Det smarte med clickbaits er at den er central for den opmærksomhedsøkonomi som styrer en stor 

del af internettrafikken, net medierne kæmper om brugernes opmærksomhed.  
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YouTube bruger Thumbnails, som er det billede på videoen brugerne kan se som det første, inden de 

klikker ind på videoen, ligesom forsiden af en avisartikel der fanger læseren. Her har skaberen af 

videoen mulighed for at indsætte et billede, som enten forklarer, hvad videoen kommer til at handle 

om eller for at pirre interessen hos brugerne. Derved bliver thumbnails også misbrugt i nogle 

henseende, hvor billedet slet ikke handler om indholdet. Dette er endnu engang til for at skaffe flere 

kliks. 

Herunder har det været til gavn for YouTubes kanalejere at lave clickbait-videoer med en thumbnail 

for at skaffe opmærksomhed, omtale og indtægt. Dog har dette marked skiftet i takt med YouTube 

har ændret deres platform og forretningsmodel for YouTube tjener også penge på kanalejeres 

annoncer. 

På ovenstående billede kan det ses hvordan YouTube startsiden så ud i 2011 sammenlignet med en 

forside fra 2022. I venstre side ser vi en video, der hedder IF MOVIES WERE REAL 2 (Smosh, 2011) 

som er et glimrende eksempel på en clickbait-video da den stiller et spørgsmål nogen kunne være 

interesseret i og alle bogstaver stor med stort, for at sikre at brugerne ser overskriften og ikke 

scroller forbi og fordi ”censored” bjælken lover at en seer har mulighed for at se bare bryster hvis de 

klikker på videoen, et løfte som aldrig bliver indfriet. Videoen var på forsiden i 2011, og ikke ville 

være der i dag, medmindre man har set mange lignende videoer, eller hvis man ser mange videoer 

Billede 2: YouTubes forside år 2011 (højre) (Version Museum, 2019), og YouTubes forside år 2022 (venstre) (YouTube, 2022) 
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fra den specifikke kanal. Dengang var videoerne ikke personaliseret til brugeren som de er i dag. 

Clickbait er stadig til stede på YouTube, på billedet fra 2022 kan vi se Beast Reacts kanalen (Beast 

Reacts, 2022) bruge en tvetydig overskrift og et billede med en rød ring, som lægger op til en 

dramatisk video, hvilket det overraskede ansigt på thumbnailen også lægger op til. Denne video 

holder dog i højere grad hvad den ”lover” hvilket generelt gør sig gældende for anbefalede videoer i 

dag, i forhold til tidligere. Tilbage i 2008 var det de mest trendede videoer, der fyldte på YouTubes 

startside, hvor YouTube havde et rangeringssystem, der baserede videoer ud fra popularitet. 

YouTube maximerede derimod kliks fremfor også at gå efter watch time, som de gør i dag. Ifølge 

Cristos Goodrow, som er ingeniør for YouTube, var der ikke mange, der så de mest populære videoer 

fra start til slut. Derfor valgte YouTube at skifte retning, hvor de nu går mere efter watch time for at 

få flere brugere til at få mere nytte af platformen (Goodrow, 2021). Clickbait er stadig noget, der 

fylder på YouTube i dag, men startsiden er mindre clickbait-fokuseret, end den var dengang. Dog 

hvis man ser mange clickbait-videoer i forvejen vil anbefalingsalgoritmen anbefale brugeren 

clickbait-videoer. Dette skyldes i højere grad, at YouTube anbefaler de samme kanaler, der bruger 

samme teknik. Der er stadig mange kanalejere, der laver clickbait-overskrifter og clickbait-

thumbnails og det er stadig noget, der bidrager til at folk klikker ind på de forskellige videoer.  

Kompleksitet 

Som vi kan se, er det et komplekst problem at administrere en videoplatform som er til glæde og 

gavn for brugere og ejeren. Dette skyldes blandt andet at videoer er komplekse og tunge at 

analysere og kategorisere af mange forskellige årsager. Primært fordi videoer er datamæssigt store 

og tunge at behandle på en økonomisk måde. Videoer der uploades på YouTube, er naturligvis af 

forskellige længder og varierer derfor også meget i filstørrelse. Jo større filstørrelse videoen har, 

desto længere tid tager det at uploade til hjemmesiden. Det samme gælder også, når videoen skal 

kategoriseres til at tilpasse den enkelte brugers startside og foreslåede videoer.  

En anden problematik ved at kategorisere videoer er konteksten af videoen. Computere har meget 

svært ved at regne det store billede ud, tænke en tanke, eller løsning til ende. Så konteksten af en 

situation i en video der er uploades, er ekstremt svært for en computer at regne ud. Et eksempel på 

dette er YouTubes udtryk for ’hot’, som kan have mange forskellige betydninger, frem for 

betydningen af subjektivt udseende, bruges det som noget frekvent eller trending. I det engelske 

sprog er der flere ord som disse, der kan forvirre en maskine, der skal kategorisere videoer og 

fordele dem ud til mange forskellige brugeres startside. Konteksten af dette eksempel kan både 

fremkomme i en videos handling, titel og thumbnail.   
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YouTube beskriver selv de centrale problematikker i forbindelse med videohosting og 

videoanbefaling (Covington, Adams, & Sargin, 2016). De skriver at det er ekstremt udfordrende at 

tilpasse en personlig startside af de milliarder af brugere der findes på deres platform YouTube, 

hovedsageligt begrundet af tre centrale problematikker. 

• Skala 

Der er så mange mennesker der interagerer med YouTube, at det er essentielt for dem at have dybt 

komplekse læringsalgoritmer, og bruger serverings systemer.  

• Friskhed 

YouTube vil gerne have deres startside til at være opmærksom på de nyeste uploadede videoer, 

samt inddrage den seneste aktivitet for brugeren, og balancere nyt med genkendeligt materiale.  

• Relevans 

Det kan være svært at forudsige brugerens søgehistorik og adfærd grundet eksterne faktorer. En 

kombination af metadata fra deres andre platforme og en form for relation til brugers område 

benyttes derfor som træningsdata til den ekstremt komplekse anbefalingsalgoritme. Problemerne 

bliver mere komplekse når YouTube også bliver nødt til at tage højde for clickbait og kanalejere, som 

forsøger at oppuste deres metriker på bruger- og reklamefjendtlige måder.  

YouTube løser derfor alle tre problematikker med et enormt og kompliceret deep learning system. 

Som nævnt, er YouTubes anbefalingssystem bygget op af to separate neurale netværk. Ét for at finde 

videoer til en bruger, og ét som rangerer dem. Videogenereringsnetværket samler en brugers data 

ved at observere brugerens adfærd på YouTube. Den tager brugerens historik på YouTube over de 

sidste hundrede videoer, der er blevet set og bruger det som input. Derefter skaber maskinen en 

samling af et par hundrede videoer fra et stort korpus, altså en samling af elektroniske data/videoer. 

Korpusset er blevet specifikt designet til at have elementer af dine interesser ud fra din seneste 

historik på YouTube. Disse generede videoer maskinen ville foreslå skulle generelt være relevant for 

brugeren med høj præcision. Når maskinen har fundet et par hundrede videoer foreslået til 

brugeren, benyttes et rangeringsnetværk, der giver hver af disse videoer fra korpusset en karakter. 

Maskinen giver disse karakterer efter hvilke videoer der har det bedste match med brugerens 

historik. Den video med højst karakter vises fra toppen og ned som karakteren falder.  

Dette komplekse system virker tilsyneladende efter hensigterne og YouTube bliver stadig mere 

populært. Der kan dog opstå utilsigtede effekter når man overlader så komplekse opgaver til 

automatiske systemer, hvis man ikke holder øje med dem.  
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Filterbobler 

1Det er blevet almindeligt kendt, at virksomheder som Google og Meta benytter brugerens 

søgehistorik, når man bevæger sig rundt på internettet, til at anbefale indhold og vise reklamer. Lige 

meget hvor en bruger færdes, bliver brugerens historik lagret via cookies, profilhistorik m.m. til dette 

formål.  

Denne historik bruges til at skabe en helt unik og tilpasset brugeroplevelse, som er skræddersyet til 

brugerens interesser. Denne skræddersyede brugeroplevelse menes derfor at skabe en “filterboble”, 

som er svær, hvis ikke umulig at komme ud af. Det vil altså sige, at internetgiganterne har så meget 

data på dine interesser, at de ved, hvad du ønsker at se, også før du egentlig selv er helt klar over det 

(Zuboff, 2019).  

Første gang ordet filterbobler så dagens lys var af internetaktivisten Eli Pariser i 2011, hvor han 

definerer det i sin bog The Filter Bubble: What The internet is hiding from you (Pariser, 2011). Disse 

filterbobler er resultatet af, hvordan individers færden på internettet bliver personaliseret af 

forskellige parametre. Disse parametre indebærer alt fra hvilken type af enhed der bliver benyttet, 

når brugeren logger på internettet til geografisk lokation. Den vigtigste af de over 60 parametre, som 

bliver benyttet, er brugerens søgehistorik, som internetgiganterne gør frit brug af til at identificere 

 

 

1 Vi har ikke været i stand til at finde en konkret model af filterbobler og nøjes derfor med denne grafiske 
illustration. Dette taler for at filterbobleteori stadig mangler en tydeligere definition. 

Billede 3: Illustration af filterbobler -Hentet fra (Gould, 2019). 
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den specifikke brugers interesser, for at skabe et mere og mere snævert univers, som brugeren 

bevæger sig i indtil brugeren til sidst, er fanget i et uendeligt loop af en selv. 

