
Eksamens nr. V2224809279 
 

1 
 

                                                      
 

                     Projektrapport 

                                3. semester – efterår 2022 

 
 
 
 

Eksamensgruppenr.: 

V2224809279 

Projekt(arbejds)titel: 
Sociale medier og deres utilsigtede effekter 

Gruppens medlemmer: 
Niclas Bue Andersen  

Vejleder: 
Mika Yasouka Jensen 

Hold: 

B 

Dato: 

04/01-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eksamens nr. V2224809279 
 

2 
 

Indhold 
Abstract................................................................................................................................. 3 

Indledning ............................................................................................................................. 3 

Introduktion til rapportens opbygning .................................................................................... 4 

Problemfelt ............................................................................................................................ 5 

Problemformulering ............................................................................................................... 5 

Problemformulering: .......................................................................................................... 5 

Arbejdsspørgsmål:............................................................................................................. 6 

Semesterbinding ................................................................................................................... 6 

Subjektivitet, Teknologi og Samfund .................................................................................. 6 

Teknologiske Systemer og Artefakter ................................................................................ 7 

Begrebsafklaring ................................................................................................................... 7 

Metode og Teori .................................................................................................................... 8 

Interview ............................................................................................................................ 8 

Netnografi .......................................................................................................................... 9 

Primært og sekundært data ............................................................................................... 9 

Teknostress ..................................................................................................................... 10 

Postphenomenology ........................................................................................................ 10 

Afgrænsning, overvejelser og fravalg .................................................................................. 10 

Dataindsamling ................................................................................................................... 11 

Sociale medier og algoritmisk kurateret indhold .................................................................. 12 

Hvad er sociale medier? .................................................................................................. 12 

Udviklingen af sociale medier .......................................................................................... 13 

Hvad er en algoritme? ..................................................................................................... 14 

Hvad er algoritmiske kurateret indhold på sociale medier? .............................................. 14 

Analyse ............................................................................................................................... 15 

Algoritmisk kurateret indhold og dets effekter .................................................................. 15 

Er sociale medier vanedannende? .................................................................................. 16 

Delkonklusion ..................................................................................................................... 17 

Diskussion .......................................................................................................................... 17 

Er algoritmisk kurateret indhold en positiv ting for sociale medier, i forhold til de unges 

mentale helbred? ............................................................................................................. 17 

Perspektivering ................................................................................................................... 19 

Konklusion .......................................................................................................................... 19 

Litteraturliste ....................................................................................................................... 20 

 



Eksamens nr. V2224809279 
 

3 
 

 

Abstract 

 

With this report, the group wanted to research if social media, has any unforeseen effects on 

the mental health of the Danish youth. For this purpose, there were used data collecting 

methods such as reading literature on the subject, and qualitative methods as interviews.  

 

The interviews were made to get a perspective on the subject matter, from the youth using the 

social media itself. They were asked about their opinion and own experiences on a large array 

of subjects within social media. This was used to make an analysis of social media and its 

effect on the mental health of its young users.  

 

The study concludes that with the use of algorithmically curated content, there appear to be a 

lot of unforeseen effects that are affecting the mental health of the youth. While 

algorithmically curated content may not inherently be a bad thing, how today’s social media 

choose to use it, certainly is. The negative effects include, but are not limited to spreading of 

misinformation, an addiction to social media and the dopamine relating to it and the 

worsening of learning and reading abilities.  

 

Indledning 

Sociale medier har de seneste år vundet enorm popularitet, især blandt unge mennesker. De 

bruges til at holde kontakten med venner og familie, dele oplevelser og opdateringer, og til at 

følge med i nyheder og tendenser. Men selvom sociale medier har mange fordele, kan de 

også have negative konsekvenser, såsom øget pres på at være til stede på sociale medier, 

udbredt misinformation, og i værste tilfælde kan de bidrage til at øge risikoen for depression, 

angst og andre problemer såsom social isolering. 

 

Med henblik på dette problem, vil der gennem denne rapport undersøges, hvordan unge 

menneskers brug af sociale medier påvirker deres mentale helbred, og hvilke faktorer der 

spiller ind i denne sammenhæng. 



