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English summary 

In the 21st century, big data and algorithms are key providers and organizers of digital information.  

Big data and algorithms play a vital role in the utilization of the web’s virtually endless databases 

by facilitating the sorting and processing of vast quantities of intangible information. A problem 

emerges, however, in this technologically based foundation for knowledge production that is 

comprised of latent and invisible information as criteria for relevance. The algorithm exercises 

decisions using information and assessments unknown to the user, and in doing so becomes non-

transparent form of knowledge production that largely excludes user input from the process. 

Moreover, algorithms do not isolate their influence on the ‘general’ user exclusively but also on 

journalists, who have traditionally acted as society’s watchdogs. 

 

This study provides an in-depth understanding of the ambiguous role of big data and algorithms in 

modern society’s production of news in order to understand how these intangible technologies 

operate and exert their invisible power on our society, people and news production. In order for us 

to attain an understanding of algorithms’ role in modern news production, we establish a theoretical 

apparatus designed to articulate the impact of intangible technologies on contemporary news 

production.  

 

Utilizing a socio-materialistic perspective in combination with fundamental ideas stemming from 

Bruno Latour’s research on the involvement of non-human actors enables us to understand the 

intermediary role of technology, and information technology (IT) specifically, in modern society. 

Modern ITs possess inherent affordances that enable actors’ transcendence of time and space, 

thereby redefining previously longstanding societal elements. The inherent affordances unlock new 

possibilities at the same time they frame – and inherently constrain – possible social actions. ITs 

transcend the role as a tool through its inherent affordances that influence ideas and actions and 

materialize as a digital infrastructure (Zuboff, 2001 and Gulbrandsen, 2013).  

 

To further challenge our understanding we concretize our ontological focus by replacing IT with 

big data and algorithms and proceed from a macro-level to a meso-level. Big data and algorithms 

produce algorithmic knowledge that is based on undisclosed assessments, which result in a critical 

perspective of algorithms’ self-appointed technological neutrality. At this meso-level we scrutinize 
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the technology’s influence on the creation of information in hidden collaborations with users that, 

consequently, provide users with a non-challenged perspective of reality. 

 

This approach to big data and algorithms’ influence on information enables us to further explore 

their influence on news production. To further concretize our ontological focus and move to a 

micro-level we replace society with news production and its relevant actors. 

Social media platforms have generated radical changes in the production and distribution of news 

and are seen as a catalyst for the fusion of the traditional roles – journalist (producer) and user 

(consumer). Algorithms are additionally identified to possess a distinct role in news production and 

are trusted by journalists to comply by traditional journalistic criteria.  

  

Social media platforms are based on algorithms to provide users with ’relevant’ information, but 

these assessment processes are hidden and result in unknowledgeable algorithmic information 

ecosystems that don’t provide users with a representative information overview. Rather, they select 

information customized to unique users. 

As such, algorithms are not defined as a neutral source of information, but instead as a black boxed 

technology that exercise its subjective power in the selection of information through interdependent 

relations with users. Algorithms aggregate users digital activity and create algorithmic identities that 

affect the information environment from a journalistic and user perspective. The reduction to digital 

activity produces basis for a disruption of news production’s values, where clickocracy erodes 

democratic principles.  

Our theoretical understanding of algorithms in modern news production is applied in an 

investigation of a news app that represents a manifestation of the algorithmic technology, which 

enables a further research of the role of user and journalist.  
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Indledning 
Vi lever i en tidsalder, hvor tal ikke længere indgyder ærefrygt. De er blevet løsnet fra 

fortøjningerne af menneskelig skala og forståelse. En enkelt jetmotor producerer omkring en 

terabyte data på én enkelt transatlantisk flyvning; Google behandler mere end 24 petabyte data om 

dagen; og der bliver på verdensplan sendt omkring 400 mio. tweets dagligt (Bennett, 2012), eller 

som Flyverbom og Madsen (2015) refererer til her: “[...] we live in a’ petabyte age’” (s. 143). Der 

har ikke kun været en voldsom udvikling i volume, men også en stor udvikling i velocity og variety, 

(Laney 2001; Mayer-Schönberger/Cukier 2013), der tilsammen har givet liv til fænomener som big 

data. Yderligere har udviklingen i algoritmer givet mulighed for data mining, correlation og 

vizualisation af digitale datasæt (Flyverbom & Madsen, 2015).  

På nuværende tidspunkt kan algoritmer og big data således anses for at være en digital revolution, 

der, ligesom fremkomsten af internettet, vil forstyrre en række etablerede måder at arbejde, leve og 

tænke på (Mayer-Schönberger & Cukier, 2013). 

Big data og algoritmer står også som et af tidens mest omdiskuterede emner, og der findes nærmest 

ingen grænser for big datas og algoritmers potentielle værdi, som nu kan hjælpe med at forudsige 

forbrydelser samt identificere den næste epidemi (OgilvyOne, 2016). Big data og algoritmer har 

ligeledes gjort deres indtog i stort set alle dele af det moderne samfund, hvor nyhedsproduktion 

heller ikke kan se sig undtaget. I dag ser vi nye, innovative måder at producere og distribuere 

nyheder på, hvor introduktionen af digitale og sociale medieplatforme udfordrer de mere 

traditionelle nyhedsorganisationer.  

 

Et eksempel på, hvordan introduktionen af digitale og sociale medieplatforme har ændret 

nyhedsbranchen, er episoden, der senere blevet døbt “The Boston Marathon Bombing”. Årsagen til, 

at netop denne episode er interessant, er, at som hændelsen fandt sted, blev historien “breaket” først 

på nyheds-appen Banjo. Banjo anvender en kombination af big data og en intelligent, selvkørende 

algoritme, hvilket bliver mere og mere udbredt i moderne nyhedsproduktion. Banjo, der overvåger 

brugernes aktivitet på en række forskellige digitale og sociale medieplatforme, kan på baggrund 

heraf identificere de individuelle posts og indlæg og sammensætte dem til en nyhed. Det er gennem 

de tilstedeværendes øjenvidneberetninger, at andre brugere får adgang til nyheden via vidnernes 

sociale medieaktivitet, og Banjo tilbyder således sine brugere at følge med i episoder og 

arrangementer, som de udvikler sig (Bourne 2016).  
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Big data og algoritmer er således indspundet i flere dimensioner af vores samfund, men hvordan 

fungerer disse teknologier i praksis, og hvilken rolle og magt kan der tillægges dem? 

Problemfelt 
Big data, algoritmer, mennesker og samfund er indspundet i hinanden som aldrig før, men 

informationsteknologier som disse er latente manifestationer, og de står således ikke som et objekt, 

der kan udforskes i sin umiddelbare fysiske repræsentation, hvilket gør det essentielt at undersøge, 

hvordan big datas og algoritmers rolle kommer til udtryk. Big data og algoritmer spiller en stor 

rolle i udnyttelsen af internettets uendelige databaser, der uden big data og algoritmer vil miste sin 

værdi, da der eksisterer for meget information til, at det er muligt at finde de svar, man finder 

relevante. Informationsdeling har alle dage spillet en stor rolle i samfundet - fra det græske agora til 

internettets uendelige database. Teknologier har nu indtaget en central position i moderne 

informationsudveksling. Det er dog ikke udelukkende neutral information, algoritmen tilvejebringer 

for brugeren: den assisterer ligeledes brugeren i lokationen af de nyheder, brugeren vil finde 

relevante. Det problematiske består således i den vurdering, som algoritmen foretager på vegne af 

brugeren. Hvad ligger til grund for den vurdering, og hvilke parametre inkluderes, og hvad endnu 

vigtigere er, hvad ekskluderes? Algoritmen foretager beslutninger i det skjulte, baseret på skjulte 

vurderinger, og ekskluderer ikke kun information fra brugeren men ligeledes brugeren selv fra 

indsigter i denne proces. Det er dog ikke kun brugere, der er influeret af algoritmens skjulte 

beslutninger og vurderinger, men ligeledes samfundets traditionelle vagthunde, journalisterne. De 

befinder sig også inden for algoritmens rækkevidde, da algoritmen giver journalisterne et 

databaseret indblik i, hvad der optager befolkningen, og påvirker således nyhedsbilledet fra både 

journalistens og brugerens perspektiv. Big data og algoritmer står som en magtfuld selvudøvende 

magt, eller gør de? For hvad foregår der egentlig i de usynlige teknologier, og hvad sker der med 

mennesker, samfund og nyhedsproduktion og -formidling, når maskiner får en medbestemmende og 

usynlig magt? 
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Problemformulering 

Algoritmer og big data står som denne afhandlings klare interesseområde og vil fungere som 

udgangspunkt for en forståelse af, hvad der er på spil i nyhedsproduktion, når intelligent, 

selvkørende teknologi introduceres. I forlængelse heraf er følgende problemformulering udarbejdet: 

 

Hvordan afspejles algoritmers og big datas mellemkomst i det moderne samfunds 

nyhedsproduktion? 

 

I forsøget på at opnå en forståelse af big datas og algoritmers mellemkomst i moderne 

nyhedsproduktion og derved besvare ovenstående problemformulering fyldestgørende har vi 

udarbejdet tre underspørgsmål: 

 

Hvordan forandrer informationsteknologiens mellemkomst det sociale? 

Hvordan forandrer big data og algoritmer produktionen af information? 

Hvordan forandrer big data og algoritmer nyhedsformidling? 

 

Med de tre underspørgsmål tilvejebringes der tre forståelser, der vil besvares kronologisk og skal 

fungere som den røde tråd i vores afhandling. Vores afhandlingen er et således forståelsesprojekt, 

hvor vi kontinuerligt udfordrer forståelsen af informationsteknologiens mellemkomst i samfundet i 

forsøget på at tilvejebringe en forståelse af big datas og algoritmers indflydelse på moderne 

nyhedsproduktion. 