Ifølge Pariser har dette snævre univers af brugeren en masse ulemper og har tre overordnede 

karakteristika: 

1. Du er alene i det. 

2. Du er ensom. 

3. Du vælger ikke selv at træde ind i det. 

Disse filterbobler spiller ifølge Pariser en stor rolle i af at forme vores videns- undersøgning og er 

med til at forme og forstærke brugerens politiske holdninger. Ved at filtrere de opslag ud som 

virksomhedernes online-profil, ikke mener brugeren er interesseret i at få anbefalet mere af, og 

derimod lægge vægt på hvad brugeren gerne vil have anbefalet, skaber algoritmerne et uendeligt 

loop af hvad brugeren ønsker at se, som brugeren ikke selv er klar over. Dette rejser nogle 

problematikker, hvor brugeren kun oplever en side af historierne og ikke skaber et nuanceret indblik 

i situationer, hvilket Pariser mener er skadeligt for demokratiet som helhed, da en af bærestenene i 

det er at være i stand til at forstå en politisk modstanderes argumentation og ikke benægte fakta.  

Pariser benægter ikke, at filterbobler er komfortable, da mange mennesker i deres hverdag ikke 

nødvendigvis ønsker at blive udfordret på deres politiske holdninger, men hellere vil have bekræftet, 

hvad de i forvejen ser som værende sandheden.  

“Your filter bubble is this unique, personal universe of information created just for you by this array of 

personalizing filters. It’s invisible and it’s becoming more and more difficult to escape.” 

 (Pariser, 2011). 

Pariser udførte derudover eksperiment i 2011 med olieudslippet fra British Petrolium (BP), som 

beskriver søgeresultaterne ved deepwater horizon olieudslippet, hvor brugere af søgemaskiner søger 

på det samme udtryk, men lokaliseret forskellige steder i verden. Pariser observerede at en deltager 

i eksperimentet fik nyhedsinformationer omkring olieudslippet, hvor den anden deltager modtog 

benzinpriser fra British Petroleum. Dette mener Pariser er et eksempel på, hvordan lokation samt 

tidligere søgehistorik har været med til at skabe filterbobler som er tilpasset, til Googles ønsker for 

det brugeren informeres om.  

En anden måde, hvorpå Pariser forsøgte at bekræfte sin teori om filterbobler og deres frasortering, 

at visse politiske holdninger, som han ikke deler bliver sorteret fra i Facebooks newsfeed var ved at 

tilføje flere konservative fortalere som venner, for at se, om deres opslag ville dukke op. Han 

opdagede at Facebook systematisk undlod at tilføje deres opslag til hans forside. Blandt andet dette 
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bruger han til at understrege eksistensen af filterbobler, samt hvor svært det er at bryde ud af disse 

dem. 

Det er dog ikke alle, som er enige i, at filterbobler findes. Axel Bruns skriver i sin bog ”Are Filter 

Bubbles Real” (Bruns, 2019), at filterboblers eksistens ikke har noget empirisk grundlag, især ikke på 

multimedieplatforme som Facebook og Google. Det som populært kaldes for filterbobler, mener 

Bruns i stedet er resultatet af selektiv eksponering. Brugeren af platformen vælger selv, hvad han 

eller hun bliver udsat for at se på diverse medier. Desuden argumenterer han for, at filterbobler ikke 

kan findes, så længe brugeren af diverse platforme opfører sig efter normen, da der aldrig er en 

skræddersyet startside, hvor ethvert opslag eller link er noget, som brugeren er enig i og er glad for 

at se.  

Dette betyder dog ikke, at der ikke er nogen som helst form for algoritme, som dikterer den almene 

brugers søgeresultater. Der er ikke tale om en ubrydelig filterboble, men i stedet en personaliseret 

startside, som kigger på brugerens tidligere færden på internettet for at give brugeren den bedst 

mulige oplevelse, men tanken om at blive isoleret og sat i en form for boble, som brugeren ikke kan 

undslippe, mener Bruns ikke, at der er belæg for. Tværtimod argumenterer han for, at disse 

adfærdsanalyserende algoritmer nedlægger flere barriere, end de opbygger (Bruns, 2019, s. 51-52). 

Så selvom der ikke findes filterbobler i den bredt anerkendte forstand, som er populær i 

folkemunde, så er der stadig individer, som bevæger sig uden for normen og søger efter radikale 

holdninger, som ikke er evidensbaseret. Disse individer mener Bruns skaber deres egne filterbobler 

igennem selektiv eksponering. Menneskerne som søger en hvis politisk eller religiøs holdning 

ignorerer ofte holdninger fra andre politiske eller religiøse kilder og derved forstærker deres egen 

holdning gennem denne selektive eksponering (Bruns, 2019, s. 55). 

Overvågningskapitalisme 

I bogen The age of Surveilance Capitalism (Zuboff, 2019) af Shoshana Zuboff beskrives hvordan vores 

moderne samfund har genoplivet Karl Marx’ ide om, hvordan kapitalismen suger som en vampyr på 

arbejdskraften, men med en anden drejning. I stedet for arbejdskraft er der tale om alle aspekter af 

menneskets erfaringer. Her er der tale om alt den elektronik og applikationer, der overvåger det 

enkelte menneskes adfærd. Zuboff beskriver overvågningskapitalismen som en måde at gøre 

menneskers erfaringer til et råt materiale, der kan sælges til højeste byder. Herunder bliver det 

beskrevet som et vildt utæmmet marked uden regler som foregår over nettet, og at mennesker i sig 

selv ikke har lyst til at læse 40 siders kontrakt om hvad end udvikleren har lov og ikke lov til. 

Derudover kan menneskets referenceramme ikke opfatte, hvad der sker med den data de giver til 

alle deres ”smart” apps og teknologier og dette giver en form for afmagt. Da vi ikke er helt sikre på 
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hvordan og hvad vores data bliver brugt til, udover at vi får fortalt at det er for at give os en bedre 

brugeroplevelse. Zuboff sætter et stort spørgsmålstegn ved dette for hvornår det er brugens eget 

valg? Zuboff forklarer, at der er en stor interesse i at få alt den data man kan, omkring de enkelte 

mennesker for at firmaer kan styre ens interesser og derved ens nutidige og måske ens fremtidige 

interesser. For vis man kan styre hvad folk er interesseret i, så kan firmaer bruge ens data til at 

nudge det enkelte menneske i en bestemt retning der er til mere gavn for firmaerne end for det 

enkelte menneske og hvorfor skulle firmaer ikke kapitalisere på dette? Dokumentaren The social 

dilemma (Orlowski, 2020) støtter op om de centrale idéer i overvågningskapitalismeteorien da 

medarbejderne kunne se et utalt problem for, hvordan firmaernes forretningsmodel talte ind i 

brugen af data, ikke var til gavn for selve mennesket men for firmaerne. Da dette blev talt om, blev 

det anerkendt, men ingen handling på skete yderligere på dette problem. Herved underbygger det 

teorien om overvågningskapitalismen da det tilsyneladende virker som om, at firmaerne ikke har 

menneskets behov i tanke, men derimod deres erfaringer i form af data og derved kapitalisere på 

dem.  

Bliver YouTubes brugere radikaliserede? 

YouTube er en videoplatform, hvori det almene menneske eller grupper af mennesker kan lægge 

deres videoer op, og gøres tilgængelig for millioner af brugere at se de oplagte videoer. Men hvornår 

er det selv brugeren, der vælger og hvad gør YouTubes selv for at fastholde brugeren til skærmen? 

YouTube har en anbefalingsalgoritme der anbefaler/ sætter en ny video på hvis du ikke har slået det 

fra, dette er blevet lavet da YouTubes forretningsmodel blev lavet om så deres algoritme ikke er 

fokuseret på hvilke videoer der bliver set mest, men mere hvad forbrugeren rent faktisk ser færdigt. 

Dette gør at YouTube kan se hvad du interesserer dig mest for, på ethvert tidspunkt og derved 

anbefale en ny video der minder om det du lige har set, dette er til for at holde fast i forbrugerens 

skærmtid så de kan servere så mange reklamer som muligt og derved generere profit for 

virksomheden. Dog gjorde det at algoritmen anbefaler gradvist mere og mere ekstreme 

videoer/holdninger (Roose, 2019). "Der er et spektrum på YouTube mellem den rolige sektion - 

Walter Cronkite, Carl Sagan-delen - og Crazy Town, hvor de ekstreme ting er," sagde Tristan Harris, 

en tidligere designtekniker hos Google, YouTubes moderselskab. "Hvis jeg er YouTube, og jeg vil have 

dig til at se mere, vil jeg altid styre dig mod Crazy Town." (Roose, 2019) Herunder ligger det at hvis 

man alligevel skal se noget er det mere interessant og fængende at se noget der er helt vildt 

ekstremt eller helt ubegribeligt. Derved er der en omtalt diskussion omkring at YouTube radikaliserer 

folk med deres videoer enten med ’vilje’ eller på baggrund af deres opsætning af YouTubes 

anbefalingsalgoritme, herunder har Kevin Roose fra The New York times skrevet en artikel i 2019 ved 
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navn ”The Making of a YouTube radical” (Roose, 2019) der omhandler Caleb Cain fra West Virginia 

og hans forbrug af YouTube videoer og hvordan han med tiden røg ned i et ekstremt højreorienteret 

kaninhul og til sidst selv anerkender at han er blevet radikaliseret. I artiklen har de adgang til Cains 

YouTube videohistorik helt fra 2015, som indeholder over 12,000 videoer og mere end 2500 

søgeinput og ud fra dette konkluderer Roose at Cain ser ikke bare flere videoer, men flere og flere 

videoer der bliver mere og mere højreorienterede. Under artiklen kan man se hvad han har set på 

YouTube i løbet af 48 timer, hvor det starter blidt med en der snakker om højrefløjen, til propaganda 

videoer omkring racisme mod hvide. Dette kan man dog ikke beskrive som radikalisering da det er 

subjektivt, men Cain selv mener han blev radikaliseret imod en højre-orientering, og da Trump 

vandt, åbnede han YouTube og den første video der blev vist til ham var en video der hed ”TRUMP 

WINS” af en af de højreorienteret YouTubekanalejer Steven Crowder (Louder With Crowder, 2020), 

som er en politisk konservativ kommentator og standup komiker. Man kan tydeligt se på hans 

statistik hvordan han er steget drastisk i at se YouTube videoer der var højreorienterede og grunden 

til han kan sige han er radikaliseret ifølge ham selv, er fordi han nu er hoppet ned i et andet 

”kaninhul” da han begyndte at se en YouTube kanal omkring nogen der lavede satire om 

højreorienteret holdninger. Videoerne var velformulerede og var lavet med grundig research, herfra 

kan man se at han har drastisk set flere venstreorienteret videoer, og har nu skiftet ”side”. Dette har 

vagt problemer med Cains gamle politiske holdninger og gør nu at han går med våben. Cain vil ikke 

forlade YouTube da han mener det er en af de steder de store politiske kampe holder til.  