Eksamens nr. V2224809279 
 

4 
 

 

Introduktion til rapportens opbygning 

Rapporten introduceres med et problemfelt, som har til formål at oplyse gruppens emne, og 

skal præsentere den problematik, der er blevet valgt at arbejde med. Derefter vises der en 

problemformulering, samt de tilhørende arbejdsspørgsmål, der forsøges svaret gennem 

rapporten.  

 

Følgende dette, vil der være en semesterbinding, der forklarer hvilke dimensioner gruppen 

har valgt, samt hvilken relevans de har for emnets problematik.  

 

Dette efterfølges af en begrebsafklaring, som skal hjælpe læseren med at forstå visse termer 

der er brugt gennem rapporten. Dernæst er der et metode og teori afsnit, som belyser hvilke 

hovedmetoder og teorier, der er taget under overvejelse i udarbejdelsen af denne rapport.  

 

Dernæst vil der være et kort afsnit der omhandler gruppens overvejelser, fravalg og 

afgrænsninger, som er opfulgt af et afsnit af dataindsamlingen, som gruppen er gået igennem 

for at få de relevante data til at kunne besvare problemformuleringen.  

 

Efter dette, vil der være et afsnit der går i dybden med sociale medier og algoritmisk kurateret 

indhold, for at introducere dette til læseren. Det vil følges efter med en analyse og afsluttes 

med en diskussion.  

 

Til sidst vil der være en perspektivering over projektets forløb, samt en konklusion der 

besvarer problemformuleringen.  

 

Det sidste i rapporten, vil være en litteraturliste. 
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Problemfelt 

Sociale medier er et tveægget sværd - På den ene side er det en mulighed for at forbinde os 

med hele verdenen, uanset hvor du er, og hvornår på dagen det er. Det giver os muligheder 

for at konstant være i kontakt med venner, bekendte og familie. Det er konstant 

underholdning, som viser os præcist hvad vi vil se, når vi vil se det. Hvilket alt af dette gøres 

muligt af én ting, algoritmisk kurateret indhold.  

 

Hvor algoritmisk kurateret indhold på den ene side, gør sociale medier underholdende at 

bruge og giver os al mulighed for at være forbundet til dem vi gerne vil, så er dets formål 

knap så fornemt.  

 

Algoritmisk kurateret indhold har én tilsigtet effekt, hvilket er at få brugeren til at blive på 

platformen i så lang tid som muligt (Polgar, 2021). Hvilket er hvor den anden side af det 

tveæggede sværd kommer frem, i form af de både læringsmæssige problemer samt mentale 

helbredsproblemer et overforbrug af sociale medier kan medbringe.  

 

Gruppen vil i dette projekt, forsøge at drage parallel mellem de tilsigtede og utilsigtede 

effekter der er, ved brugen af sociale medier, samt hvad dette har af effekt på specifikt 

ungdommens mentale helbred. 

Problemformulering  

Problemformulering:  

“Hvilke, hvis nogle, utilsigtede effekter har sociale medier på ungdommens mentale 

helbred?” 
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Arbejdsspørgsmål: 

1. Hvad er sociale medier? 

 

2. Hvordan påvirker algoritmer, brugeres forbrug af sociale medier? 

 

3. Hvad er de tilsigtede effekter, ved brugen af algoritmisk kurateret indhold? 

 

4. I hvilken, hvis nogen, grad er sociale medier vanedannende? 

 

5. Er algoritmisk kurateret indhold en positiv ting for sociale medier, i forhold til de 

unges mentale helbred? 

 

Semesterbinding 

Subjektivitet, Teknologi og Samfund 

 

Dette semesters obligatoriske binding, er STS. Der skal være fokus på humanvidenskabelige 

teorier, samt forholdet mellem teknologi og mennesket.  

 

Overordnet har projektet en høj inddragelse af STS, da det handler om hvordan teknologien 

påvirker os mennesker. Men for at gøre denne forbindelse tydeligere, samt for større teknisk 

inddragelse af faget, vil der gøres stor brug af teorier såsom postphenomenology, hvilket 

gruppen vil bruge til at vise hvordan sociale medier former os som mennesker. Teknostress, 

hvilket er hvordan vores mentale tilstand kan påvirkes af udviklingen af teknologien vi 

bruger. Netnografi, som er etnografisk metode, ændret så det kan bruges til analyse af sociale 

medier, i stedet for virkelige steder.  