 

Med de tre underspørgsmål bevæger vi os over de tre niveauer; makro, meso og mikro. Det første 

underspørgsmål tager afsæt i et samfundsteoretisk blik, der har til formål at skabe en teoretisk 

forståelse af informationsteknologiens rolle i samfundet. Med første underspørgsmål vil vi forsøge 

at skabe en forståelse af, hvilke samfundsmekanismer der påvirkes, når informationsteknologi 

introduceres. De tilvejebragte teoretiske slutninger tages med videre ind i afhandlingens næste del, 

hvor dataficeringsbegreberne big data og algoritmer inddrages.  

Med det andet underspørgsmål konkretiserer vi således begrebet informationsteknologi og 

derigennem forsøges det at skabe en forståelse af big datas og algoritmers mellemkomst i 

samfundet. I denne anden del befinder vi os på et strategisk niveau, der udfordrer forståelsen af 
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informationsteknologi ved at placere big data og algoritmer i informationsteknologiens sted, og der 

ved sætter vi fokus på algoritmers og big datas indflydelse på produktion af information. Endnu en 

gang tager vi de tilvejebragte teoretiske slutninger med videre til afhandlingens næste del. I det 

tredje underspørgsmål har vi moderne nyhedsproduktion som fokus, hvilket bidrager til en 

forståelse af, hvordan big datas og algoritmers mellemkomst i det moderne samfund manifesterer 

sig i moderne nyhedsproduktion. Denne tredje del af afhandlingen bevæger sig således på et mere 

operationelt niveau. Afhandlingens tre dele skaber således en teoretisk forståelse af 

informationsteknologiens rolle i samfundet, big datas og algoritmers indflydelse på produktion af 

information samt big datas og algoritmers mellemkomst i moderne nyhedsproduktion. 

 

De tre ovennævnte dele vil skabe et forståelsesgrundlag for en konkret undersøgelse af big datas og 

algoritmers mellemkomst i moderne nyhedsproduktion. Undersøgelsen er delt op i tre individuelle 

analyser, hvor vi har identificeret tre aktører, der findes relevante i forhold til moderne 

nyhedsproduktion: teknologi, forbruger og journalist. De individuelle analyser af de tre aktører 

tilvejebringer konkrete eksempler på integrationen af big datas og algoritmers mellemkomst i 

moderne nyhedsproduktion. 

Slutteligt vil de teoretiske og praktiske forståelser af big datas og algoritmers mellemkomst i 

moderne nyhedsproduktion anvendes i forsøget på at identificere konsekvenser for moderne 

nyhedsorganisationer. 

 

Afhandlingen er således et teoretisk tungt forståelsesprojekt, der har til formål at bidrage med et 

teoretisk apparat, der muliggør italesættelsen af de uhåndgribelige informationsteknologiers 

mellemkomst i samfundet samt moderne nyhedsproduktion. Vi undersøger journalistikkens 

skiftende natur på baggrund af udviklingen i algoritmens selvkørende egenskaber samt overfloden i 

data, i forsøget på at blive klogere på fænomenerne, der umiddelbart vil have indflydelse på, hvis 

ikke forvandle, nogle af de mest grundlæggende aspekter i moderne nyhedsproduktion og -

distribution. Tendensen er, at enorme datasæt og algoritmens selektering, analyse og fortolkning, 

bliver mere og mere fremtrædende, men hvordan fænomenernes mellemkomst influerer 

nyhedsbranchen, er dog langt fra sikkert. Det er således på denne baggrund, at vi har iværksat vores 

afhandling.  
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Videnskabsteoretisk ståsted 

I forsøget på at undersøge den opstillede problemstilling bedst muligt tager vi afsæt i Thomas 

Kuhns perspektiv om paradigmer, der opstiller teoretiske grundantagelser, der danner rammen for 

forskningen. Vi anerkender sameksistensen af andre paradigmer anerkendes i modsætning til Kuhn, 

samt at de underliggende metoder, logikker og principper, der knytter sig til hvert paradigme, ikke 

forkastes ved introduktionen af et nyt. 

Der tages i denne afhandling udgangspunkt i de komplekse idealismer, der arbejder med en 

grundantagelse, hvor modsætningen mellem subjekt og objekt er ophævet, og alt viden er 

fortolkningsviden. Der er i denne afhandling hentet inspiration fra både hermeneutikken og 

konstruktivismen i forsøget på at skabe opnå en ny forståelse af vores problemfelt. 

Georg Gadamers (1989) filosofiske hermeneutik indgår i afhandlingen som en form for 

forståelsesinfrastruktur, der sætter os i stand til at tilvejebringe nye forståelser, der udfordres af 

dynamiske genstandsfelter, som sammensmelter horisonter og skaber nye forståelser. 

Kombinationen af Gadamers filosofiske hermeneutik og konstruktivismen skal ikke kun forsøge at 

afdække forståelse og meningsindsigt men også afdække, hvordan eksisterende genstande er 

konstrueret og repræsenteret og ikke kun fremstår som resultatet af "sociale" relationer. 

Bruno Latours aktør-netværks-teori inddrager teknologi som en aktør og beskæftiger sig med, 

hvordan samfundet konstrueres i aktør-netværk bestående af både mennesker og ting/teknologier 

(Fulgsang & Olsen, 2004). 

Oprindeligt udspringer aktør-netværks-teorien af Science and Technology Studies (STS), der 

beskriver og analyserer vekselvirkningen mellem videnskab, teknologi og samfund uden klare 

grænser. Yderligere fokuserer STS på den praktiske udfoldelse af fænomener i konkrete 

sammenhænge samt magtforholdene i mikrosociale sammenhænge. STS, og derved også aktør-

netværks-teori, kan ligeledes placeres under det nyere begreb: sociomaterialitet (Orlikowski & 

Scott, 2008): “The most prominent body of literature that we are organizing under the umbrella 

term of sociomateriality belongs to Actor Network Theory (ANT), originally developed by 

sociologists Michel Callon (1986) and Bruno Latour (1987).” (Orlikowski & Scott, 2008: 456). 

Begrebet tilbyder en ny måde at anskue teknologi på ved at udfordre separationen af teknologi og 

det sociale: “[...] the social and the material are inherently inseparable” (Orlikowski & Scott, 

2008, 465). 

 



	
	

12	

Yderligere giver Latours optik mulighed for at anskue teknologi som eksisterende uafhængigt af 

erkendelsen og fra forskellige perspektiver grundet objektets dynamiske eksistens. Den filosofiske 

hermeneutik tager udelukkende udgangspunkt i det fortolkende menneske og dets forståelse, hvilket 

gør anvendelsen begrænset ved inddragelse af teknologi. Dette kan således imødekommes ved 

inddragelsen af Bruno Latours aktør-netværks-teori, der ligeledes inddrager teknologi som aktør, 

der muliggør italesættelse af teknologi som andet end teknologi, hvilket står som den primære 

præmis for inddragelsen. Hermeneutikken hævder, at det fortolkende menneske befinder sig i et 

konstant og dynamisk væv af forståelseshorisonter og horisontsammensmeltninger, der 

kontinuerligt skaber nye forståelser. I hermeneutikken udfordres menneskets forståelse 

kontinuerligt, en parallel, der kan identificeres i aktør-netværks-teorien, der hævder - at samfundet 

kontinuerligt skal udfoldes og gendefineres. 

Videnskabsteoretisk metode 

Forståelse og fortolkning er som tidligere beskrevet udgangspunktet for denne opgave. Men hvad 

ligger der i det, og hvordan kommer det til udtryk i opgaven? 

 

Med afsæt i et filosofisk hermeneutisk blik bygges opgaven op omkring dynamiske 

forståelseshorisonter og horisontsammensmeltninger. 

Opgavens problemformulering og de tre underliggende spørgsmål afslører ikke kun afhandlingens 

dynamiske ontologiske fokus, men ligeledes afslører de opstillede spørgsmål en fundamental måde, 

hvorpå mennesker forsøger at opnå forståelse. Det står således klart, at der må have fundet en 

forudgående proces sted, der fremtvinger sådanne spørgsmål og undren - en proces, som Georg 

Gadamer ville identificere som menneskets forforståelse (Fuglsang & Olsen, 2004: 571). Et af de 

helt essentielle begreber i hermeneutikken er forforståelse, som forklares med, at en forståelse altid 

har udgangspunkt i en tidligere forståelse. (Fulgsang og Olsen, 2004). I en forståelse findes således 

forforståelse og fordomme; ”Det står nu klart, at forståelse består af fordomme og forforståelse, og 

at forståelse er indlejret i en cirkulær begrundelsesstruktur, nemlig den hermeneutiske cirkel.” 

(Fuglsang & Olsen 2004, 323). Således beskrives det, hvordan der før en forståelse altid har fundet 

en forforståelse sted, der således fungerer som en forståelsesbetingelse for forståelsen, der bevæger 

sig cirkulært og uendeligt, da der hverken findes begyndelse og slutning, men forståelse foregår i en 

uendelig uafsluttet proces. Yderligere ligger der ligeledes fordomme i forståelser - fordomme, der 
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har oprindelse i menneskets kulturelle arv, tradition og historie. Fordomme går forud vores 

forståelse og har således indflydelse på forståelsen, men samtidig er de nødvendige for forståelsen, 

da der i fordomme ligger en forventning til, at parterne har en forståelse af det, der behandles 

(Fulgsang & Olsen, 2004). 

Fordomme og forforståelse udgør menneskets forståelseshorisont, der dermed spiller en rolle for, 

hvordan vi forstår verden. Det er i Gadamers (1989) optik ikke muligt at sætte sig uden for sin egen 

forståelseshorisont, hvilket betyder, at fortolkeren spiller en aktiv rolle i den cirkulære 

meningsdannelse. Dette illustrerer, hvordan forståelseshorisonter står som et resultat af en 

fortolkningsvekselvirkning mellem subjekt og objekt (Fuglsang og Olsen, 2004). 