Pariser ville argumentere for at Cain var endt i en højreorienteret filterboble og Bruns ville lægge 

vægt på at Cain havde relativt nemt ved at træde ud af boblen igen, og ind i en anden, 

venstreorienteret filterboble. Hvis det så nemt kan lade sig gøre at bevæge sig fra boble til boble, 

hvorfor er udtrykket så interessant at bruge. Pariser argumenterer også for, at algoritmen 

indskrænker holdninger, så brugeren blandt andet kan risikere kun at modtage højreorienteret 

indhold. Pariser mener, at det gør, at brugeren ikke får et bredere perspektiv på forskellige 

problematikker. Dette kan være en god pointe, hvis filterbobler ikke eksisterede, ville Cain ikke 

springe fra grøft til grøft i det politiske spektrum, men finde en ”almindelig” blød middelvej. Pariser 

mener, at det vil være sundt for brugeren også at forstå den politiske modstanderens 

argumentation. Det er en af de problematikker, som Cain stødte på. Han endte med kun at se 

højreorienteret indhold, som til sidst gjorde, at han blev radikaliseret, hvorefter han fandt til 

venstrefløjen. Udover det nævner Tristian Harris også, at hvis de gerne vil have en bruger til at blive 

på YouTube-platformen, så vil anbefalingsalgoritmen fortsætte med at placere ”Crazy town-videoer" 

på brugerens startside. Det taler for Parisers udsagn i forhold til, at det er svært at bryde ud af en 

filterboble. Fordi når brugeren først er begyndt at se videoer fra crazy town, så vil YouTube derfor 
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gerne have, at brugeren fortsætter med at se crazy town-videoer, fordi så er der en større chance 

for, at brugeren bliver på platformen, ifølge Tristian Harris. 

I øvrigt påviser ledwich og Zaitsev at YouTube faktisk prøver at afskrække ekstremistiske og 

radikaliserende videoer fra brugeren og tværtimod foretrækker at sende mainstream videoer der 

hælder en smule imod et venstreorienteret synspunkt. Dette skriver de i deres rapport ”Algorithmic 

Extremism: Examining YouTube’s Rabbit Hole of Radicalization” (Ledwich & Zaitsev, 2019) som er en 

dybdegående analyse af YouTubes anbefalings system.   

Som nævnt tidligere mener Bruns ikke, at de sociale medier skaber filterbobler. Han mener snarere, 

at det er brugerne selv, der skaber sine egne filterbobler. Bruns vurderer, at det skal kaldes for 

selektiv eksponering, fordi det er brugeren selv, der er skyld i det brugeren bliver udsat for. Bruns 

mener også, at der faktisk er noget positivt ved algoritmer, hvor han blandt andet argumenterer for, 

at algoritmer nedlægger flere barriere fremfor at opstille barriere. Bruns mener, at en person som 

Cain, har skabt sin egen filterboble på YouTube fordi han selv har søgt på diverse videoer med 

højreorienteret indhold. På den måde udelukker Cain holdninger fra andre politiske modstander. Og 

derfor bliver Cains egne holdninger forstærket, fordi han hører på andre personer, der deler de 

samme holdninger som ham selv. Derfor kan det kaldes for selektiv eksponering.  

Dermed er det ikke konkluderet om YouTube radikaliserer sine brugere, selvom mekanismerne og 

incitamentstrukturen til at gøre det er dokumenterede. YouTube har dog fået nok omtale i 

forbindelse med dette postulat til at det er nødvendigt for dem at adressere.  

Hvordan håndterer YouTube radikaliseret indhold?  
YouTube fjerner alle videoer, som kan bidrage til radikaliseringen af brugere, hvor deres 

anbefalingssystem begrænser spredningen af videoer, der bidrager til misinformation, som de 

opdager. Så videoer, der omhandler vold eller had mod bestemte grupper slettes på YouTube 

(Google, 2022). Udover det fjerner de også videoer, som fremmer terrorisme, når det bliver 

rapporteret til dem. Der er også videoer, der ligger sig tæt på grænsen af, hvad YouTubes politik 

tillader og de videoer får lov til at blive på siden. Siden 2019 har YouTube oplevet et fald på 70% af 

visningstiden på videoer der ligger sig tæt på censurgrænsen af ikke-abonnerede anbefalinger2, i 

 

 

2 En abonneret anbefaling, er en videoanbefaling bestemt på baggrund af brugerens abonnement på 
videokanalen.  
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USA. Det vil sige at videoer som ligger sig på grænsen af YouTubes brugerpolitik også ser et fald i 

anbefalinger og dermed visninger (Goodrow, 2021). 

Måden YouTube formår at slette videoer, der overskrider deres politik, er blandt andet ved hjælp af 

maskinlæring, hvor de har automatiserede systemer, der hjælper med at registrere indhold, som 

muligvis overtræder YouTubes politikker (Google, 2022). Når potentielt problematisk indhold er 

identificeret, er det ofte en efterfølgende manuel gennemgang der afgør, hvorvidt det overtræder 

deres politikker. Hvis YouTube finder en video problematisk, fjernes indholdet og bruges til at træne 

deres maskiner til at forbedre systemet i fremtiden til at blive endnu bedre til at genkende 

problematiske videoer, som ikke skal være på YouTube. YouTube har et mål om at videoer, der ligger 

på grænsen kun fylder 0,5% af anbefalingsstartsiden. (Goodrow, 2021). Mellem oktober og 

december 2019 har YouTube formået at slette 90% af de uploadede videoer, der ikke lever op til 

deres retningslinjer, før de fik ti visninger og det er blandt andet på grund af maskinlæring, at 

videoerne er blevet slettet så hurtigt.  

Brugerne kan også trykke på en knap under en video, hvor de kan rapportere indhold, som opfordrer 

til terrorisme og indhold som generelt er i strid med YouTubes brugerpolitik. På den måde kan 

brugerne hjælpe YouTube med at få fjernet videoer, der indbyder til terrorisme, vold, racisme m.m. 

Google er også et af de stiftende medlemmer af Global Internet Forum To Counter-Terrorism, hvor 

de samarbejder med andre virksomheder om at bekæmpe terrorindhold på internettet (Google, 

2022). 

YouTubes forretningsmodel versus den glade bruger 
Måden Google og YouTube tjener penge på YouTube, består primært af reklamer fra diverse 

virksomheder som er YouTubes primære indtægtskilde (Google, 2021). De reklamer optræder på de 

YouTubekanaler, som har over 1000 abonnementer med henblik på at dele indtægten mellem 

YouTube og kanalejeren. Det er i øvrigt muligt at betale for et månedligt abonnement under navnet 

YouTube Premium, hvor brugerne så slipper for at se reklamer, når de ser videoer. Google tjener 

også penge på brugere, som vælger at blive betalende kanalmedlemmer3 på en YouTubekanal. De 

penge som brugeren betaler for at være et kanalmedlem bliver fordelt mellem YouTube og 

kanalejeren. Indkomsten af merchandise fra en YouTubekanal bliver også delt mellem Google og 

kanalejeren (Google, 2021). 

 

 

3 Med et YouTube kanalmedlemskab kan en bruger abonnere på en kanalejers eksklusive indhold for penge. 
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YouTube kan være mange ting for dets brugere og kanalejere, men det umiddelbare formål med 

YouTube er at tjene penge. Google og YouTube er virksomheder med børsnotering, investorer, 

regnskaber og ansatte og deres omsætning er afhængig af reklamer og brugernes data. YouTube 

bruger i den forbindelse ’watch time’, dvs. hvor længe en video bliver afspillet, og ’clicks’, dvs. valg af 

nye videoer, som to af parametrene til at forhøje antallet af reklamer og derved deres omsætning. 

Disse to parametre skal balanceres, det siger sig selv at hvis en video har fået mange kliks, men lav 

’watch time’, så er der færre muligheder for at vise reklamer (Marshall, 2019). 

Før 2012 var det de mest klikkede videoer, der blev fremhævet på startsiden, selvom de videoer ikke 

umiddelbart var relevante for specifikke brugere, fordi watch time kunne være meget lav, fordi 

videoen ikke indeholdt det som den lovede. I 2012 lancerede YouTube deres anbefalingssystem, som 

optimerer watch-time baseret på forskellige parametre, så brugeren kunne få mere ”gavn” af 

platformen. F.eks. hvis brugeren godt kan lide at se fodboldvideoer, og hvis brugeren generelt har en 

høj watch time indenfor fodboldvideoer, så vil YouTubes anbefalingssystem tilbyde flere 

fodboldvideoer (Goodrow, 2021).  