Eksamens nr. V2224809279 
 

7 
 

 

Teknologiske Systemer og Artefakter 

 

For at give læseren en bedre forståelse af sociale medier, med specielt fokus på funktioner 

såsom algoritmisk kurateret indhold, har gruppen valgt at inddrage dimensionen TSA.  

Hvordan denne dimension vil bruges, er ved at skrive et afsnit på de førnævnte algoritmer, og 

ved at gå i dybden med hvordan sociale medier fungerer.  

 

Begrebsafklaring 

 

Algoritme:  

En kort procedure, der udføres for at løse problemer - Ofte genopstående problemer (Gillis, 

u.d.).  

 

Netnografi:  

En metode der tager klassisk etnografi, og adopterer den til internettet. Bruges ofte til at 

observerer sociale medier, og personerne der færdes på mediet (Kozinets, 2015).  

 

Postphenomenology: 

En teori der kigger på forholdet mellem teknologi og mennesket, hvordan teknologien former 

os mennesker, og verdenen omkring os (Ritter, 2021).  

 

Teknostress: 

Stress der opstår når folk ikke kan håndtere alt den information, de bliver givet af 

informerende medier. Her under sociale medier (La Torre et al, 2018).  
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Metode og Teori  

Interview 

Der er nogle ting, der er nødvendige at komme ind på, når man bruger interviews som 

metode. Dette er de 7 valideringsfaser, strukturering og undersøgelsesdesign.  

 

De 7 valideringsfaser indeholder:  

1. Tematisering  

2. Design 

3. Interview 

4. Transskription 

5. Analyse 

6. Validering 

7. Rapportering 

 

Tematisering omhandler undersøgelsens teori bag projektet, samt hvordan dette udvikles til 

forskningsspørgsmål. Design omhandler de metoder der bruges til interviewene, samt hvad 

den viden du får under interviewene, skal bruges til. Interview er hvor god 

interviewprocessen er, om der bliver stillet relevante spørgsmål i forhold til hvad man vil 

have ud af interviewet for eksempel. Analysen omhandler logikken bag hvad man får ud af 

interviewet. Validering skal bruges til at vurdere hvor brugbar interviewet er til dets formål. 

Rapportering omhandler hvor godt rapporten der er skrevet ud fra undersøgelse, beskriver 

dens resultat (Kvale og Brinkmann, 2009). 

 

Der findes forskellige undersøgelsesdesign, som begge hjælper med at definere synet man 

skal have på undersøgelsens område. Under dette er der både statisk og dynamisk 

undersøgelsesdesign.  

 

Når man skal have et øjebliksbillede af det undersøgte område, vil man benytte statisk 

undersøgelsesdesign. Det opnås ofte gennem observationsstudier og casestudier.  
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Når man gerne vil have en undersøgelse der viser området der undersøges over længere tid, 

bruger man dynamisk undersøgelsesdesign. Dette opnås gennem forløbsstudier og tidsrække 

studier (Salung og Bergfors, 2019).  

 

Til sidst, findes der forskellige struktureringsgrader, som bruges til at bestemme hvor formelt 

eller uformelt et interview skal udarbejdes.  

 

Ustrukturerede interviews er et interview der foregår uden meget struktur, der skrives som 

regel ingen form for interviewguide, der holdes ofte en samtale inden for ét emne. Der bruges 

som regel uformelle talemåder og spørgsmål, hvilket giver den interviewede, en mulighed for 

at åbne op under interviewet.  

Semistrukturerede interviews udarbejdes med en interviewguide, som bruges af 

intervieweren, til at styre samtalen på den rette vej. Dette er en struktur der bruges, hvis man 

gerne vil nå igennem flere emner i det enkelte interview 

Struktureret interviews udarbejdes med et interviewskema. Denne struktur bruges, hvis 

intervieweren gerne vil give alle dem der interviewes, de præcis samme spørgsmål, med de 

præcis samme svarmuligheder -  Altså hvis der er behov for at intervieweren er i speciel 

kontrol (Metodeguiden, u.d.). 

 

Netnografi  

Netnografi tager metoden etnografi, og bruger den på internettet. Det er en 

undersøgelsesmetode, som hjælper med at forså sociale interaktioner på online platforme. 