Det er netop i mødet mellem fortolkeren og genstanden, der opnås mening, hvilket Gadamer (1989) 

refererer til som horisontsammensmeltning. Dette begreb kommer i spil, når fortolkerens 

forståelseshorisont udfordres, og fortolkeren derigennem opnår en ny forståelse og revurdering af 

fordomme (Fuglsang & Olsen, 2004). Der tillægges ikke mere magt til hverken fortolkeren eller 

genstanden, men det er det tidslige møde mellem parterne, der skaber mening. Således er der en 

iboende mening ilagt en genstand, men den mening giver og gives ny mening afhængigt af tid, 

hvilket ligeledes afslører objektets tidsløshed ved at være fortid, fremtid og nutid (Fuglsang & 

Olsen, 2004). 

Horisontsammenslutninger foregår konstant i den måde, vi erfarer verden, og handler om at 

udfordre og nuancere vores forståelseshorisont, hvilket som konsekvens sætter krav til åbenhed, da: 

”Det er ved at overskride den tidligere forståelse, at horisonten flytter sig, og selve overskridelsen 

sker ved at sætte fordommene på spil. Dette er at gøre sig en hermeneutisk erfaring.” (Fuglsang & 

Olsen, 2004; 325).  

Afhandlingen er som beskrevet bygget op på dynamiske forståelseshorisonter, der bliver til gennem 

horisontsammensmeltninger. Der forsøges opnået forståelse af teknologiens mellemkomst i 

samfundet ved inddragelse af relevante teoretiske perspektiver, der tilsammen skaber en mening ud 

fra den mening, de giver og gives, samt den mening, der bringes ind i den cirkulære 

meningsdannelse. Således udvikles specialet i en vekselvirkning fra del til helhed igen til del, da det 

ontologiske fokus er skiftende i et forsøg på at udfordre den tidslige forståelseshorisont. Det 

ontologiske fokus flyttes, når vi indsætter big data og algoritmer som teknologiens mellemkomst, 

hvilket igen illustrerer den hermeneutiske tankegang fra helhed til del og tilbage til helhed. Denne 

forståelsesproces falder i tråd med den hermeneutiske tanke om, at dette er en uendelig proces; ”Vi 

slutter aldrig ved den gjorte erfaring, da erfaringen åbner op for muligheden af at gøre nye 
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erfaringer.” (Fuglsang & Olsen, 2004). Den tidslige forståelseshorisont bringes med videre i 

afhandlingen, når genstandsfeltet konkretiseres og inddrager teknologiens mellemkomst i 

moderne nyhedsproduktion i forsøget på at åbne op for nye horisontsammensmeltninger. 

Videnskabsteoretisk refleksion 

Valget af videnskabsteoretisk udgangspunkt og metode har ligeledes en række konsekvenser for 

forskningens resultater. Filosofisk hermeneutik understreger, hvordan mennesket altid er en del af 

den hermeneutiske cirkel, hvilket som beskrevet udgør strukturen for den måde, vi forstår og 

fortolker verden. Således er afhandlingen allerede fra starten influeret af vores egne forforståelser 

og fordomme, der er udviklet på baggrund af ikke kun vores private og arbejdsmæssige erfaringer, 

men ligeledes af de videnskabelige positioner, som vi er blevet udsat for. Ved anvendelse af 

hermeneutikken skal vores forståelse ikke negligeres, men anvendes til at skabe forståelse omkring 

afhandlingens problemstillinger/underspørgsmål. Yderligere blev det understreget, hvordan nye 

forståelser dannes i et sammenspil mellem fortolkeren og genstanden, hvilket som konsekvens må 

bringe os selv ind i genstandsfeltet. Således spiller vi selv med vores unikke forståelseshorisont en 

aktiv rolle i den vidensproduktion, der finder sted. Dette resulterer i meninger, der på ingen måde 

kan anses som værende objektive og universelle, men derimod subjektive og situationskontekstuelt 

afhængige, hvilket ligeledes understreger det erkendelsesmæssige problem ved det komplekse 

idealismeparadigme, der således ikke udreder lovmæssigheder, men situationsafhængig viden, 

hvilket ligeledes er tilfældet i aktør-netværks-teorien, der forkaster ideen om, at der eksisterer: 

”[…] principielle lovmæssigheder eller normer i samfundet eller videnskaben” (Fuglsang og Olsen, 

2004: 421). 

Involvering af teknologi fremtvinger diskussionen om teknologi som teoretisk begreb, der primært 

har været præget af to videnskabelige overbevisninger: determinisme og socialkonstruktivisme. 

Debatten mellem determinister og socialkonstruktivister er selvfølgelig et spørgsmål om 

videnskabsteori, men også spørgsmål om fokus, eller hvad der fanger det analytiske blik. 

Deterministerne er fokuseret på teknologiens funktionalitet og fysiske egenskaber og derigennem, 

hvordan sociale praksisser påvirkes. Dette er i tæt relation til mediedeterminisme, hvor især 

Marshall McLuhan (1964) og hans kendte udtryk “The medium is the message” samt "global 

village" anses som hjørnesten i studierne af teknologi og kommunikation. Teknologi besidder 

således indlejrede egenskaber, der strukturelt betinger social handling, hvorfor der argumenteres 



	
	

15	

for, at teknologi indtager en særlig determinerende magtposition. Socialkonstruktivisterne indtager 

derimod en opponerende position, der beskæftiger sig med teknologiens symbolske repræsentation i 

diskurser og fokuserer på, hvordan teknologi skabes gennem sociale processer. Teknologi bliver i 

denne optik konstrueret af det sociale gennem tilskrivelsen af mening, hvilket har betydning for 

opfattelsen af teknologiens fysiske tilstedeværelse, da teknologi ikke anses som et demarkeret 

artefakt. Anvendelsen af en af disse to videnskabelige overbevisninger, i deres originale form, 

medfører, at teknologi enten anskues som et altdominerende element eller slet ikke tildeles nogen 

betydning. Afhandlingen forsøger med sit valg af aktør-netværks-teori at indtage, hvad Orlikowski 

& Scott (2008) henviser til som en midterposition, hvor folk er frie til at fortolke den præcise 

betydning af et artefakt, men de kan dog ikke indlejre hvad som helst i artefaktet. Naturlove og 

kapaciteten af et artefakts udformning begrænser antallet af måder, hvorpå artefaktet kan integreres 

i et socioteknologisk system (Latour, 1992). Aktør-netværks-teorien argumenterer for, at den 

materielle verden, på grund af sin fysiske struktur og sit design, skubber tilbage på mennesket og 

det sociale. Der tages dog afstand fra den teknologiske determinismes tanke om, at teknologien er 

den primære katalysator for forandring i samfundet, og at teknologi er fast og upåvirkelig af andre 

faktorer. Aktør-netværks-teorien inddrages som nævnt primært som præmis for at italesætte 

teknologi som andet end teknologi. Ifølge Latour (1992) er vi nødt til at vende vores 

opmærksomhed mod ikke-mennesker og ikke kun mennesker. Teknologier spiller en essentiel rolle 

i formidlingen af menneskelige relationer, og ifølge Latour (1992) kan samfundet ikke forklares 

uden en forståelse af, hvordan teknologi former vores hverdag, hvilket understreges her: 

”What our ancestors, the founders of sociology, did a century ago to house the human 

masses in the fabric of social theory, we should do now to find a place in a new social 

theory for the non-human masses that beg us for understanding” (Latour, 1992: 152). 
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Praktisk metode og refleksion  
For detaljeret at afdække big datas og algoritmers rolle i samfundet er det fundet nødvendigt at 

begrænse antallet af specifikke teoretikere for mere præcist at belyse problemfeltets kerne. 

Udvælgelsen af teoretikere er naturligvis farvet af egne erfaringer, men samtidig også begrænset af 

selv samme faktor. Den teoretiske del af opgaven kunne have set anderledes ud, hvis der var blevet 

inddraget flere teoretikere og flere artikler i forsøget på at skabe et mere nuanceret og 

fyldestgørende svar på problemstillingen.  

 

Der er i denne afhandling udvalgt tre relevante aktører, der tilsammen skal forsøge at give et indblik 

i big datas og algoritmens konkrete konsekvenser for moderne nyhedsproduktion. Udover de to 

klassiske aktører i nyhedsformidling; journalist og forbruger, har vi valgt at inddrage 

nyhedstjenesten Banjo i forsøget konkretisere algoritmens og big datas usynlig tilstedeværelse. 

Valg af nyhedstjeneste 

Vi befinder os i et mere og mere dataficeret samfund, og det er netop i dette samfund, Banjo har sin 

berettigelse. Banjo opfylder de ‘krav’, der opstilles i forhold til interessen for og formålet med 

denne afhandling. Banjo anvender big data og støttes yderligere i dataindsamlingen af en algoritme, 

der inddrager machine learning, hvilket er essentielt for denne afhandlings forsøg på at bidrage til 

forståelsen af big datas og algoritmers mellemkomst i moderne nyhedsproduktion.  

 

Derudover er Banjo en relativ ny nyhedstjeneste, der på kort tid har vundet stor opmærksomhed fra 

såvel borgere som nyhedsorganisationer rundt om i verden. Banjo er sammensat på en innovativ 

måde, der tillader, at historier bliver produceret udelukkende gennem en aggregering af brugernes 

sociale medieaktivitet baseret på deres geografiske placering. Det er netop i anvendelsen af 

brugergenereret indhold i kombination med geolokaliseringsteknologi, at Banjo adskiller sig fra 

andre nyheds-apps.  