Anbefalingssystemet er sat i verden for at gøre oplevelsen på YouTube bedre. Det er i YouTubes 

interesse at det skal være mindre frustrerende og mere underholdende at bruge deres side, fordi de 

derigennem tjener flere penge. Den utilsigtede effekt med dette system og denne tankegang er dog 

at ’watch time’ ikke nødvendigvis er i brugerens interesse. Høj watch time er ikke kun et udtryk for 

glade eller nysgerrige seere, men kan også være en indikation for frygt, paranoia eller depression 

hos seere som isolerer sig selv med videoindhold som fastholder dem i skadelige tankemønstre 

(Orlowski, 2020).  En anden utilsigtet effekt er, at brugeren bliver fanget i en ”filterboble” da 

forretningsmodellen er bygget om at fastholde din opmærksomhed ved at anbefale den samme 

interesse brugeren er interesseret i. Anbefalingssystemet kan ikke se hvad motivationen er for at se 

videoer er, den er blot blevet trænet til at optimere reklamevisninger og omsætning. I 

dokumentaren The Social Dilemma (Orlowski, 2020) bliver det nævnt, at internetgiganternes kunder 

er annoncørerne, fordi brugerne ikke selv betaler for deres produkter, men derimod er det 

annoncørerne, der betaler for deres produkter, og derfor er annoncørerne de sociale mediers 

primære indtægtskilde og reelle kunde. 
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Anbefalingssystemet kan have den effekt på brugerne, at de bliver afhængige af at se videoer på 

YouTube, fordi anbefalingssystemet bliver ved med at anbefale brugerne videoer, der interesserer 

dem. De sociale medieplatformes forretningsmodel består i at fastholde brugeren til skærmen og 

flere af eksperterne i The Social Dilemma, blandt andre Tristan Harris, argumenterer for at de sociale 

medier og herunder YouTube er blevet til et afhængighedsskabende og manipulationsbaseret 

teknologimiljø som er til skade for sine brugere (Orlowski, 2020). 

Ved hjælp af et use case diagram har vi illustreret hvordan YouTubes brugerflade er sat op til altid at 

henlede til yderligere klik på anbefalede videoer for at fastholde brugerne på siden. På en almindelig 

side på YouTube vil der, afhængigt af skærmstørrelsen, altid være omkring otte til ti anbefalede 

videoer at trykke på, som fører til en indholdsside med yderligere otte til ti videoer. Vi kan se 

hvordan brugeren bliver henledt til midten af diagrammet hvor cirklen så kan gentage sig, ad 

infinitum.  

Black box teori 
Vores tilgang til undersøgelsen af YouTubes anbefalingssystem er præget af, at vi ikke selv kan kigge 

ind i maskinrummet, eller spørge ingeniøren præcist hvor de forskellige vægte er lagt og med hvilket 

formål. Vi kan derimod godt se systemets inputs og outputs og kan derfor betragte problemet som 

Figur 8: Use case diagram over YouTube - Lavet med (Lucidchart, 2022) 
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en 'black box'. Mario Bunge (1963) har udviklet en generel teori til at beskrive black boxes som deler 

fænomenet op i tre kategorier; den perfekt transmitterende box, den dæmpende box og den 

forstærkende box. Teorien kan ifølge Bunge bruges til systemer af en hver art, fordi den er så 

generel at den i følge ham selv næsten bliver abstrakt. Teorien er blot afhængig af princippet om at 

en virkning ikke kan komme for dens årsag og er udover det kun afhængig af en variabel, nemlig tid 

(Bunge, 1963).  

I vores række af forsøg har vi igennem vores egen kontrol af inputs, og observationer af de 

efterfølgende outputs forsøgt at konkludere hvad der foregår inde i kassen. På baggrund af disse 

observationer er vi generelt i stand til at lave simple forudsigelser om outputs. Forudsigelser som; At 

hvis man ser kanal X, vil man blive anbefalet mere X, men også noget Y og måske noget Z. At hvis 

man ser kanal XYZ vil man blive anbefalet mindre ABC og at forholdet omtrent er omvendt 

proportionelt. Forholdet mellem XYZ er konstrueret af de deep-learning algoritmer som YouTube og 

Google har lavet til formålet.  

Vi kan betragte vores klik og vores watch time fra vores eksperimenter som det input som er blevet 

tilført systemet. Det er for os en kompleks og besværlig tilgang, at måle samtlige værdier som 

kommer ind og ud af et besøg på YouTube, som også ville give et komplekst og besværligt resultat. 

Det er det Bunge kalder for en multiple channel box. Det er den tilgang vi nogen grad har fulgt i vores 

første eksperiment, hvor vi forsøger at måle alt, men endte med at måle ingenting fordi signalerne 

var for rodede. I stedet for, kan vi i følge Bunge generalisere inputs og samle dem ved f.eks. at se 

vores watch time og kliks i et eksperiment, som ét input som ikke er forskellige hændelser og 

signaler, men ét signal som er et udtryk for en persons politiske overbevisning, eller måske dennes 

'bimshed'. Det kalder han en single channel box og disse er simplere og kan kategoriseres i en af 

Bunges tre kategorier. Hvis vi kan kvantificere et begreb som bimshed, måle det, tilfører det som 

input til en black box og måler og sammenligner bimsheden af outputtet er vi tættere på at forstå 

hvilken af de tre typer af black box vi har med at gøre (Bunge, 1963).  

I følge vores hypotese, og filterboble teoriens antydninger, skal vi forvente at YouTubes 

anbefalingssystem er en såkaldt ’forstærkende black box’. Det vil sige at den forstærker et signal, 

som f.eks. også kunne være politisk overbevisning eller kønsidentitet, men i dette tilfælde er 

bimshed. Dette signal bliver så forstærket, og ender med at blive selvforstærkende fordi gammelt 

output bliver til nyt input indtil man når en grænseværdi.  

Ifølge Bunge har enhver black box med ét input tre særlige karakteristika. Det kan lade sig gøre at 

forudsige boxens output på baggrund af dens input, men man kan ikke gætte boxens input på 

baggrund af dens output og det er ikke til at sige hvad der foregår indeni.  



S2224791038  38 

   
 

Eksperimenter og dataindsamling  

For at undersøge og forstå YouTubes anbefalingssystem er vi i gruppen gået praktisk til værks i tre 

faser. Den første fase af undersøgelsen var den nysgerrige fase; hvor vi primært på baggrund af 

anekdotisk evidens for højre-radikalisering på YouTube prøvede at finde mønstre i YouTubes 

anbefalinger. Vi undersøgte brugerfladen på platformen for at se hvad man kunne måle, observere 

og identificere nogle af de tekniske features som en thumbnail indeholder, samt omfanget af 

YouTubes anbefalinger på deres startside. Dette eksperiment var i sidste ende ufrugtbart, det gav os 

kun en anelse om at videohistorik har indflydelse på anbefalinger, hvad vi vidste i forvejen – det er 

hele formålet med anbefalingssystemet.  

Anden fase var et forsøg på at totalradikalisere en YouTube profils anbefalinger med konspirationer 

og farlig retorik, for derefter at se hvad der skulle til for at gøre ham ”normal” igen. Dette 

eksperiment slog fejl fordi det viste sig at være sværere at ”radikalisere” en brugerprofil end vi 

havde regnet med.  

I den tredje fase udviklede vi den såkaldte ”bimse-skala” til at bedømme YouTubevideoer, som vi har 

brugt til at bedømme videoer og anbefalinger på to forskellige, parallelle rejser gennem YouTubes 

brugerflade. Udover vores konklusioner fra den sidste fase, har de tre faser givet medlemmerne i 

gruppen en glimrende fornemmelse af hvordan YouTubes anbefalingssystem opfører sig og hvordan 

det fungerer.  

Vores første udfordring med undersøgelsen af YouTubes anbefalingssystem har været behovet for at 

udvikle metoder til at samle data ind på YouTube, og måder at bedømme og identificere det indhold 

som vi bliver anbefalet på YouTubes anbefalingssider. Fordi YouTube ikke umiddelbart deler deres 

teknikker, kategoriinddelinger og lignende er vi nødt til at betragte algoritmen som en black box 

hvor vi bliver nødt til at drage konklusioner på baggrund af hvad der kommer ind og hvad der 

kommer ud. Algoritmens produkt er, fra vores perspektiv, anbefalingerne som vi ser på forsiden og 

de anbefalinger vi ser ved siden af de videoer vi er ved at se. Vi er blevet nødt til at gå iterativt til 

Billede 4: Forside- og videoside eksempel på YouTube, fra kanalen Anton Banton. 
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værks med vores eksperimenter, fordi vi ikke har kunne finde en etableret metode at undersøge 

videoer og anbefalinger på, som levede op til vores behov for vores problemstilling.  

Undersøgelserne som vi har foretaget, har udviklet sig mens vi har gennemført dem. Vi har forsøgt 

at forholde os så objektivt til problemerne som det forventes når man bedriver videnskab, men vi er 

opmærksomme på at vi i vores tilgang til problemerne allerede har påvirket eksperimenterne og 

deres resultater. Vores tilgang til problemstillingen har været nødt til at ændre sig løbende, fordi vi 

ikke har været i stand til at forudsige hvordan algoritmen ville opføre sig og fordi vi gerne ville kunne 

sige noget interessant om hvordan den fungerer.  

Eksperiment 1 – How to get banned on YouTube 

Først har vi forsøgt at observere hvordan YouTubes anbefalingssystem fungerer i praksis ved at 

opstille nogle simple observationsmetoder. Det første eksperiment er blevet udført uden et klart 

mål, men derimod med en nysgerrig tilgang til hvordan anbefalingssystemet virker og hvor meget vi 

kan påvirke de videoer YouTube serverer for brugeren på deres forside og ved siden af videoer.  