Under denne metode, bruges der observationer af personerne på platformene, samt af 

interaktionerne blandt dem. Den består af dataindsamling og repræsentation af den 

indsamlede data (Kozinets, 2015.).  

Primært og sekundært data 

Under indsamling af data, vil man støde på to forskellige typer: Primære og sekundære.  

 

Primære data, er data der bliver indsamlet af en gruppe, for at få svar på deres 

problemstilling, dette kan gøres ved interviews samt rapporter. Dette kan også blive kaldt 

interne kilder.  
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Sekundære data er data der findes i forvejen. Det er ikke noget en gruppe selv finder, og 

kaldes derfor eksterne kilder (Københavns universitet, u.d.). 

 

Teknostress 

Teknostress, er en teori om hvordan informationsteknologier, påvirker mennesket.  

Informationsteknologier indeholder blandt andet sociale medier. Denne form for stress, kan 

gøre at en person føler sig tvunget til at følge med i hvordan andre lever online, og i nogle 

tilfælde, bringe dem til at ville matche dem (La Torre et al, 2018.). 

 

Postphenomenology   

Postphenomenology er en teori, som hjælper med at beskrive forholdet mellem mennesker og 

teknologi, samt hvordan vi som mennesker bliver formet af teknologien omkring os (Ritter, 

2021.). 

 

Afgrænsning, overvejelser og fravalg 

 

I dette afsnit, vil der kort kommes ind på hvilke afgrænsninger, overvejelser og fravalg der er 

blevet lavet, i projektets forløb. Alle beslutninger, er taget ud fra hvad der var mest relevant 

for projektet.  

 

I starten af projektet, var der blevet gjort en del tanker om at gøre algoritmer til en større del 

af projektet, end det er i den endelige version af rapporten. Det blev der blandt andet gjort, da 

det var noget gruppen fandt interessant, og så som det oprindelige problem på sociale medier. 

Men gennem længere udarbejdelse af projektet, samt længere tid brugt på at finde 

information omkring problemformuleringen, blev der besluttet at det var en god ide at give 

det den rolle som det har fået. Som er en rolle af noget der binder problemet sammen, med 

hvad der findes frem til under dataindsamling.  
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Der er valgt at afgrænse målgruppen til danmarks ungdom, altså, danskere i alderen mellem 

14-21 år. Grunden bag afgrænsningen til Danmark, er at det er nemmere for en god rapport at 

have fokuspunkt ét sted i verdenen, over at skulle fokusere på mange forskellige lande. På 

trods af dette, anerkender gruppen, at dette er et problem der florerer i samtlige lande i 

verden. Grunden bag afgrænsningen til aldersgruppen, er at gruppen har fundet dette problem 

til at være specielt slemt for unge mennesker, da det er dem der oftest bruger mest tid på 

sociale medier, samt er det også ungdommen der er mest påvirkelige af hvad der foregår 

omkring dem.     

Dataindsamling 

 

Der blev originalt fundet tre interviewpersoner, men grundet afbud i sidste øjeblik, endte 

gruppen med to interviewpersoner i alderen 17-21. Begge interviewpersoner er nogle der 

normalt har en vidt forskellig hverdag, men har det tilfælles, at de begge benytter sig af 

sociale medier, og har visse tanker om dem.  

 

Der blev udarbejdet to kvalitative interviews, som med udgangspunkt fik stillet de samme 

spørgsmål, som kom fra samme overemne. Efter hvordan de forskellige samtaler har udviklet 

sig, har spørgsmålene også ændret sig, for at give mest mulig mening i forhold til det problem 

der arbejdes med.  

 

Der er udarbejdet én overordnet interviewguide, der blev brugt til begge interviews.  

Spørgsmålene i denne interviewguide, forsøger at komme ind på underemner der relaterer til 

socialisering på sociale medier, hvordan sociale medier er afhængighedsskabende samt 

algoritmisk kurateret indhold på de sociale medier der bruges. Formålet med dette var at 

komme dybt ind på hvilke tanker interviewpersonerne havde inden for disse emner, da det 

åbner op for en mulighed for analyse af disse, samt giver grundlag for en god diskussion.  

 

Begge interviews er kvalitative, og er udarbejdet netnografisk samt semistruktureret. De har 

taget sted over et program kaldet Discord, hvor lyden er optaget.  