 

Et tredje argument for udvælgelsen af Banjo er nyhedstjenestens tilstedeværelse i begge ender af 

nyhedsformidlingen: Ud over at Banjo kan anvendes af borgere, har nyhedsorganisationer og 

journalister mulighed for at tilkøbe adgang til tjenestens detaljerede data. Dette er relevant, idet 

Banjo tilsyneladende spiller en rolle hos både afsender (producent) og modtager (bruger). 
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Yderligere er nyhedstjenestens sociale og globale omfang endnu et argument for inddragelsen af 

Banjo. Appen er globalt tilgængelig, i den forstand at den kan anvendes på tværs af alle lande, der 

ikke har særlige nationale restriktioner for brug af sådanne tjenester. Derudover er der heller ingen 

sociale restriktioner, idet alle mennesker, på tværs af sprog, kulturer og sociale klasser, kan anvende 

appen. Det eneste, der kræves, er en smartphone med internetadgang.  

Empirisk indsamling og refleksion 

Som nævnt inddrages forbrugernes rolle i moderne nyhedsproduktion, hvilket tager afsæt i et 

survey med kvantitative og kvalitative elementer. Spørgeskemaet skal give indblik i brugernes 

adfærd og i, hvordan de anskuer moderne nyhedsproduktion. Yderligere skal spørgeskemaet 

tilvejebringe indsigt i, hvordan interaktionen mellem brugere, journalist og teknologi foregår og 

derved kaste lys over big datas og algoritmers mellemkomst i moderne nyhedsproduktion.  

Brugen af spørgeskema som undersøgelsesmetode åbner altid op for kritikken af antallet af 

respondenter, hvilket også kunne være tilfældet i denne afhandling. Dette ville have givet et større 

datasæt samt et mere nuanceret billede af situationen. Derudover er spørgeskemaet influeret af 

vores egen virkelighedsopfattelse, hvilket har haft indflydelse på dets udformning. Slutteligt er 

tolkning af dataene ligeledes influeret af afhandlingens kontekst.  

 

Yderligere inddrages journalistens rolle i moderne nyhedsproduktion, hvilket tager afsæt i to 

ekspertinterviews. Det kan således diskuteres, hvorvidt de to ekspertinterviews giver en 

fyldestgørende repræsentation af journalistens rolle i moderne nyhedsproduktion. Såfremt vi havde 

inddraget flere journalister, ville vi have haft et større grundlag for undersøgelsen af deres rolle. 

Dette fandt vi dog ikke hensigtsmæssigt, idet interviewene ikke skal fungere som et større 

feltarbejde over journalisters rolle, men blot tilføre afhandlingen konkrete eksempler på big datas 

og algoritmers mellemkomst i moderne nyhedsproduktion.  
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Struktur visualiseret 
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Forståelseshorisont 1: 
Informationsteknologiens mellemkomst i 
samfundet 
I forsøget på at forstå teknologiens betydning i samfundet har vi valgt at anvende det 

sociomaterialistiske perspektiv (Orlikowski, 1992), der tillader os at anskue teknologi som andet 

end en ubetydelig genstand. Der vil i første omgang blive trukket på aktør-netværks-teoriens ide 

om, at samfundet ikke kan forstås uden at inddrage ikke-menneskelige aktører (Latour, 1992). 

 

Aktør-netværks-teorien er grundlæggende udviklet i forsøget på at forklare et komplekst samfund, 

hvor både menneskelige og ikke-menneskelige aktører anses som havende betydningsfulde roller, 

hvilket forklares i det nedenstående; 

”Those advocating the actor network approach agree with the social constructivist claim 

that sociotechnical systems are developed through negotiations between people, institutions, 

and organizations. But they make the additional interesting argument that artifacts are part 

of these negotiations as well. This is not to say that machines think like people do and 

decide how they will act, but their behavior or nature often has a comparable role” (Latour, 

1992: 151).  

I aktør-netværks-teorien tillægges ikke-menneskelige aktører således en medbestemmende rolle, 

hvilket muliggør, at teknologi kan anskues som andet end neutralt, hvilket er yderst relevant i denne 

afhandling.  

 

I forlængelse heraf kan Orlikowskis (1992) undersøgelse af teknologiens dobbelthed, hendes syn på 

teknologiens egenskaber samt teknologiens rolle som aktør fremhæves. Orlikowski (1992) forsøger 

at skabe en midterposition, hvor udgangspunktet ligger i en vekselvirkende påvirkning mellem 

teknologi og det sociale. Orlikowski (1992) forklarer sit syn på denne interdependens her: 

“Technology is created and changed by human action, yet it is also used by humans to accomplish 

some action.” (s. 405). Teknologiens kontekstuelle anvendelse er således udledt af, hvordan 

brugerne skaber meningen om teknologien, hvorfor det ses, at den samme teknologi kan anvendes 

forskelligt afhængigt af den specifikke situation.  
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Denne midterposition, hvor teknologi og menneskelig handling influeres af hinanden, går igen i 

Hutchbys (2001) teori om affordances, hvilket pointeres her: 

”This involves seeing technologies neither in terms of their ’interpretive textual’ properties 

nor of their ’essential technical’ properties, but in terms of their affordances. […] different 

technologies possess different affordances which constrain the ways in which they can 

“possibly be written or read” (s. 444).  

Kernen i Hutchbys (2001) teori er, at teknologi kan formes af det sociale og ligeledes påvirke den 

menneskelige opfattelse af teknologien. Brugeren kan gennem fortolkning og interaktion indlejre 

forskellige muligheder og begrænsninger i anvendelsen af teknologien. Utilsigtet anvendelse af 

teknologien vil føre til en modifikation af den betydning, der er forbundet med teknologien. 

Yderligere er affordances både funktionelle og relationelle, idet de er muliggørende såvel som 

begrænsende samt forskellige fra aktør til aktør:“Possibilities of action are not given, but depend on 

the intent of the actors enacting them.” (Zammuto, 2007: 752). 

 

Ved at inddrage Latour, Orlikowski og Hutchby muliggøres det at give et bud på, hvordan teknologi 

skubber tilbage på det sociale. Det er med afsæt i sociomaterialiteten, at det videre forsøges 

undersøgt, hvordan mellemkomsten af moderne informationsteknologier forandrer det moderne 

samfund.  

Informationsteknologiens affordances 

En teknologi har således affordances, der er udformet gennem et vekselvirkningsforhold med 

mennesker, der givetvis må indeholde potentiale til at ændre måden, hvorpå vi organiserer os som 

samfund, da samfundet er baseret på den aggregerede mængde af individuelle handlinger. I det 

kommende afsnit vil der trækkes på Manuel Castells’ perspektiv på, hvordan mellemkomsten af 

moderne informationsteknologier forandrer det moderne samfund.  

 

Manuel Castells’ tanker om samfundets udvikling til det, han kalder netværkssamfundet, bygger på 

ideen om, at informationsteknologi påvirker de grundlæggende dimensioner i samfundet og 

indtager en særlig rolle i måden, vi organiserer os på: “We have entered a new technological 

paradigm, centred around micro-electronics-based information/communication technologies, and 

genetic engineering” (Castells, 2000: 9). Centralt i hans samfundsteori står begreberne space of 
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flows og timeless time, som er udtryk for samfundets ændringer: “All major social changes are 

ultimately characterized by a transformation of space and time in human experiences.” (Castells, 

2010: 31). 

Space of flows 

Konceptet space of flows er et komplekst begreb, der involverer produktion, transmission og 

behandling af information i flows, hvilket er tæt forbundet med space of place, og det er ligeledes 

heraf, begrebet timeless time udspringer (Castells, 2010).  

Space of flows er en slags ramme og materiel støtte for udveksling af øjeblikkelige flows og 

simultane interaktioner, der konkret kan dække over udveksling af informationer, ressourcer, 

teknologier, billeder osv. Men space of flows består ligeledes af yderligere tre lag af støtte (1) 

elektronisk udveksling, (2) nodes og hubs samt (3) organisering af den ledelsesmæssige elite. 

 

Det første lag drejer sig om den materielle støtte til space of flows, en form for anden ordens 

materiel støtte, der bygger på elektroniske udvekslinger, som kan bestå af: ”[...] micro-electronics-

based devices, telecommunications […] information technologies that together, form the material 

processes” (Castells, 2010: 442). Det første lag er således en materiel støtte af simultane praksisser 

(Castells, 2010), og her placeres teknologiske redskaber i en afgørende rolle for den materielle 

artikulation af space of flows: “[…] technology is not the cause of the transformation, it is indeed 

the indispensable medium” (Castells, 2000: 14).  

 

Det andet støttelag af space of flow er konstitueret af dets tæt forbundne nodes og hubs. Nodes og 

hubs er sammenkoblede steder i netværket med hver deres betydning for det samlede netværk: ”The 

nodes or 'locations of strategically important functions’ [...] hubs or ‘exchangers’, centres of 

information or goods transfer which are organized into a dynamic and shifting hierarchy.” 

(Castells, 2000: 443). Således er netværket bygget op af diverse funktioner og centre for udveksling 

af information, der er relevant for netværket. Nodes og hubs har yderligere rødder i et specifikt sted, 

hvor der hersker andre regler og normer: ”It is based on an electronic network, but this network 

links up specific places, with well-defined social, cultural, physical, and functional characteristics.” 

(Castells, 2010: 443). 
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Netværket er dynamisk i sin hierarkiske struktur og arbejder i Castells’ optik med udgangspunkt i 

den binære logik inklusion/eksklusion: ”All there is in the network is useful and necessary for the 

existence of the network.” (Castells, 2000: 15). Det, der ikke findes vigtigt for netværket, eksisterer 

ikke i netværkets perspektiv og bliver derfor ignoreret (Castells, 2000). På samme måde bliver 

nodes i netværket udfaset, hvis de ikke fortsat udfylder en vigtig funktion for netværket. Nodes kan 

ligeledes øge deres vigtighed i netværket ved at: ”[…] absorbing more information and processing 

it more efficiently.” (Castells, 2000: 15). Det er evnen til at håndtere mere information, der 

bestemmer relevansen i netværket. Nodes og hubs er en stor del af dynamiske og fleksible netværk, 

der defineres ud fra, hvad netværket har brug for: ”Each network defines its sites according to the 

functions and hierarchy of each site, and to the characteristics of the product or service to be 

processed in the network” (Castells, 2000: 444). 