Eksperimentet bestod overordnet set i at fem brugere åbnede YouTube på fem computere, laver 

nogle indledende observationer af YouTubes anbefalinger, dernæst foretager sig nogle ens 

handlinger, hvorefter vi prøver at observere om disse handlinger har ændret de første 

observationer. Vores hypotese var, at vi ville være i stand til at skabe harmoniske anbefalinger og 

ens anbefalingsmønstre, hvis vi eliminerede så mange variabler som muligt.  

Observationerne i vores første eksperiment er blevet udført på grundlag af nogle tekniske tendenser 

på YouTubes forside og af deres thumbnails. Vores tolkning af YouTubes forside er at de altid 

præsenterer de videoer som algoritmen forventer der er størst sandsynlighed for brugeren vil se. 

Fordi YouTube ikke anbefaler en ”uendelig” mængde videoer, vil sige at vi har adgang til alle de 

videoer som kandidatgenereringsalgoritmen har produceret, hvis vi navigerer hele vejen ned til 

bunden. Til disse videoer følger noget tekst, som er dels titel og kanalnavn, men også et dynamisk 

element som viser ca. hvor mange gange videoen er blevet set og ca. hvor længe siden den er blevet 

uploadet (se eksempel på billede 5). Ved at indlæse alle disse videoforslag og ved at bruge en 

tekstsøgefunktion på siden, kan vi aflæse en omtrent popularitet og en omtrent alder på alle de 

Billede 5: Eksempel på videotekst på YouTubeBillede 56: Eksempel på video-tekst på YouTube 
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videoer som YT har anbefalet til os. Dette giver os et udgangspunkt til at sammenligne de videoer 

som vi er blevet anbefalet, dog uden at fortælle os noget om videoernes indhold. 

Forud for eksperimentets begyndelse er en videoliste forberedt med korte underholdningsvideoer 

betegnet som videohaiku. Videoerne er udvalgt fra en offentlig hjemmeside Reddit.com, gennem en 

internetkultur bestående af brugere som deler videohaiku mellem hinanden, oplagt på YouTube. 

Videolisten er bestående af de 40 mest populære videoer på siden, med frasortering af videoer 

længere end 30 sekunder lange. (Bilag 1.2) 

I nedenstående skema (se figur 9) har vi samlet gennemsnittet af fem indsamlinger af forsidedata på 

fem computere. Vi har samlet antallet af forekomster af de ord, som står i gult (lys gul indikerer et 

udtryk om tid). De første fem rækker (blå) er vores indsamling fra en helt ny og upåvirket YouTube 

forside, hver række repræsenterer en refresh (genindlæsning), som vi har foretaget for at kunne 

bruge gennemsnitsværdier og ikke blive påvirkede af tilfældige afvigere.  

Mellem den blå og den røde serie af rækker har alle fem computere set de ti første videoer på 

videolisten, hvorefter vi har foretaget genindlæsning-søge-nedskrivning proceduren fem gange og 

indsamlet de udvalgte ord igen. Det gentog vi endnu en gang mellem den røde og grønne serie med 

yderligere ti videoer. Mellem de grønne og de gule rækker oprettede vi en ny profil på YouTube, 

blandt andet for at se om nogle af alders- og visningsmængde-tendenserne fulgte med. 

I dette eksperiment forsøgte vi at eliminere så mange variabler som var praktisk muligt. Dette gjorde 

vi ved at udføre eksperimentet på det kongelige bibliotek på RUC. Det har den fordel at både 

hardwaren, softwaren og IP-adressen er ens. Vi mener, at disse faktorer har betydning for, hvordan 

YouTube anbefaler videoer til os. Vi foretog også eksperimentet samtidig, fordi vi ved, at aktualitet 

vægter højt for, hvad YouTube anbefaler (Covington, Adams, & Sargin, 2016). Vi slettede 

omhyggeligt browserhistorikken og sørgede for at alle interaktioner med YouTube fra 

Figur 9: Skema over dataindsamling af søgningsord på forside – forsøg 1 
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eksperimentets starttidspunkt var så ens som muligt, da vi forventer at alt målbar interaktion 

potentielt kunne spille en rolle for algoritmen.  

Efter vi havde gennemgået det forberedte skema og udfyldt 40 rækker med data (Bilag 1), var vores 

intention at undersøge, hvor harmoniske vores profiler var blevet. Vores adfærd indtil det punkt kan 

i princippet ses som træningsdelen af et maskinlæringsprogram med løbende dataindsamling, som 

nu kunne testes, for at se om den havde tegnet den samme profil af os. Vi begyndte nu at opføre os 

som en almindelig YouTube-bruger ved at klikke fra anbefalet video til anbefalet video. Dette gjorde 

vi synkront fra forsiden og anbefalingerne, som følger med den videoside man er på, i højre side. 

Dette gjorde vi fordi, vi kunne se, at vores anbefalinger var så harmoniserede, at det ville være 

smpelt at ”gå den samme vej” på baggrund af YouTubes anbefalinger.  

Efter vi havde navigeret os synkront igennem syv ens anbefalinger, blev samtlige kontoer lukket 

samtidig på grund af ”mistænksom opførsel”. YouTube har fortolket vores adfærd, som var designet 

til at eliminere variabler, som en form for skadelig opførsel. Mere præcist har YouTube sandsynligvis 

bedømt os til at være softwareprogrammer med uønsket adfærd, også kendt som ’bots’ eller 

’scripts’. Bots er en stor udfordring for YouTube, (Kolomeets & Chechulin, 2021) og det er naturligt, 

at de sætter filtre op for at begrænse automatiseret brug og misbrug af deres service, men vi må 

nødvendigvis også konstatere, at det er generelt problematisk, at det ikke på overfladen kan lade sig 

gøre at foretage gentagelige undersøgelser og test på YouTube, når denne platform har så stor 

udbredelse som den har. Problematikken bliver forstørret, fordi mistænksom adfærd er et begreb 

som Google og YouTube selv definerer og det er ikke præcist defineret i deres egne servicevilkår 

(YouTube Terms of Service, 2022). Dette grundlag kan derved bruges til at afvise enhver profil de 

ikke ønsker skal have yderligere adgang til deres service, uden at YouTube behøver at forklare 

hvorfor adfærden er uønsket.  

Vi har gentaget overstående 

eksperiment med en central 

ændring. Vi udfyldte et skema med 

samme format og med samme 

fremgangsmåde, men denne gang 

hjemme fra vores egne bopæle og 

på vores private hardware. Denne 

ændring tjente to formål, vi ville 

først se om der var nogen 

ændringer på vores anbefalinger 

og sekundært, ville vi se om vi Figur 10: Sammenligning af visnings- og aldersfaktor over forsøg 1 og 2. 
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kunne blive smidt af tjenesten igen. Vi anser som nævnt lokation-data og IP-adresser som værende 

blandt de absolut vigtigste faktorer for anbefalingsalgoritmen og derfor var hypotesen, at disse 

faktorer ville have stor udslagskraft. Vi kan ikke umiddelbart se en væsentlig ændring i de 

datapunkter som vi målte på i forbindelse med F2. Vi erfarede dog, at vi ikke blev smidt af tjenesten 

på samme måde som i det forrige eksperiment.  

Observationerne af anbefalede YouTubevideoers indhold og ”kvalitet” præsenterer et problem. På 

samme måde som det er svært for YouTube at analysere videoer præcist med henblik på at anbefale 

dem, fordi de er meget komplekse, er det besværligt at lave generelle analyser af de anbefalinger, vi 

blev præsenteret for. Subjektive mærkater som god, dårlig, problematisk, etc. er svære at observere 

i et stort nok omfang til, at vi kan sige noget meningsfuldt, om de videoer vi bliver anbefalet. Hvis vi 

lavede et script, som kunne tælle hvor mange gange f.eks. ”flat-earth” bliver nævnt, for at bruge det 

til at sige noget om tilstedeværelsen af konspirationer, ville vi ikke kunne kende forskel på 

tilhængere og modstandere af teorien, og dermed ikke kunne bedømme videoen. Derfor havde vi i 

vores første eksperimenter valgt at se bort fra kvalitet og indhold af videoerne, indtil vi var i stand til 

at foretage sådanne vurderinger ved hjælp af nogle standardiserede datapunkter.  

Resultater 

Vores midlertidige erfaringer fra disse indledende eksperimenter er mange og kom til at påvirke 

vores følgende fremgangsmåde på forskellig vis. Vi har afprøvet en succesfuld metode til at indsamle 

data fra YouTubes startside. Denne metode kan med sikkerhed automatiseres og skaleres, i hvert 

fald i et omfang som ikke alarmerer Googles ‘botfiltre’. Vi er også blevet mere opmærksomme på, 

hvad begrænsningerne og rammerne for dataindsamling er på platformen, i kraft af at vi blev smidt 

ud. Vi har bekræftet, at man til nogen grad kan påvirke, hvilken type videoer man får anbefalet. 

Dette kan ses på alderen af de anbefalede videoer, som vi så var generelt stigende allerede efter de 

første ti sete videoer. Det må dog tilføjes, at de tendenser vi kan se, er små og uinteressante i 

forbindelse med vores overordnede problemstilling. Vi synes også at have bekræftet at IP-adresse og 

hardware er faktorer som YouTube betragter, når de bedømmer om en given bruger er et uønsket 

program. Denne erfaring er dog kun interessant i forbindelse med planlægningen af vores videre 

eksperimenter og ikke for vores overordnede konklusioner. 

Eksperiment 2 – Hvor ligger Crazy Town? 