 

Efterfølgende, blev begge interviews transskriberet, samt gået igennem, for at fjerne fyldeord 

såsom “øh” med mere. De er blevet gået igennem flere gange, for at finde essensen af begge 
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interviews, og for at finde hvad der virkeligt blev ment med alt der blev sagt i forbindelse 

med interviewene.  

 

 

Sociale medier og algoritmisk kurateret indhold 

 

Hvad er sociale medier?  

Sociale medier er digitale platforme, der giver mennesker mulighed for at oprette forbindelse, 

dele indhold og indgå i dialog med andre. De findes i mange forskellige former, såsom 

sociale netværk, blogs, microblogs, diskussionsfora, podcasts, video- og billed-delingssider. 

Disse platforme giver brugerne mulighed for at interagere med hinanden på forskellige 

måder, f.eks. ved at kommentere, "like" eller dele indhold, eller ved at følge andre brugeres 

opdateringer. 

 

Sociale medier er blevet en integreret del af mange menneskers hverdag og har også fået stor 

betydning for virksomheder og organisationer. Disse bruger sociale medier til at markedsføre 

deres produkter og tjenester, engagere deres publikum og samle feedback. Dette gøres ofte 

ved at oprette en profil eller side på en social media-platform, hvorpå de kan publicere 

indhold og interagere med brugere. 

 

Mange sociale medier har også funktioner, der gør det muligt for brugerne at oprette og 

vedligeholde professionelle relationer og netværk. For eksempel kan LinkedIn bruges til at 

oprette forbindelse med andre fagfolk og finde jobmuligheder, mens Twitter kan bruges til at 

følge nyheder og opdateringer fra virksomheder og organisationer. 

 

Det er værd at bemærke, at sociale medier også har deres ulemper. Dette inkluderer risikoen 

for at blive udsat for misinformation, samt den negative indvirkning, som for meget brug af 

sociale medier kan have på mental sundhed og social interaktion i den virkelige verden. 

Derfor er det vigtigt at være bevidst om sin egen brug af sociale medier og tænke over, 

hvordan man kan bruge dem på en sund og ansvarlig måde (Lutkevich, 2021.). 
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Udviklingen af sociale medier 

Sociale medier har været en central del af vores digitale liv i de seneste år, og deres udvikling 

har haft stor indflydelse på vores måde at kommunikere, oprette forbindelse og dele indhold 

på. 

 

De første sociale medier, som MySpace og LiveJournal, dukkede op i begyndelsen af 

2000'erne, men det var med lanceringen af Facebook i 2004 og Twitter i 2006, at sociale 

medier for alvor fik fodfæste. Siden da har der været en stor vækst i antallet af sociale medier 

og deres anvendelse, og i dag findes der mange platforme, der tilbyder alt fra professionel 

netværksopbygning til deling af personlige oplevelser og interesser. 

 

Sociale medier har også haft en stor indflydelse på måden, befolkningen konsumerer nyheder 

og information på. I stedet for at skulle gennemgå aviser og tv-nyheder for at holde sig 

opdateret, kan man nu få adgang til alle nyhedskilder gennem sociale medier og ved at følge 

specifikke personer, organisationer eller emner, man er interesseret i. 

 

En anden vigtig udvikling inden for sociale medier har været den voksende betydning af 

visuelle indholdsformer som billeder og videoer. Platforme som Instagram og TikTok har 

gjort det nemt for brugerne at dele korte videoklip og visuelt attraktive billeder, og dette har 

ført til en stor vækst i populariteten af influencer-marketing, hvor virksomheder samarbejder 

med sociale medie-stjerner for at reklamere for deres produkter. 

 

Selvom sociale medier har givet os mange fordele, er der også kritik af deres negative 

indvirkning på vores privatliv og mentale sundhed. Der er bekymringer om, at vi bliver mere 

afhængige af sociale medier og de konstante notifications, og at vi samtidig bliver mindre 

tilbøjelige til at have meningsfulde, face-to-face samtaler. Der er også bekymringer om, at vi 

bliver eksponeret for en overflod af misinformation og manipulerende indhold på sociale 

medier. 
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Selvom det er svært at sige, hvad fremtiden vil bringe for sociale medier, er det klart, at de vil 

fortsætte med at spille en central rolle i vores digitale liv og fortsætte med at udvikle sig og 

påvirke vores måde at kommunikere og forbinde på (Maryville Univerity, u.d.). 