 

Det tredje støttelag i space of flows beskæftiger sig med organiseringen af de dominerende aktører. 

Space of flows er således ikke opstået uafhængigt af gældende og dominerende interesser i 

samfundet, men er konstant udfordret af magtfulde sociale aktører: ”But such domination is not 

purely structural. It is enacted, indeed conceived, decided, and implemented by social actors.” 

(Castells, 2010: 445). 

 

Space of flows er således den materielle støtte af praksisser, der foregår simultant og kommer til at 

fremstå som den materielle artikulation af space of flows. Manuel Castells (2000) får som tidligere 

nævnt placeret teknologisk innovation i en afgørende materiel støttende rolle i netværket, men 

udelukker ikke vigtigheden af menneskelige aktører; ”[…] a network is an automation. But, who 

programmes the network? Who decides the rules that the automation will follow? Social actors, 

naturally.” (Castells, 2000: 16). 

Timeless time 

Timeless time udspringer som beskrevet tidligere fra space of flows: “Timeless time belongs to the 

space of flows” (Castells, 2010: 495). Space former tid i vores samfund, men inden for dette space 

nedbryder timeless time, der er udledt af flows, den biologiske og logiske forståelse af tidssekvenser 

gennem blandt andet teknologiske innovationer (Castells, 2010), hvilket udtrykkes her:  
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“The technological revolution, with its two major and interrelated fields, in micro-

electronics-based communication technologies and genetic engineering, has continued to 

accelerate, transforming the material basis of our lives” (Castells, 2010: 44).  

 

Informationsteknologier skaber således nye fundamenter for aktører til at transcendere tid og rum i 

en konstant søgen efter øjeblikkelighed: “Because the availability of new communication and 

transportation technologies encourages them to pursue the mirage of transcending time” (Castells, 

2010: 41). 

 

Timeless time eksisterer ikke som det eneste tidsfænomen, men koeksisterer med menneskets 

biologiske ur og samfundets logiske forståelse af tid. Men inden for netværkssamfundets kontekst 

kommer timeless time til udtryk gennem flows, som udfordrer den logiske forståelse som beskrevet 

her: “This perturbation may take the form of compressing the occurrence of phenomena, aiming at 

instantaneity, or else by introducing random discontinuity in the sequence” (Castells, 2010: 494). 

Timeless time opstår således, når det oprindelige system eller den oprindelige logik udsættes for 

perturbation og sætter nye rammer for sociale praksissers sekventielle rækkefølge. Teknologi kan 

her spille en særlig rolle, da det elektroniske element står som et af de centrale støttelag i space of 

flows, hvor timeless time udspringer fra. 

 

Således beskæftiger timeless time sig med transformation af tid, men som nævnt i det ovenstående 

har begrebet også indflydelse på den sekventielle rækkefølge, praksisser foregår i, hvilket Castells 

(2010) udtrykker her: “Elimination of sequencing creates undifferentiated time, which is 

tantamount to eternity.” (s. 494). Med andre ord resulterer nedbrydelsen af sekvenser i, at tiden 

fremstår som udifferentieret og svarer til evighed, da begyndelse og slutning ikke er givet eller 

kendt. Timeless time beskæftiger sig i sin kerne med øjeblikkelighed og tilfældig diskontinuitet af 

sekventielle rækkefølger (Castells, 2010: 495). Castells’ (2010) tidsbegreb fremstår som en 

nedbrydelse af tid: “Timeless time appears to be the result of the negotiation of time, past and 

future, in the networks of the space of flows.” (Castells, 2010: 507). Det traditionelle ur er ifølge 

Castells (2010) ved at blive udskiftet med tidsbegrebet timeless time, hvilket fører til: “[...] time 

being annihilated” (Castells, 2000: 21). 

 



	
	

24	

Det er med inddragelsen af henholdsvis sociomaterialiteten og netværkssamfundet blevet påvist, at 

informationsteknologien ikke blot kan anskues som et neutralt redskab. I slipstrømmen af 

informationsteknologiens indmarch i diverse sociale situationer vinder argumentet om, at 

informationsteknologier bør anskues som en aktiv agent på lige fod med sit menneskelige 

modstykke, indpas: “We want to suggest the need to start investigating technology as an active 

agent.“ (Gulbrandsen, 2013: 20).  

Informationsteknologien som infrastruktur 
De nye informationsteknologier udvikles med et veldefineret formål for øje, men åbner ligeledes op 

for nye muligheder, som brugerne potentielt set kan definere og udfylde i praksis. Med dette in 

mente kan informationsteknologi ikke længere anskues som neutral (Zuboff, 2001 og Gulbrandsen, 

2013), idet informationsteknologier er fyldt med specificitet i de muligheder, der skabes og 

udelukkes, hvilket pointeres af Zuboff (2001) her: 

”Technology defines the horizon of our material world as it shapes the limits of what is 

possible and what is barely imaginable; it erodes assumptions about the nature of our 

reality, the “design” in which we dwell; and it creates new choices” (s. 5).  

 

I forlængelse af udviklingen i informationsteknologi introducerede Shoshana Zuboff (2001) ideen 

om informationsteknologiens to ansigter. Her blev informationsteknologi ud over sin 

automatiserede del tilført en ekstra informerende dimension: “Even when a given application is 

designed to automate, it simultaneously generates information about the underlying processes” 

(Zuboff, 2001: 8). Der var nu mulighed for at forstå andres arbejde på tværs af organisationen via 

informationsteknologisystemer og dermed opnå indsigt i forskellige organisatoriske processer 

(Zammuto et al.: 2007). 

 

I takt med at systemer til sortering og klassificering af data begynder at indfinde sig i 

organisatoriske og andre sociale sammenhænge, er det ikke længere fyldestgørende at betegne 

denne informationsteknologi som redskab. Den bør nu anses som digitale infrastrukturer for 

bestemte måder at tænke og handle på og skal ikke længere udelukkende ses som et 

automatiserende og informerende redskab (Zuboff, 2001 og Gulbrandsen, 2013), hvilket Zuboff 

(2001) påpeger her: “Advanced computer-based information technology is providing a new 

infrastructure that mediates many of the productive and communicative activities most central to 
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organizational life” (s. 6). Der argumenteres for, at vi bør anskue informationsteknologi som en 

aktiv agent, der indeholder en grad af agency. 

Horisontsammensmeltning 1 
Informationsteknologier skaber nye fundamenter for aktører til at transcendere tid og rum i en 

konstant søgen efter øjeblikkelighed. Vi argumenterer således for, at den grundlæggende forståelse 

af tid og rum, som resultat af nye typer af informationsteknologier, er redefineret. Yderligere har ny 

informationsteknologi medført en mangedobling af muligheder, dog kan informationsteknologien 

ikke egenhændigt bestemme, hvilke valg der vil blive truffet og med hvilke formål. Teknologien 

kan dog heller ikke ignoreres, idet den altid vil indramme mulighederne for social handling (Zuboff, 

2001 og Gulbrandsen 2013).  

 

Tidligere har teknologi været anset som et neutralt og automatiserende redskab med specifikke 

egenskaber og formål, og tankegangen om automation af arbejdsprocesser er den samme, der lå til 

grund for Henry Fords revolutionerende samlebåndsteknologi (Zuboff, 2001). Automatisering af 

forskellige organisatoriske funktioner har betydet, at rutinemæssige opgaver bliver overtaget af 

teknologi (Zammuto et al., 2007). Med fremkomsten af informationsteknologi, der sorterer og 

klassificerer enorme mængder af data, er det ikke længere fyldestgørende at betegne 

informationsteknologi som redskab (Zuboff, 2001 og Gulbrandsen, 2013). Eftersom 

informationsteknologierne indfinder sig i flere og flere sociale og organisatoriske sammenhænge, 

anser vi informationsteknologierne som digitale infrastrukturer, der influerer måder at tænke og 

handle på (Zuboff, 2001 og Gulbrandsen, 2013). 

 

På baggrund af det samfundsteoriske perspektiv på teknologi som andet end et neutralt redskab har 

vi gjort os en hermeneutisk erfaring. Ved at sætte vores tidligere forståelse på spil, har vi fået 

provokeret vores forståelse af informationsteknologiens mellemkomst i samfundet og derigennem 

udvidet vores horisont. Vi forstår nu informationsteknologi som en tidstranscenderende, digital 

infrastruktur, der indeholder affordances, der på makroniveau influerer, hvordan vi tænker og 

handler. Den nye forståelse bringes med videre for senere at sætte den spil igen i forsøget på at 

tilvejebringe indsigt i big datas og algoritmers indflydelse på produktionen af information. 
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Forståelseshorisont 2: 
Informationsteknologiens mellemkomst som 
algoritmer og big data 
I det forrige afsnit blev informationsteknologiens mellemkomst undersøgt med udgangspunkt i det 

sociomaterielle perspektiv. I det kommende afsnit vil vi undersøge algoritmers og big datas 

mellemkomst i samfundet. Vi forsøger således at placere algoritmer og big data i 

informationsteknologiens sted og dermed erstatte det mere generelle begreb med noget mere 

konkret.  