Begrebet ”crazy-town” præsenteret af Tristan Harris i drama-dokumentaren, The Social Dilemma fra 

2020 (Orlowski, 2020) bruger vi her yderligere for eksperimentets forståelighed. Begrebet indebærer 

forstanden for den angivende person (YouTubekanal) der i alt utilstrækkelig bevidsthed omgiver sig 



S2224791038  43 

   
 

med ekstremistisk, yderst højreorienteret og stærkt konspiratorisk henhold til diverse emner, i et 

skadeligt påvirkende forhold til seere. 

I vores anden eksperimentfase har vi ændret to fundamentale ting for vores eksperiment. Vi har 

først og fremmest valgt at skalere eksperimentet ned til én brugerprofil som vi laver et mere 

dybdegående eksperiment på. Sekundært har vi ændret udgangspunkt for profilen; i stedet for at 

undersøge fænomener i en “cold start” situation, hvor vi starter med en blank profil, starter vi med 

en “trænet” profil som vi så kan forsøge at “af træne”. Træningen består af en lang række videoer i 

en uafbrudt længde, til formål for at teste ’watch-time’ faktoren. Vi har valgt at træne profilen med 

indhold fra den yderste højrefløj af to årsager; Den radikale højrefløj er identificeret med trussels 

niveau “generel” af Politiets Efterretningstjeneste i Danmark. Det er et højere niveau end 

venstrefløjsekstremister og anti-myndighedsekstremisterne i Danmark i 2022 (Politiets 

Efterretningstjeneste, 2022). Militante islamister udgør ifølge PET det højeste trusselniveau, men 

med henblik på vores opgave så er den radikale højrefløj nemmere at identificere for os, de 

kommunikerer primært på engelsk og dansk på internettet så vores adgang til deres indhold er 

mindre besværligt end eventuelt arabisksproget materiale fra militante islamister.  

Vi mener at vi kan generalisere ud fra en sådan case på baggrund af Bent Flyvbjergs teorier om 

’ekstreme og kritiske studier’, nærmere bestemt på den anden misforståelse i hans artikel fem 

misforståelser om casestudiet (Flyvbjerg, 2010), fordi vi indretter vores casestudie på en måde som 

gør den generelt gældende. Flyvbjerg argumenterer for at man kan opstille et eksperiment som er så 

ekstremt, at hvis noget som helst gør sig gældende i det tilfælde, så må det være rigtigt i alle andre 

tilfælde.  

Kritisk case metoden udformer essensen for de følgende eksperimenter. Vores kritisk case metode 

handler om at hvis vi foretager os ekstreme niveauer af anbefalet video-visning, kan man ende i en 

filterboble af konspirationsteorier og skøre optrappende personligheder, med den tankegang at hvis 

vi kan få YouTubes anbefalingssystem til at fremtræde på en bestemt måde, og anbefale os denne 

type videoer på et niveau der kan bestemmes til at være påvirket af en filterboble, må det være 

sandt for andre tilfælde. Så hvis vi kan udsætte en brugerprofil for nok radikalt indhold fra crazy 

Town, er vi i stand til at trække nogle konklusioner ud af det som en kritisk case.  

Vi genbrugte ideen fra første eksperiment med at træne algoritmen til at ændre adfærd. Denne gang 

ved hjælp af en playliste med indhold fra den yderste højrefløj, diverse konspirationsteoretikere, 

borgersuverænitets bevægelsen og anti-feminister. Playlisten er 48 timer lang og bliver spillet i 

realtid på en stationær på et gruppemedlems bopæl, på en opfundet brugerprofil. De kanaler som vi 
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har hentet videoerne fra, er fremskaffet af alle gruppemedlemmer som hver tilføjede en eller to 

kanaler som de kategoriserede som ”crazy-town”. 

Vi har i gruppen haft en fælles oplevelse af at det er temmelig besværligt at finde dette skøre 

indhold og at de ting vi har fundet synes vi er tamt i forhold til det vi havde forventet at finde på 

platformen. Denne oplevelse har startet en ide i vores undersøgelse af YouTube, om at YouTube har 

taget hånd om de problematiske forhold som de er blevet beskyldt for igennem de seneste par år. 

Der er stadig adskillige kanaler på YouTube som hører under kategorien ”crazy-town”, men vi er 

blevet nødt til at sænke vores forventninger om at finde videoer som eksplicit opfordrer til f.eks. 

vold eller kønskrænkende adfærd.   

Crazy town playlisten (bilag 2) 

Det endelige indhold på playlisten endte med at være et kludetæppe af de mest problematiske 

tendenser på YouTube. Konspirationsindholdet på playlisten er nærmest harmløst. Kanalerne holder 

sig løst til enkelte emner, såsom rumvæsner, månelandingen, flad-jord og Bigfoot, disse emner kan 

så henlede til paraplykonspirationer som involverer indviklede magtstrukturer med frimurere og 

Vatikanet og lignende, som binder indtil flere af sådanne konspirationer sammen og hjælper med at 

forklare deres eksistensgrundlag. Formålet med disse kanaler og videoer - konspirationer i sig selv er 

uhåndgribeligt og ofte uigennemskueligt, men de udgør næppe en trussel for nogen som helst.  

Den politiske højrefløj er på playlisten blandt andet repræsenteret af Glenn Beck som forlod Fox 

News i 2011 for at lave politisk indhold på internettet. Glenn Becks videoer har også konspiratoriske 

træk. Han har videotitler på playlisten som; “Project Groomer: Exposing the Secret Plan to Brainwash 

Your Kids | Glenn TV | Ep 189” og “The Dark Money Network Funding the War on Gender | Glenn TV 

| Ep 190” (Beck, 2022; Beck, 2022). I disse videoer bruger han udtryk som “war” og “battle” og hans 

budskaber og retorik kan fortolkes som opfordringer til systemændringer og opgør med autoriteter, 

men det er ikke eksplicit voldsomme budskaber og det kan argumenteres at sprogbruget blot er et 

udtryk for at metaforerne har mistet deres mening og ikke længere tilnærmelsesvis repræsenterer 

deres bogstavelige betydning.  

Borgersuverænitetsbevægelsen er en nyere type ekstremister. Deres grundlæggende filosofi er en 

konspiration om statens magtforhold over dem og at de ved at erklære sig som suveræne entiteter 

ikke er underlagt de love som må gælde der hvor de befinder sig. Disse ideer har vist sig at være 

farlige når disse “frie borgere” eksempelvis bliver stoppet i trafikken – fordi en simpel interaktion 

med statsmagten altid kan eskaleres til et højere niveau med argumentationer om manglende 

lovhjemmel. Disse ekstremister er blandt andet beskrevet i en terrorismevurdering af FBI og The 
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Department of Homeland Security fra 2021 hvor adskillige tilfælde af lovbrud, mord og vold står 

beskrevet (FBI; U.S.DHS, 2021). 

Resultater 

Sammenregnet har brugerprofilen ’Anton Banton’ forud for playlistens afspilning, været udsat for 

omtrent samme mængde videospilletid af tilfældig genre, dog over tre måneder i forbindelse med 

fælles møder i gruppen. Efter 48 timers uafbrudt videovisning fra Crazy-Town playlisten, var 

forventningen af påvirkende effekt af anbefalede videoer på forsiden, i høj grad rettet mod samme 

værdier og holdninger som findes hos den radikale højrefløj og hos konspirationsteoretikere. Da 

Crazy-Town playlisten var forventet mere påvirkende end forrige videohistoriker grundet den mere 

faste sammenhæng og vedligeholdende visning af videoer, til fordel for YouTubes ’watch time’ 

faktor frem for klik faktoren. 

Video- genrefordelingen på forsiden af Anton Bantons YouTubeside, har vist sig overraskende 

besværgelig at vurdere på en videnskabelig-objektiv måde, samt mængden af videoer til vurdering 

viste sig en del større end forventet på forhånd. Til ende var løsningen for indsamling af data af 

videoerne på forsiden valgt bestående, af videotitler og kanalnavne, disse indsamles som en 

ordsamling til fremvisning af hyppighed for hvert ord fremkaldt på forsiden. (Bilag 2.2) 

Anton Bantons forside viste sig, efter vores vurdering, som svagt påvirket til et niveau af Crazy-Town, 

selvom der viste sig videoer engang imellem, omkring hver 10-12 video over de første 50 videoer, 

disse fremkommer dog kun i et lavt- til middelniveau af Crazy-Town videoer (f.eks. ekstremistiske 

Fox News klip eller konspiratoriske mysteriedokumentarer). Langt størstedelen af videoerne, udgav 

sig som videoer af tilfældige genre, ofte videoer af kanaler der opstår fra videohistorikken før 

eksperimentet. Selvom forsidevideoerne ikke har gennemgået en dybdegående analyse og hermed 

vurdering af Crazy-Town niveau, kan forholdene mellem titel, ’thumbnail’ og projektmedlemmernes 

generelle viden om sociale medier og YouTube videoer, udgøre en regelmæssig præcis forståelse for 

forventet indhold af de givende videoer. Denne forståelse var dog mangelfuld og førte til ideen om 

udførelse af bimseskalaen som vurderingsskema fremkommende i næste eksperiment. 
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For at pålægge en objektiv metode at visualisere video- genrefordelingen, præsenteres hele Anton 

Bantons forsides videotitler og kanalnavne i en samlet ordsky (se figur 11), ordskyen præsenterer en 

visualisering af de hyppigst fremkommende ord på forsiden, dette afspejler en forståelse for 

videoernes- og kanalernes genrefordeling på siden. Visualiseringen fremviser nødvendigvis ikke en 

lav hyppighed af de forventede genrer, da ordene er uden sammensætninger og kontekst, selvom 

ord såsom ’war’, ’gun’ og ’secret’ kan forventes at være i kontekst af flere Crazy-Town videoer. 

Ordskyen viser dog mod forventningerne at langt de fleste ord kan sammensættes med ’neutrale’ 

eller ikke- Crazy-Town videotitler, disse f.eks., ’restoration’, ’building’, ’history’ og ’technology’. 