Hvad er en algoritme? 

En algoritme er en struktureret plan, der beskriver trin for trin-instruktioner til at løse et 

problem eller udføre en opgave. De er designet til at finde en løsning på et problem på en 

systematisk og effektiv måde. Algoritmer kan bruges til at løse mange forskellige typer af 

problemer, fra simpel matematik til komplekse datalogiske udfordringer. 

 

Algoritmer er ofte anvendt til at sortere store mængder data, finde den korteste rute mellem to 

steder, genkende mønstre i store datamængder, eller udføre andre opgaver, der kræver en 

logisk tænkning. De spiller en central rolle inden for teknologi og computer science og er en 

vigtig del af mange teknologiske systemer og enheder, vi bruger i vores hverdag. 

 

En algoritme består typisk af en række trin, der skal følges i en bestemt rækkefølge. Trinnene 

kan være simple såsom at tilføje to tal sammen, eller de kan være mere komplicerede, for 

eksempel ved at indeholde loopsr eller betingelser, der skal udføres under visse 

omstændigheder. Algoritmer kan også have input, såsom data, der skal behandles, hvor de 

efter vil give et output, af den behandlede data (Gillis, u.d.). 

 

Hvad er algoritmiske kurateret indhold på sociale medier?  

Algoritmisk kurateret indhold på sociale medier refererer til indhold, der vises til en bruger 

baseret på en algoritme, der har analyseret denne brugers tidligere aktiviteter og præferencer. 

Algoritmerne bruges til at finde og vise indhold, der kan være relevant og interessant for den 

enkelte bruger, såsom opslag fra venner, hashtags, grupper, sider, og andet indhold, der er 

forbundet med denne brugers interesser.  

 

På denne måde kan algoritmisk kurateret indhold hjælpe med at skabe en mere personlig og 

relevant oplevelse for brugeren på sociale medier. 
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 Dette indhold kan også være annoncer, der er målrettet mod den enkelte bruger baseret på 

deres interesser og tidligere online aktiviteter. Algoritmerne bruges til at finde og vise 

indhold, der er mest sandsynligt at være relevant og interessant for den enkelte bruger, og 

derfor kan algoritmisk kurateret indhold også være mere effektivt i forhold til at fange 

brugerens opmærksomhed og få dem til at interagere med indholdet - hvilket leder til at 

brugeren bliver så lang tid som muligt, på platformen (Polgar, 2021). 

Analyse  

Algoritmisk kurateret indhold og dets effekter 

 

Alt indhold du som forbruger ser på sociale medier, er noget en algoritme har bestemt, passer 

til dig - Det kaldes “algoritmiske kurateret indhold”. Det fungerer ved at algoritmen, går ind 

og ser på dit tidligere forbrug af det sociale medie, altså, hvilke opslag du tidligere har 

interageret med, hvad du har “liket” og andre interaktioner inden for platformen. 

 

Der er et par ønskede effekter ved at man bruger denne måde at uddelegere indhold på.  

Den første vil være, at siden de lærer så meget omkring selve brugeren gennem dette, så kan 

de give dig meget personaliserede reklamer. Ved bedre succes af reklamer, kan de få flere 

penge fra firmaer der betaler for reklamerne.  

Den anden ønskede effekt, som også har med den første at gøre, er at der ønskes at du som 

bruger, bruger så meget tid på mediet som muligt. Jo mere tid du bruger på deres sociale 

medie, jo flere reklamer kan de sælge (Polgar, 2021). 

 

Men de tilsigtede effekter, er ikke det eneste resultat af brugen af algoritmisk kurateret 

content. Det kan næppe være sundt for unge mennesker at bruge mere og mere tid på sociale 

medier, og mindre tid med venner og familie i virkeligheden. For at få mere indsigt inden for 

dette, er der også blevet interviewet unge, som har førstehåndsoplevelser med dette. Den ene 

siger: “Jeg tror også at det kan have en isolerende effekt, da der ikke nødvendigvis er grund 

til at kontakte eller lave ting fysisk med andre mennesker, fordi man altid nemt kan blive 

stimuleret via de her apps uden at skulle bruge særlig meget energi. Så vidt jeg ved er der 

vidst også lavet undersøgelser der viser at unges mentale helbred er faldet i takt med sociale 
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medier er blevet større” (Bilag 1, z17). Altså, brugerne selv indser problematikken ved 

brugen af algoritmisk kuration.  