Selvom vi læner os kraftigt op ad Flyverbom og Madsens (2015) definition af big data, hvor big 

data og algoritmer uomtvisteligt er sammenfiltret, vil vi for enkelthedens skyld i første omgang 

undersøge de to begreber separat. I denne afhandling er big data først og fremmest inspireret af 

Mayer-Schönberger & Cukiers (2013) mere idealistiske definition af begrebet, mens Flyverbom og 

Madsens (2015) mere finkornede analytiske tilgang til big data også inddrages. Yderligere har vi 

valgt at inddrage Tartleton Gillespies (2012) tanker om relevansen af algoritmer, som han anser 

som en essentiel nøgle til “information ecosystem” (Gillespie, 2012). 

Big data 
Med det teknologiske miljøs dramatiske ændring er vi i dag langt tættere på at kunne analysere hele 

datasæt i stedet for at basere vores viden på tilfældigt udvalgte stikprøver. Der kan argumenteres 

for, at vi tidligere, i vores mangel af de rette teknologier, var underlagt en form for censur: ”[…] we 

treated the difficulty of interacting with data as an unfortunate reality, rather than seeing it for 

what it was, an artificial constraint imposed by the technology at the time” (Mayer-Schönberger & 

Cukier, 2013: 20). Stikprøver er i sagens natur kun et udsnit af den samlede virkelighed, hvorfor det 

må kunne betegnes som den næstbedste løsning: “[…] random sampling doesn’t scale to include 

subcategories, as breaking the results down into smaller and smaller subgroups increases the 

possibility of erroneous predictions” (Mayer-Schönberger & Cukier, 2013: 24). Med den 

teknologiske udvikling og den enorme mængde af tilgængeligt data in mente har stikprøver 

efterhånden mistet deres relevans. 
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Mere data 

I stedet for at indsamle et minimumsæt af data vil det i dag være mere fordelagtigt at indsamle mest 

muligt data og hvis muligt N=alt: […] using N=all means we can drill down deep into data; 

samples can´t do that nearly as well. […] you lose the details, the granularity, the ability to look 

closer at certain subgroups” (Mayer-Schönberger & Cukier, 2013: 27).  

 

Når der indsamles enorme mængder data, kan det være svært at undgå, at der fejlagtigt inkluderes 

data, der umiddelbart ikke synes relevant: “As scale increases, the number of inaccuracies 

increases as well” (Mayer-Schönberger & Cukier, 2013: 13). 

Rodet data 

Inddragelsen af tilsyneladende irrelevant data ligger dog i tråd med big data-tankegangen, der 

værdsætter kvantitet frem for kvalitet, og kan ifølge Mayer-Schönberger & Cukier (2013) forbedre 

resultaterne, hvilket understreges her:  

”However, in many new situations that are croppping out today, allowing for imprecision – 

for messiness – may be a positive feature, not a shortcoming. It is a tradeoff. In return for 

relaxing the standards of allowing errors, one can get ahold of much more data. It isn’t just 

that ’more thrumps some,’ but that, in fact, sometimes ’more thrumps better.” (s. 33).  

 

Den enorme mængde data har altså en effekt på kvaliteten. Unøjagtigheder i datasæt har altid været 

et emne, men i stedet for at undlade data af ringere kvalitet, så er unøjagtigheder eller messy data 

acceptereret inden for big data. Big data fokuserer mere på at forstå en umiddelbar generel trend i 

stedet for at være fuldstændig nøjagtig, idet big data handler om at transformere data til brugbare 

forudsigelser: “[…] we’re willing to sacrifice a bit of accuracy in return for knowing the general 

trend. Big data transforms figures into something more probabilistic than precise” (Mayer-

Schönberger & Cukier, 2013: 35).  

 

Dette betyder, at så længe datasættene er store nok, vil de enkeltstående fejlagtige datapunkter ikke 

være vitale for undersøgelsen. Messy data er således en forudsætning for at udnytte big data 

optimalt (Mayer-Schönberger & Cukier, 2013).  
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Korrelationer 

Når big data producerer værdifulde forudsigelser fra de indsamlede data, er det ikke igennem et 

fokus på kausalitet og hvorfor, men i stedet med et fokus på korrelationer og hvad. Korrelationer er 

en form for kvantificeret mønster: “[…] a correlation quantifies the statistical relationship between 

two data values” (Mayer-Schönberger & Cukier, 2013: 52). Der kan argumenteres for, at der med 

muligheden for at inddrage enorme mængder af data, eller N=alt, er sket et skred i 

videnskabsdisciplinernes hierarki: ”They have lost monopoly on making sense of empirical social 

data, as big-data analysis replaces the highly skilled survey specialists of the past.” (Mayer-

Schönberger & Cukier, 2013: 30). 

 

Dog er selv de stærkeste korrelationer ikke perfekte, og der kan naturligvis være underliggende 

variabler, der påvirker resultaterne og skaber såkaldte spurious correlations (Mayer-Schönberger & 

Cukier, 2013). Det er muligt, at to værdier korrelerer eller opfører sig ensartet ved et sammentræf, 

hvorfor vi kan blive ført bag lyset af tilfældighed. Med korrelationer er der ikke nogen vished, men 

derimod kun sandsynlighed. Korrelationer kan derfor heller ikke præcist forudsige, hvad der vil ske 

i fremtiden, men kun prognosticere, hvad der efter al sandsynlighed vil ske (Mayer-Schönberger & 

Cukier, 2013). Ved aktivt at bruge korrelationer søges der efter anormaliteter i mønstrene, hvilket 

skal bidrage til at forudsige fremtiden efter bedste sandsynlighed (Mayer-Schönberger & Cukier, 

2013). Med big data skabes der således nye indsigter fra de enorme datasæt, hvilket Hansen & 

Flyverbom (2014) definerer som algoritmisk viden. Denne type viden opfattes som at afdække 

virkeligheden mere transparent og tager derved afstand fra de mere traditionelle former som den 

kvalitative og den kvantitative viden (Hansen & Flyverbom, 2014). 

Produktionen af big data 

I det ovenstående er big data blevet fremlagt som en dataficationsprocess, der både skaber nye 

muligheder og ligeledes fordrer datadrevne former for social forandring, problemløsning og 

samfundsmæssig transformation. Big data viser en variation af håb og bekymringer i forbindelse 

med de samfundsmæssige ændringer forbundet med big data. Dog behandles big data som et 

idealistisk og homogent fænomen, der med et sæt af unikke og ensartede karakteristika ikke bliver 

særligt håndgribeligt. På den baggrund argumenterer Flyverbom & Madsen (2015) for en mere 

finkornet analytisk tilgang til big data, der kan tage os tættere på de operationelle og praktiske 
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funktioner i big data (Flyverbom & Madsen, 2015). Big data er ikke blot en homogen ting, men 

tager tværtimod form afhængigt af konteksten:  

“[...] more situated and conceptual discussions of the operations and mechanisms at work 

may help us grasp some of the novel political, social, and economic conditions resulting 

from big data without resorting to overly abstract and distant diagnoses” (Flyverbom & 

Madsen, 2015: 141).  

De forsøger at tilvejebringe en konceptualisering af big data som bestående af både selekterende og 

vurderende processer i det, de kalder: data value chain: 

“Data can be considered a type of resource that needs to be obtained, refined and classified 

into information, which in turn needs to be made relevant and applicable to specific contexts 

and efforts, i.e. be transformed into knowledge that can be acted upon” (Flyverbom & 

Madsen, 2015: 145). 

 

Flyverbom & Madsen (2015) har således udviklet en typologi indeholdende de sociale praksisser og 

former for værdiansættelse, der er involveret i produktionen af big data-analyser: Production, 

Structuring, Distribution & Visualization:  

“By abstracting away from the concrete and practical work of producing, organizing, 

distributing and visualizing data, these conceptions run the risk of confusing a 

heterogeneous set of data-practices with a common paradigm” (Flyverbom & Madsen, 

2015: 144). 

Algoritmen  

Big data og algoritmer er som nævnt to interdependente elementer, der har deres udgangspunkt i 

den enorme dataudvikling, som kun synes at vokse eksponentielt. Algoritmer er en afgørende 

teknologi, der styrer de informationsstrømme, vi er afhængige af. Samtidig har algoritmer: “[...] 

power to enable and assign meaningfulness, managing how information is perceived by users, the 

‘distribution of the sensible’” (Gillespie, 2012: 1 fra Langlois, 2012). Hvordan algoritmer formår at 

gøre netop dette, og hvad en algoritme består af, vil der blive redegjort for i nedenstående afsnit. 

 

Algoritmer er i bredeste forstand: “[...] encoded procedures for transforming input data into a 

desired output, based on specified calculations” (Gillespie, 2012: 1). Det vil sige, at en algoritme er 
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en slags instruktion for specifikke procedurer baseret på detaljerede beregninger (Gillespie 2012). 

Algoritmer hjælper os i ‘clustered information overflows’ til at finde information ved brug af 

matematiske formler, som en algoritme i essensen består af. I sit forsøg på at forklare algoritmer 

gennemgår Gillespie (2012) seks dimensioner: patterns of inclusion, cycles of anticipation, the 

evaluation of relevance, the promise of algorithmic objectivity, entanglement with practice og the 

production of calculated publics (Gillespie, 2012). De seks dimensioner vil i det følgende afsnit 

blive gennemgået. 

Selektering 

Første dimension, patterns of inclusion, beskæftiger sig med data, før en algoritme kan udvikles, og 

hvilke valg og fravalg der er gået forud for, hvad der vil indgå i en database. Det er således vigtigt 

både at se på, hvad der er inkluderet, og ligeledes vigtigt at reflektere over de elementer, der bliver 

ekskluderet fra databasen.  

Før en algoritme kan levere resultater, skal der samles, selekteres og rangeres information til brug 

for algoritmen. Dataindsamling kan i vores digitale tidsalder oversættes til indsamling af alt, der 

leverer et digitalt aftryk af relevans: færden på hjemmesider, aktivitet på sociale medier, logins etc. 