Ydermere fremkommer der hyppige ord som ikke kan objektivt vurderes hverken Crazy-Town eller 

ikke, disse f.eks., ’Peterson’, ’news’ og ’documentary’. Disse kan forestilles i kontekst af 

radikaliserende videoer, fra f.eks. Fox News, eller mysterie-konspirerende dokumentarer. 

Figur 11: Ordsky af Anton Banton's forside på YouTube. Lavet med (Wordclouds, 2022) 
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I ordskyens helhed fremstår der objektivt hyppigst ord af neutrale eller virkelighedsnære videotitler 

og kanaler, denne visualisering kan med fordel vise sig mere brugbar opsat mod en neutral kanal 

som har samme fremgangsmåde, dog med en modsat- ikke Crazy-Town playliste. Denne metode vil 

være udgangspunktet for det næste kommende eksperiment, til fordel for at have to vinkler som 

kan opsættes mod hinanden.  

Playlistens uafbrudte afspilning har vist sig mindre påvirkende end forrige videovisninger, dette giver 

vores forsøg med klik mod ’watch time’ faktorens påvirkning, mindre betydningsfuld da watch time 

er mindre påvirkende hvis visningerne har foregået gennem playliste fremfor watch time gennem 

klik på anbefalinger. Denne observation afgrænser nogle rammer for det næste eksperiment, for at 

afklare playliste- mod klik på anbefalingers betydning, ved at sørge for video watch time kommer fra 

anbefalede klik fremfor en playliste. 

Eksperiment 3 - Bims 

Da eksperiment 1 og 2 ikke bar den frugt, der var forventet, kan der funderes over, hvorfor vi ikke 

røg ind i en filterboble. Heraf var tankeprocessen om det var fordi vores bruger ikke selv havde 

klikket på videoerne men set videoerne på en playliste og derved ikke selv givet input til YouTubes 

anbefalings algoritme, hvorved YouTube ikke danner det samme overblik over, hvad brugerne 

egentligt interesserer sig for af videoer. 

Bimseskalaen  

I det følgende eksperiment har vi udviklet vores egen metode til at vurdere hvorvidt en video kan 

siges at være bims eller ej. Bimseskalaen går fra 0-12, hvor tallene er defineret på baggrund af 

hvordan vi vurderer en YouTube video til at være ”bims” eller ej, hvor 0 er ubims og 12 er totalt 

bims. Vurderingen tager udgangspunkt i to målbare kategorier med direkte modsætninger: 

konspiratorisk eller virkelighedsnær, og om de dertil er optrappende eller nedtrappende i deres 

formidling af budskabet. Vi definerede inputtallene til de respektive kategorier der varierer fra -3 til 

+3 hvor 0 fremkommer som neutral. Efter at have givet hver kategori et inputtal tog vi summen af 

tallene for konspiratorisk til virkelighedsnær, og optrappende til nedtrappende. Vi lagde så 6 til den 

totale sum for at løfte skalaen til positive tal (0-12), fordi negative tal var upraktiske at analysere. 

Der er altså 13 forskellige bimse-niveauer, en maksimal nedtrappende og virkelighedsnær 

videoscore svarer hermed til et bimsetal på 0, og en maksimal optrappende og konspiratorisk 

videoscore til 12 hvor den neutrale score vil have bimsetal på 6. Dette gjorde vi for at få tallet 

positivt i det tilfælde en video scorede -6 så det nemmere kunne bruges i forbindelse med statiske 

beregninger.  
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Vores fremgangsmåde herfra bestod i at vurdere de første 32 videoer fra forsiden af YouTube og 

klikkede videre på den video der blev vurderet mest og mindst bims. Brugeren der skulle gå den 

mest bims vej tog den mest bims video af startsiden, og naturligvis gik vi den modsatte retning med 

brugeren der skulle forholde sig ubims. Efter valget af bims og ubims video vurderede vi de næste 8 

videoer der anbefales på videosiden, og gentog processen 8 gange for hver af brugerne, og 

gennemgik vi hele processen igen 3 yderligere gange. Det vil sige at for hver bruger, er vurderet 384 

videoers bimse-niveau. Vi afsluttede med yderligere en vurdering af 32 videoer på forsiden for hver 

profil som udviste det endelige bimse-niveau. Det giver et totalt antal af vurderinger på 416, per 

profil. (Bilag 3.2) 

Vi valgte at analysere de 32 videoer i starten af hver gennemgang af forsøget, fordi store stikprøver 

helst skal være i et cirka omfang af 30 elementer for at middelværdifordelingen kan være en 

normalfordeling med god tilnærmelse. Årsagen til, at vi valgte 32 videoer og ikke 30 var for at skabe 

symmetri i datasættet. Vi valgte 32, fremfor 30, ud fra devisen; at vi hellere ville have for meget data 

end for lidt - og fordi 32 har flere divisorer, hvilket ville give os flere muligheder for at dele vores 

data op såfremt vi skulle have behov for dette i fremtiden.  

”I praksis skelnes ofte ved n = 30, men der er en glidende overgang, idet t-fordelingerne nærmer sig 

mere og mere til normalfordelingen, når n vokser. Skal man være meget præcis, benyttes t- 

fordelinger altid, når man ikke kender den rigtige værdi for populationens standardafvigelse. Men 

når stikprøverne er store, er der ikke nogen forskel af betydning på en t-fordeling og 

normalfordelingen.”  

(Nielsen, 2006, s. 35). 

I eksperimentet har vi observeret mennesker som optræder i videoer og vurderet deres adfærd, og 

på baggrund af den adfærd de har udvist, har vi vurderet dem ud fra vores skala. Den videnskab 

betegnes som etnografi og har desværre et ry for at være en lidt blød videnskab, fordi den tillader 

inddragelse af egne subjektive perspektiver. Da vi udførte eksperimentet, havde vi dette i 

baghovedet og analyserede videoerne i par af to for hver af brugerne, Bolle O & Carl G. Der var en 

der førte eksperimentet, den person iagttagede og scorede videoerne, den anden person var 

observatør, og skulle forholde sig mere kritisk til den første bedømmelse af videoen og godkende 

scoren før den skrives på dataarket. Vi gjorde dette for at forsøge at eliminere noget af 

subjektiviteten der kan finde sted ved etnografi. Vi har tacklet problemet med observatør 

træthed/observer bias, ved at dele observationerne op og lave analysearbejdet over 4 dage 

(Knoblauch, 2013). Vi tog en epoke om dagen indtil vi var kommet i mål med det opsatte 

eksperiment. 
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Eksperimentet foregår med 2 helt nye brugere hvori den ene bruger skal, ved hjælp af 

“Bimseskalaen” gå efter den mest “bimse” og optrappende videovej. Den anden bruger følger den 

virkelighedsnære og nedtrappende vej, ved at trykke på de videoer, der bliver anbefalet af YouTubes 

system, så systemet selv får input. Herfra påbegyndte vi eksperimentet ved at begge brugere starter 

deres online færden på samme tid og observerer de første 32 videoer, der blev anbefalet på 

startsiden. Disse videoer blev bedømt af personen, som sad og kiggede på videoerne, samt en 

observatør, som skulle sikre, at videoerne blev bedømt fair og så meget uden personlig bias, som 

overhovedet muligt. Derved valgte bruger 1 (Bolle Oxenstierna) at gå den mest “bimse” vej hvorved 

han startede med en politisk video omkring republikanere af Glenn Beck (Beck, 2022), og bruger 2 

(Carl Gustav) så en underholdnings- komedievideo fra en gruppekanal der hedder ’Beta Squad’ (Beta 

Squad, 2022). Mens disse videoer bliver set og indoktrineret i profilerne, bliver de 8 første videoer 

der anbefales brugeren, bedømt af bruger samt observatør, heraf vælger brugeren og observatøren i 

fælles enighed den video, der tager dem i den fortrukne retning ud fra “Bimseskalaen”, og ser så 

denne video og bedømmer igen de 8 anbefalede videoer. Dette repeteres i alt 8 gange og derefter 

kigges der på forsiden endnu engang og bedømmer forsidens nu første 32 videoer igen. Dette bliver 

repeteret 4 gange over 4 forskellige dage.  

Resultater (Bilag 3) 

Carl G opsøgte de videoer, som havde den mest nedtrappende effekt samt de videoer, som var mest 

virkelighedsnære. Allerede under anden iteration oplevede profilen at blive anbefalet videoer, som 

scorede det lavest mulige bimsetal, og i de fremtidige iterationer var videoer med lavt bimsetal klart 

mest dominerende, især når der blev klikket videre fra de anbefalede videoer i siden, efter 

startvideoen fra forsiden var blevet valgt. Det var dog en gennemgående tendens, at når profilen gik 

ud på forsiden, så var indholdet af anbefalede videoer meget mere prægede af, hvad der var 

trending på tidspunktet.  

Figur 12: Vurderingsskema for 1x32 forsidevideoer, og 8x8 videoside-videoer 
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I forhold til Parisers teori om filterbobler, så er det tydeligt at se, at hvis brugeren selv opsøger 

videoer fra startsiden, så er det muligt at ende i et gentagende loop af videoer, men der er i dette 

tilfælde ikke tale om en filterboble, men mere en grad af selektiv eksponering. Grunden til, at vi ikke 

mener, at der er tale om en filterboble, men derimod selektiv eksponering er, at videoerne med et 

lavt bimsetal ikke er foreslået dominerende på startsiden, og at vi derfor som oftest, har været 

nødsaget til at scrolle en smule ned på siden, for at finde de videoer, som er blevet scoret med et 

lavt bimsetal.  