 

Et andet synspunkt, kom frem under det andet interview, hvor interviewpersonen bragte lys 

til hvordan algoritmen fungerer. Altså, så snart algoritmen ser at du interesserer dig for noget 

på platformen, så vil den “tvinge” mere af den slags content ind på din tidslinje: “Det giver 

dem flere clicks og viser folk hvad de vil se.. Men på samme tid, så kan det hjælpe med at 

synliggøre forskellige ideologier som er et problem..” (Bilag 2, z16). Så, hvis noget af det 

som du viser interesse for har med problematiske ideologier at gøre, kan du ende med at 

sidde fast på denne samme ideologi, og derfor ikke lære omkring HVORFOR den er 

problematisk, hvilket kan ende i misinformation, som er et af de større problemer ved 

moderne medier.  

 

Er sociale medier vanedannende? 

 

I ovenstående analyse blev det gjort tydeligt, at en af tilsigtede effekter ved brug af denne 

form for algoritmer, er at få brugeren til at blive så lang tid på platformen som muligt. Men 

det afgører stadig ikke om det er vanedannende eller ej, hvilket der vil blive komme ind på i 

løbet af denne analyse.   

 

Sociale medier generelt kan være vanedannende af en række grunde. En af de primære 

årsager til, at sociale medier kan være vanedannende, er, at de udnytter menneskets naturlige 

trang til at være sociale og forbundne med andre. Når vi bruger sociale medier, får vi 

mulighed for at kommunikere med vores venner og familie, se hvad andre mennesker laver, 

og få opdateringer om deres liv. Dette kan være meget tilfredsstillende og føre til, at vi vil 

bruge sociale medier mere og mere. 

 

Derudover er der også en række designelementer, der kan gøre sociale medier vanedannende. 

For eksempel kan det være vanedannende at få likes, kommentarer og følgere på vores 

indhold, da dette kan give os en følelse af anerkendelse og selvværd. Derudover kan der også 
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være elementer som push-notifikationer, der får os til at tjekke vores sociale medier oftere, 

end vi ellers ville have gjort (Morgans, 2017.). 

 

TikTok er især vanedannende for mange mennesker, fordi platformen er særligt god til at 

fange vores opmærksomhed. TikTok-videoer er ofte korte, sjove og underholdende, og 

platformen gør det nemt at finde indhold, der passer til vores interesser. Derudover har 

TikTok også en "endless scroll"-funktion, der gør, at vi kan blive ved med at se video efter 

video uden at skulle tænke over det. Alt dette kan gøre TikTok vanedannende for mange 

mennesker (Medium, 2020.).  

 

Ovenstående omkring TikTok, er noget interviewperson to er enig i, da hun svarede dette til 

hvorvidt hun tror at TikTok specifikt prøver at stjæle så meget af vores tid som muligt:  

“Hvis jeg skal være ærlig.. så ja. Den er i hvert fald lavet til at gøre en afhængig” (Bilag 2, 

z12.) 

 

Delkonklusion 

 

Ud fra de ovenstående analyser, er der kommet frem til viden inden for diverse temaer. Første 

analyse, kommer ind på hvilke tilsigtede effekter algoritmisk kurateret indhold har, samt 

hvilke utilsigtede effekter, det dermed bringer. I forlængelse af dette, kommer anden analyse 

ind på hvordan den tilsigtede effekt som sørger for at brugeren bliver så lang tid på 

platformen som mulig, kan gøre brugeren afhængig.  

Diskussion 

Er algoritmisk kurateret indhold en positiv ting for sociale 

medier, i forhold til de unges mentale helbred? 

Algoritmisk kurateret indhold kan have både positive og negative effekter på det mentale 

helbred, alt afhængigt af hvordan det bliver brugt. 
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På den positive side kan algoritmisk kurateret indhold hjælpe med at filtrere uønsket eller 

skadeligt indhold, såsom voldeligt eller hadefuldt indhold, så det ikke bliver vist for brugerne. 

Det kan også hjælpe med at anbefale indhold, der er relevant og interessant for den enkelte 

bruger, hvilket kan være med til at øge tilfredsheden og engagementet med indholdet. 