Algoritmer bygger som nævnt på indsamlet digital data, som er samlet i en database, hvilket gør 

opbygningen af databasen til et væsentligt element i forståelsen af forudsætningerne for algoritmens 

funktioner. Et gennemgående tema er således de ekskluderende forudsætninger for en databases 

sammensætning: “[...] the archive presents itself as being the set of all possible statements, rather 

than the law of what can be said” (Gillespie, 2012: 7 fra Bowker, 2008). Som beskrevet her kan en 

database komme til udtryk som indeholdende alle tænkelige scenarier, men burde blot anskues som 

inkluderende og ekskluderende. 

Forudsigelser 

Gillespie (2012) beskriver videre næste dimension ved algoritmer som cycles of anticipation. 

Denne dimension beskæftiger sig med forudsigelser af brugerens digitale adfærd (Gillespie, 2012). 

Udbydere af algoritmer bruger diverse informationer: geolokation, profilinformation, mængden af 

tid brugt på et site osv. til at skabe brugerens digitale identitet - en slags algoritmisk identitet 

(Gillespie, 2012). Denne algoritmiske identitet skal anvendes til at give brugeren: “[...] the right 

information, the right recommendations, the right people” (Gillespie, 2012: 8). 
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Relevans 

Relevans er et flydende begreb og konstant til fortolkning, men er ikke desto mindre kernen i 

Gillespies (2012) tredje algoritmiske dimension: The evaluation of relevance. Der findes ikke et 

uafhængigt parameter, man kan måle på for at finde det mest relevante søgeresultat. I stedet bliver 

hundredvis af signaler inddraget ved hver enkelt forespørgsel i forsøget på at opnå det mest 

relevante indhold (Gillespie, 2012). Algoritmer skal ikke anskues som et stabilt element, men kan 

nemt, øjeblikkeligt, radikalt og usynligt blive ændret. Hver algoritme er bygget på antagelsen af den 

rigtige vurdering af relevans, men kriterierne for, hvad algoritmen finder relevant, er ofte skjult: 

“What is unstated is how these criteria are measured, how they are weighed against one another, 

what other criteria have also been incorporated, and when if ever these criteria will be overridden” 

(Gillespie, 2012: 10). 

Objektivitet 

Gillespie (2012) fortsætter sin redegørelse for algoritmer med gennemgangen af den fjerde 

dimension: The promise of algorithmic objectivity. Omdrejningspunktets i denne dimensionen er et 

løfte om objektivitet, hvilket Gillespie (2012) forklarer her:  

“The careful articulation of an algorithm as impartial [...] certifies it as a reliable technical 

actor, lends it results relevance and credibility, and maintains the provider’s apparent 

neutrality in the face of the millions of evaluations it makes” (Gillespie, 2012: 13).  

Således forklares det, hvorledes løftet om upartiskhed giver algoritmen en form for legitimitet, der 

formår at bevare algoritmens udbyderes neutralitet. 

I stedet for at man forankrer overbevisningen om algoritmer som værende enten upartiske eller 

selektive, så er det essentielt at se algoritmer som det, de rent faktisk gør - nemlig vurderer. 

Gillespie (2012) understreger her, hvordan algoritmer i essensen skal forstås: “Calling them 

‘results’ or ‘best’ or ‘top stories’ or ‘trends’ speaks not only to what the algorithm is actually is 

measuring, but to what it should be understood as measuring” (Gillespie, 2012: 14). Kernen i 

algoritmer er, at de vurderer, men problematikken opstår, da præmisserne for denne vurdering er 

opstået i usynlige bagvedliggende processer, der uanset udviklerens forsøg på at udtrykke sig altid 

vil være bagvedliggende og usynlige (Gillespie, 2012). 

Algoritmisk objektivitet bygger på: “[...] technologically-inflected promise of mechanical 

neutrality” (Gillespie, 2012: 15), og algoritmeudbyderens egen forståelse af objektivitet er 
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kontinuerligt til forhandling i forhold til andre artikulationer af objektivitet i samfundet. En 

algoritme kan ifølge Gillespie (2012) ikke udelukkende leve af den aura af teknologisk neutralitet, 

der synes at følge den. Men algoritmer afhænger således også af: “[...] the mundane realities of 

news cycles, press releases, tech blogs, fan discussion, user rebellion, and the machinations of their 

competitors” (Gillespie, 2012: 15). 

Sammenfiltring 

Entanglement with practice er Gillespies (2012) femte algoritmiske dimension, der omhandler 

algoritmer som værende en integreret del af den virkelighed, som brugerne ligeledes befinder sig i. 

Algoritmer er således en del af den virkelighed, der består af multidimensionel sammenfiltring 

mellem algoritmer, praksis og brugerens sociale liv (Gillespie, 2012). I denne kontekst står 

algoritmer som et flydende og kontinuerligt skiftende element, da: “[...] users shape and re-

articulate the algorithms they encounter; and algorithms impinge on how people seek information, 

how they perceive and think about the contours of knowledge, and how they understand themselves 

in and through public discourse” (Gillespie, 2012: 17). 

Således er algoritmer og mennesker en del af hinandens virkelighed, og gennem vores handlinger i 

det digitale landskab gør vi os algoritmisk genkendelige ved brug af netop de digitale redskaber, 

som skal hjælpe vores umiddelbare ønske. Den algoritmiske genkendelighed er den bagvedliggende 

årsag til search engine optimization-industrien (SEO), altså at gøre en virksomhed mere 

genkendelig over for algoritmer. Således er det helt essentielt at forstå algoritmer, og hvordan de 

anvendes. Adgangen til algoritmens usynlige fødsel og udvikling er dog som nævnt udelukket for 

størstedelen, hvilket som konsekvens tildeler privilegerede positioner til informations- og 

algoritmeudbydere: “Insight into the workings of information algorithms is a form of power: vital to 

participating in the public discourse, essential to achieving visibility online, constitutive of 

credibility and the opportunities that follow.” (Gillespie, 2012: 19). 

Algoritmer har unægtelig indflydelse på, hvordan vi imødekommer information, men dermed ikke 

sagt, at algoritmer har en diktatorisk udøvende magt. Det er i samspillet mellem mennesker og 

teknologien, at algoritmen får sit liv: “They are also what we make of them day in and day out” 

(Gillespie, 2012: 21). Algoritmer er designet til at levere information og viden, men dog en speciel 

tilgang til denne information og viden. 

 



	
	

33	

Gruppering 

Den sjette og sidste dimension inddrager algoritmers usynlige evne til ikke kun at påvirke måden, 

hvorpå vi interagerer, men også: “[...] traffic in calculated publics that they themselves produce” 

(Gillespie, 2012: 22). Således skaber algoritmer nye typer grupperinger gennem personers brug af 

digital teknologi og på baggrund af en: “[...] calculated approximation of a public through their 

traceable activity” (Gillespie, 2012: 23). Algoritmer skaber virtuelle repræsentationer af 

fællesskaber bundet op på digital aktivitet: “Publics that would not otherwise exist except that the 

algorithm called them into existence?” (Gillespie, 2012: 23). Dette er med til at skabe nye 

repræsentationer af viden og samtidig sætte algoritmen i en privilegeret position, hvor den ikke blot 

hjælper brugerne med at navigere i det digitale landskab, men ligeledes er med til at definere, hvad 

der er vigtigt i samfundet. Gillespie (2012) argumenterer for, at algoritmens usynlige egenskaber 

transcenderer rollen som teknologisk værktøj og influerer samfundet som aldrig før, hvilket 

pointeres her:  

“[...] algorithms are now a communication technology; like broadcasting and publishing 

technologies, they are now “the scientific instruments of a society at large” (Gitelman 2006, 

5) and are caught up in and are influencing the ways in which we ratify knowledge for civic 

life, but in ways that are more "protocological" (Galloway, 2004), i.e. organized 

computationally, than any medium before” (Gillespie, 2012: 3). 

 

For at beskrive big data og algoritmer mere overskueligt er de blevet præsenteret som to separate 

enheder, men som det også blev nævnt, hænger big data og algoritmer uløseligt sammen i 

opnåelsen af værdifulde indsigter: “Together, data structures and algorithms are two halves of the 

ontology of the world according to a computer” (Manovich, 1999 i Gillespie, 2012: 3). 

Algoritmerne muliggør udtrækning af værdifulde indsigter ved hjælp af “[...] data mining, 

correlation and visualization of digital traces from disparate sources” (Flyverbom & Madsen, 

2015: 142). Således giver det ikke mening at tale om det ene uden at inddrage det andet, da de 

værdifulde indsigter er kontingente af kombinationen af begge teknologier. Dog anser vi algoritmen 

som katalysator for udvindelsen af ny værdifuld information, idet big data uden algoritmen blot er 

data. Erkendelsen af algoritmens betydning kan ligeledes identificeres i Hansen og Flyverboms 

(2014) begreb: algoritmisk viden. 
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Med udgangspunkt i algoritmen vil nedenstående afsnit forsøge at udrede nogle af de dimensioner i 

samfundet, der bliver udsat for, hvad vi vil kalde: algoritmificering. 

Algoritmens mellemkomst i samfundet 

Med de tidligere nævnte teoretiske begreber og forklaringer in mente, herunder Latour (1992), 

Orlikowski (1992), Hutchby (2001) samt Gulbrandsen (2013), kan der argumenteres for, at vi bør 

anskue algoritmer som en informationsteknologi, der qua sin grad af agency fungerer som en aktiv 

agent. Vi kan ikke forstå, hvordan samfundet fungerer, uden en forståelse af, hvordan teknologier 

former vores hverdag (Latour, 1992), hvorfor vi bør anskue algoritmen som en medbestemmende 

aktør, der påvirker det sociale og vice versa. 