Det ses også tydeligt på det gennemsnitlige bimsetal for Carl Gustavs videohistorik, at bimse-tallet 

for brugerprofilen bliver normaliseret, de gange der bliver klikket tilbage til forsiden af YouTube 

(10,19,28,37) i forhold til, når der bliver klikket på anbefalede videoer videre fra den video, som 

Figur 13: Graf over Carl G’s bimshedsscore m. Tendenslinje markeret med orange og forsidemålinger markeret med rød 
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brugeren ser i øjeblikket. Det lader altså til, at disse anbefalede videoer, som brugeren oplever når 

den allerede ser videoer, er mere et slags kaninhul end resultatet af en filterboble. 

 

Carl Gustavs konfidensinterval blev højere, hvilket fortæller os at profilen fik en højere spredning af 

bimshed på sine anbefalinger. Det betyder at Carl G ville have nemt ved at træde ud af en 

filterboble, såfremt han befandt sig i sådan en.  

Bruns’ argumentation for at filterbobler ikke findes for en bruger, som ikke forsøger at opsøge skøre 

videoer og ekstreme holdninger gennem YouTube, men derimod har en ret normal tilgang til 

platformen, lader derfor til at være korrekt, taget vores observationer i betragtning, for en ikke bims 

brugerprofil på YouTube. 

Bolle O brugte bimseskalaen til at navigere efter de mest bimse videoer, og endte ret hurtigt i et 

loop af småekstreme politiske udsendelser, som gjorde brug af voldsom og optrappende retorik 

samt verbal latterliggørelse af deres politiske modstandere. I modsætning til første testprofil, hvor 

Carl G rigtig hurtigt nåede den minimale score, 0, på bimseskalaen, så nåede Bolle O aldrig op på en 

maksimal score, altså 12, på bimseskalaen. Derimod virkede det til, at YouTubes anbefalingssystem 

Figur 14: Konfidensinterval over Carl G. 
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hurtigt opsnappede Bolle Os politiske bias og anbefalede det i langt højere grad på forsiden, når der 

blev igangsat en ny observationsfase, end hvad var tilfældet ved den første testprofil.  

Som det kan ses på grafen som viser de gennemsnitlige bimsetal og konfidensintervallet for 

anbefalingerne for Bolle Oxenstiernas videohistorik, ovenover så er svingningerne i bimse-tallet ikke 

så markante, som det var ved første testperson. Samtidig så er tendenslinjen ikke lige så voldsomt 

tiltagende, som den første testprofils var aftagende.  

Bolle O blev hurtigt fanget i et loop, som var domineret af bimsetal på omkring 10, hvilket generelt 

var noget af det højeste, som blev scoret. Dette kan skyldes flere ting. For det første har YouTube 

har lavet mange tiltag for at videoer med upassende indhold, eksempelvis videoer, som opfordrer til 

racekrig fordi de mener at sorte mennesker vil komme og stjæle deres arbejde, bliver fjernet fra 

deres platform rigtigt hurtigt, hvilket gør at bimse-tallet, som vi har defineret ved at være 

konspiratorisk og optrappende ikke findes i samme grad, som det gjorde engang. 

Figur 15: Graf over Bolle O’s bimshedsscore m. Tendenslinje markeret med orange og forsidemålinger markeret med rød 
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Figur 16: Konfidensinterval for Bolle O. 

I modsætning til Carl Gustav var Bolle Os konfidensinterval stort set uændret gennem hele episoden. 

Bolle har dermed haft et mindre udbud af videoer, målt på bimshed end Carl G har haft, hvilket kan 

hentyde at filterbobler bliver mere sandsynlige i den høje ende af bimseskalaen. 

Til trods for dette var tendensen tydelig og vedvarende. Brugerprofilen var meget tydeligt præget af 

de videoer, som delte samme holdninger, som det, der blev set tidligere. En af grundene til dette er, 

at maskinlærings algoritmen tager ved lære af historikken, fra tidligere brugere, som har klikket ind 

på denne video, og finder en video, baseret på, hvad tidligere brugere har klikket ind på. 

Dette er ikke tilfældet i samme grad ved den første profil; Carl G, da den ikke søger holdninger eller 

nogen form for politisk bias, men mere almene videoer, som forsøgte at oplyse og underholde, 

hvilket er en meget mere gængs færden på mediet, og derfor sværere at kategorisere for en 

maskinlæringsalgoritme. 

Diskussion 
Bliver man bims af YouTube?  

Det er ikke i YouTubes interesse at radikalisere deres brugere, og vi ser en tendens til, at det heller 

ikke er det, som sker på deres platform. YouTube bruger meget energi på, at deres terms of use 

bliver overholdt, og at de videoer, som bliver lagt ud på platformen, overholder de retningslinjer, der 

er pålagt.  

ODD TV (ODD TV, 2022) er en af kanalerne fra crazy-town, som vi har set i forbindelse med 

eksperiment 2, hvor dette citat blev overhørt: 
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” Just so the audience knows we will probably be on for 15- 20 minutes on YouTube and then we’re 

gonna take it straight to the adult talk on Rockfin where we can talk about anything we want cus you 

know how Eddie is, Eddie can really dig deep into some crazy shit.” (ODD TV, 2022) 

Dette bekræfter vores mistanke om, at YouTube skubber det bimse indhold ud fra platformen, 

hvilket er grunden til, at der bliver valgt en anden platform til at formidle det, som de selv kalder for 

crazy shit, og hvad vi må antage er udenfor YouTubes retningslinjer.  

$6,9 mia. var YouTubes overskud i første kvartal, Q1, af 2022, hvilket svarer til cirka en tiendedel af 

Googles samlede overskud (Alphabet Inc., 2022), og dette overskud forestiller vi os ikke er noget, 

som Google vil risikere at miste en bid af på grund af bims indhold. En enorm del af dette overskud 

stammer fra de annoncer, som YouTube (og Google) viser en, hvilket de anbefaler ud fra den online-

profil, de har skabt på deres brugere, ved at indsamle personlige data om brugeren.  

“We are no longer the subjects of value realization. Nor are we, as some have insisted, the “product” 

of Google’s sales. Instead, we are the objects from which raw materials are extracted and 

expropriated for Google’s prediction factories. Predictions about our behavior are Google’s products, 

and they are sold to its actual customers but not to us. We are the means to others’ ends.”  

(Zuboff, 2019). 

Zuboff advarer ikke imod radikalisering på baggrund af denne online-profil, men hun advarer imod 

overvågningskapitalisme, hvor brugerne ikke er produktet men derimod råstoffet, som bliver 

udnyttet. 

Overvågningskapitalisme er ikke afhængig af filterboble-teorien, filterbobler er derimod en utilsigtet 

effekt af overvågningskapitalismen, hvor systemer inddeler mennesker i grupper, eller bobler. Dertil 

skal det tilføjes, at filterbobler er en upræcis definition, som vi ikke har kunnet finde en klar model 

for og som vores undersøgelser heller ikke har kunnet bevise eksisterer. Pariser som navngav 

fænomenet, har selv givet en vag beskrivelse af fænomenet, hvilket gør det sværere at observere 

det. Bruns’ argumentation for, at filterbobler ikke eksisterer for den gængse bruger kan vi også 

genkende i vores resultater fra både eksperiment 2 og 3, fordi det tilsyneladende er så nemt at 

bryde ud af dem. Eksperimenterne har været relativt korte, og det kan ikke udelukkes, at filterbobler 

er noget, som udvikler sig over længere tids indsamling af personlige data. 

Det nærmeste Pariser kommer på en definition, af filterbobler er, at det er et uendeligt 

selvforstærkende loop af en selv, og vi har observeret et niveau af selvforstærkelse, når vi har målt 

bimshed ind og bimshed ud i YouTubes anbefalingssystem. En oplagt måde at lave en maskine, som 

genererede filterbobler ville være ved at bruge maskinlæring og neurale netværk, ved at træne en 

maskinlæringsalgoritme til at maksimere eksempelvis watch time og selv lade den bestemme 
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hvordan. Vi har ikke præcis kontrol over det input som algoritmen tager, og det betyder, at vi ikke 

kan kontrollere det output vi får ifølge Bunges teori om black box, hvilket fjerner agens fra brugeren.  

Det kunne være til brugernes fordel, hvis YouTube lukkede op for kølerhjelmen og lod os kigge ind i 

denne blackbox, så vi kan være sikre på, at den ikke gør noget uhensigtsmæssigt. Twitters kildekode 

har været open source fra begyndelsen, hvilket er et fint eksempel på, at det kan lade sig gøre at 

drive en stor teknologivirksomhed uden at skjule noget fra offentligheden. Vi påstår, at det vil være 

gavnligt, hvis YouTube blev open source, fordi åbenhed omkring deres system ville forsimple 

diskussionen om filterbobler og radikalisering. Lyssky aktører vil formentlig i starten få nemmere 

tilgængelighed til at misbruge systemet, twitter er heller ikke fri for lyssky aktører, men det vil også 

være nemmere at komme mange af disse aktører til livs. Vores eksperimenter og forsøg ville være 

både nemme og overflødige, hvis YouTube havde været open source. 

Konklusion 
Når en bruger klikker på videoer på YouTube, påvirker det hvilke videoer brugeren vil blive 

anbefalet, hvis brugere klikker på videoer fra YouTubes forside, fremfor ved siden af den video 

brugeren er i færd med at se, kan brugeren normalisere den samlede bimshed af de videoer som der 

ses på YouTube. Dette konkluderer vi på baggrund af at forsiden har normaliseret bimse-tallet mod 

midten af skalaen i otte ud af otte tilfælde vi har målt. En sammenligning af resultaterne fra de 

forsøgsbrugere, Bolle Oxenstierna og Carl Gustav, viser en tendens til at det er nemmere at få 

serveret u-bimse videoer, end bimse videoer.  
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