 

På den negative side kan algoritmisk kurateret indhold også bidrage til at skabe en effekt, 

hvor brugeren kun bliver vist indhold, der bekræfter deres egne meninger og holdninger. 

Dette kan føre til en forstærkning af eksisterende overbevisninger og fordomme, og kan også 

gøre det sværere for brugeren at få adgang til alternative perspektiver og informationer. Dette 

kan i sidste ende føre til en polarisering og forringelse af det mentale helbred, da det kan gøre 

det sværere for brugeren at se tingene fra andre vinkler og forholde sig kritisk til indholdet. 

Dette er noget interviewperson to kommer ind på her: “Min forståelse af det er at når en 

klikker på noget, og bruger tid på det.. så vil algoritmen foreslå dem mere indhold af den 

slags på grund af deres kliks, og efter noget tid så er det hvad det meste af deres tidslinje er 

omkring. Så ser de intet andet end det her, og sidder fast i den ideologi… Det hjælper dem 

også at platforme ikke gør særligt meget mod misinformation 

” (Bilag 2, z18.). 

 

I forlængelse af dette, er der også en stor negativ effekt i hvordan sociale medier kan være 

vanedannende. Om det er ved at kun vise indhold der bekræfter deres egne meninger, ved at 

give brugeren en form for dopamin ved deres belønningssystemer såsom likes, kommentarer 

og følgere eller ved brug af små korte underholdende videoer såsom TikTok. Interviewperson 

siger dette om hvorvidt de tror det er skadeligt eller ej, at unge bliver “tvunget” til at bruge så 

meget tid på sociale medier: “ ja.. Jeg synes at den konstante stimulus og information er ret 

dårligt for ens mentale helbred…” (Bilag 2, z19.). 

 

I sidste ende kommer det ned til, hvordan algoritmisk kurateret indhold bliver brugt og hvilke 

hensyn der bliver taget. Hvis det bliver brugt ansvarligt for at sikre, at brugeren får adgang til 

en bred vifte af indhold og perspektiver, kan det være gavnligt for det mentale helbred. Hvis 

det derimod bliver med manglende hensyn til konsekvenserne, kan det skabe negative 

effekter for det mentale helbred. Desværre, er det dog blevet synligt gennem rapporten, at 

dette ikke er realiteten for sociale medier nu til dags.  
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Perspektivering  

 

Efter udarbejdelsen af rapporten, er der blevet reflekteret over hvad der kunne gøres bedre.  

Der er blevet erfaret mere og mere, jo længere projektet kom hen, og det har ledt til 

ændringer i forhold til hvordan rapporten er blevet udarbejdet.  

 

Der blev brugt lang tid på at finde ud af hvor meget algoritmer skulle fylde i forhold til emnet 

omkring mentalt helbred, hvilket optimalt ville være besluttet tidligere.  

 

Lige inden interviewene skulle til at blive afholdt, blev den ene interviewperson nødt til at 

aflyse. Optimalt ville der have været tid til at finde en ny person, for at komme op på tre 

interviews, for bedre data præcision.  

 

Konklusion 

 

Ud fra de ovenstående analyser, samt ovenstående diskussion, kan der konkluderes at sociale 

medier har utilsigtede effekter der påvirker de unges mentale helbred. Disse kommer i form 

af algoritmisk kurateret indhold, som af resultat af deres tilsigtede effekter, som er at få 

brugeren til at blive så lang tid som muligt på platformen, give dem skræddersyet indhold 

med mere, har medbragt en masse utilsigtede effekter, som hovedsageligt har en negativ 

påvirkning på de unges mentale helbred. De negative utilsigtede effekter indeholder blandt 

andet en spredning af misinformation, at det er vanedannende, forværring af læse og lære 

evner samt så kan det belyse skadelige ideologer og emner.   

 

Der er blevet lavet en sammenligning mellem de tilsigtede og utilsigtede effekter, og om de 

nødvendigvis skal ses i en negativ konnotation. Hvor der også blev konkluderet at det ikke 

nødvendigvis skal ses på som en negativ ting, hvis det bliver brugt korrekt og med hensyn til 

forbrugerne, men at der er mange beviser mod dette, og at de bliver brugt på en måde der 

ikke gavner brugerne.  
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