Algoritmisk indflydelse 

Efterhånden kan algoritmer anskues som en uomtvistelig del af vores hverdag. Vi lever i et 

teknologisk moderne samfund, der influeres bevidst og ubevidst af algoritmer på daglig basis både 

direkte og indirekte. Ved en simpel søgning på Google eller et scroll ned ad Facebookfeedet mødes 

algoritmen direkte. Information leveret gennem andre digitale platforme udsætter individet for en 

mere indirekte algoritmisk påvirkning, hvorfor vi argumenterer for, at brugere af 

informationsteknologier ikke kan stå uden for algoritmens rækkevidde (Gillespie, 2012).  

Udviklingen i machine learning gør det muligt for algoritmer uafhængigt af menneskelig 

påvirkning at udvikle sig. Disse egenskaber gør algoritmen i stand til at influere bestemte måder at 

tænke og handle på i samfundet, hvorfor algoritmen som informationsteknologi har transcenderet 

rollen som værende udelukkende et redskab. Algoritmer er i dag en betydningsfuld 

informationsteknologi, der mere eller mindre automatisk styrer informationsstrømmene og 

administrerer, eller delvist har indflydelse på, hvordan brugerne tildeles information, hvorfor der 

kan argumenteres for, at vi må betragte algoritmer som en infrastruktur. Algoritmen er således 

blevet tildelt en særlig magtposition i forhold til, hvordan brugerne henholdsvis tildeles og dernæst 

skaber mening (Gillespie, 2012), hvilket underbygger Hansen & Flyverboms (2014) advarsel om, at 

teknologi ikke kan anskues som neutral kilde til viden:  

”The technological mediation that is necessarily involved in the provision of information 

appears as a neutral transmission belt, obscurring the power that is involved in the 
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selection and coding of what is made visible to us and what is not” (Hansen & Flyverbom, 

2014: 3).  

 

At behandle algoritmen som infrastruktur vil resultere i konsekvenser for netværkets dynamik og 

struktur, da algoritmen, ligesom netværket, arbejder ud fra den binære logik inklusion/eksklusion 

(Gillespie, 2012). Dette betyder, at selektering udgør en væsentlig rolle i forståelsen af algoritmer 

som infrastruktur. Yderligere er det nødvendigt at inddrage databasens opbygning samt dens 

kategoriseringer i forståelsen af algoritmens funktion. Databaser organiseres på fleksible måder og 

består af utallige dataassociationer, kategorier og en indlagt usynlig hierarkisk struktur (Gillespie, 

2012: 5), hvor især kategorier spiller en stor rolle. Kategorier dikterer implicit, hvad der er relevant, 

og skaber ligeledes en afgrænsning til det irrelevante og influerer derved måden, hvorpå algoritmen 

anvender databasen (Gillespie, 2012: 6). Det er således ikke kun algoritmers indlejrede, 

forudindtagede vurderinger, der kræver opmærksomhed, men også databasens kategorisering, der er 

gået forud for den vurdering, som algoritmen bygger på, hvilket kan påvirke, hvad der er vigtigt i 

samfundet:  

“Categorization is a powerful semantic and political intervention: what the categories are, 

what belongs in a category, and who decides how to implement these categories in practice, 

are all powerful assertions about how things are and are supposed to be” (Bowker & Star, 

2000 i Gillespie, 2012: 5).  

 

Således er det et kompliceret handlemønster mellem mennesker og teknologi, der beslutter, hvad 

der inkluderes og ekskluderes, hvilket forskubber magtbalancen i netværket: “All there is in the 

network is useful and necessary for the existence of the network” (Castells, 2001: 15).  

Algoritmisk perturbation af space of flow 

Algoritmerne spiller en afgørende rolle for informationsøkosystemet - en pointe, Manuel Castells 

(2001) kan nikke genkendende til. Castells (2001) placerer ligeledes teknologi i en afgørende rolle i 

samfundet. Algoritmer er som beskrevet indspundet i næsten alle dele af vores samfund, og 

vidensdeling bliver udsat for perturbation af sociale medier: “It has become the dominant way for 

people to find news on the internet” (Viner, 2016). Der kan argumenteres for, at algoritmer kan 

have en betydelig effekt på space of flow, idet begrebet bygger på: “[...] the material support of 

simultaneous social practices communicated at a distance. This involves the production, 
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transmission and processing of flows of information” (Castells, 2010: 32). Dette placerer 

algoritmer i en privilegeret magtposition, hvorfra space of flow gennem usynlige vurderinger kan 

påvirkes og derved definerer os som individer og samfund. 

 

Ud over at der i algoritmer ligger nye latente muligheder for at påvirke samfundet, så kan 

påvirkningen opnås med en ikke tidligere set hastighed. Hastighed er ligeledes en relevant 

dimension i Castells’ (2001) netværkssamfund, og som redegjort for tidligere står transformationen 

af tid som værende en af netværkssamfundets grundlæggende katalysatorer over for ændring 

(Castells, 2010). Algoritmer har kapaciteten til at behandle massive datasæt øjeblikkeligt: “[...] 

algorithms must instantly and automatically identify which of the trillions of bits of information best 

meets the criteria at hand, and will best satisfy a specific user and their presumed aims” (Gillespie, 

2012: 9). Således har informationsteknologien åbnet op for nye muligheder; tiden er blevet 

perturberet af algoritmer og har skabt en tidsdimension, der består af udifferentieret 

øjeblikkelighed: “This perturbation may take the form of compressing the occurrence of 

phenomena, aiming at instantaneity, or else by introducing random discontinuity in the sequence” 

(Castells, 2010: 494). Udveksling af information og viden sker øjeblikkeligt, men ligeledes har 

algoritmer åbnet op for, at den information, der udveksles, bliver påvirket i selv samme øjeblik. 

Algoritmisk virkelighedsbillede 

Med algoritmer er der en opfattelse af, at der skabes et mere upartisk virkelighedsbillede: “[...] the 

algorithm itself may seem to possess an aura of technological neutrality” (Gillespie, 2012: 16). 

Hermed er det nærliggende at konkludere, at de også skaber et mere sandt virkelighedsbillede, idet 

de kan lokalisere og identificere tidligere utilgængelig information og viden. Synet på algoritmer 

som sandhedsskabende tillægger algoritmisk viden en særlig status i forhold til andre typer af viden 

(Hansen & Flyverbom, 2014).  

 

Blindt at anskue algoritmer som en mere neutral og objektiv informationskilde er ikke 

nødvendigvis klogt (Gillespie, 2012): “[...] the access to reality is mediated by algorithmically 

coded soft and hardware devices, which afford particular kinds of knowledge and insights, but 

never the full picture of anything” (Hansen & Flyverbom, 2014: 12). Algoritmer er således ikke 

neutrale informationskilder, og med machine learning in mente kan der argumenteres for, at de er 

alt andet upartiske, hvilket Gillespie (2012) kryptisk udtrykker det her:  
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“Computational research techniques are not barometers of the social. They produce 

hieroglyphs: shaped by the tool by which they are carved, requiring of priestly 

interpretation, they tell powerful but often mythological stories - usually in the service of the 

gods” (s, 25). 

 

Et eksempel på denne subjektive præsentation af information, kunne være Facebooks nyhedsfeed, 

der giver den enkelte bruger en personificeret oplevelse, som er baseret på usynlig statistik og 

prognosticerende analyse. Denne personificering af tilgængelig information har ført til advarslen 

om filter bubble (Pariser, 2011). Baggrunden for advarslen om filter bubble skal findes i 

bekymringen for, at der i slipstrømmen af algoritmens indtog vil fremkomme økosystemer af 

information (Flyverbom & Madsen, 2015). Algoritmisk viden (Hansen & Flyverbom, 2014) er, som 

andre vidensformer, kun en repræsentation af ”sandhed”. 

Algoritmisk viden 

Som tidligere nævnt afgrænser og sorterer algoritmen i de mulige oplysninger, som brugerne kan 

støde på, hvorfor der kan argumenteres for, at algoritmen er med til at skabe personlige og 

målrettede informationsmiljøer, der indebærer nye former for adskillelse, isolation og udstødelse 

(Flyverbom & Madsen, 2015). Google er et eksempel på denne måde at tilrettelægge personaliseret 

information til den enkelte bruger, idet søgemaskinen kun viser de resultater, der algoritmisk set er 

relevante for den enkelte bruger (Gillespie, 2012). Yderligere er algoritmer, der bygger på machine 

learning, designet til at give brugerne mere af det samme, hvilket betyder, at brugernes 

verdensbillede usynligt bliver formet til at styrke deres allerede eksisterende overbevisninger. En 

algoritme som den, der styrer Facebooks nyhedsfeed, kan ikke direkte bestemme, hvad den enkelte 

bruger klikker på og læser. Dog har alle de nyheder, der finder vej til den enkelte bruger, allerede 

passeret et uigennemsigtigt algoritmisk filter, hvorfor der kan argumenteres for, at algoritmen 

indirekte bestemmer, hvad den enkelte bruger læser.  

De personlige resultater er udviklet i en uudtalt forhandling mellem brugerens algoritmiske identitet 

og algoritmen, hvorfor der kan argumenteres for, at brugerne former de algoritmer, de er 

indspundet i og vice versa. Det er dog vigtigt at understrege, at algoritmer ligeledes kan være 

nødvendige i forhold til navigationen i et enormt dataficeret landskab. Algoritmer spiller således 

stadig en væsentlig rolle i opnåelsen af “relevant” viden, hvilket ikke er en forkert tilgang til ny 

viden men blot: “[...] it is a specific one, with its own emphases and myopas” (Gillespie, 2012: 22).  
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Algoritmisk forvikling 

Som beskrevet besidder algoritmer en usynlig magt, der er med til at definere vores samfund 

gennem usynlige vurderinger, der synes udelukkende at bestå af teknologisk neutralitet (Gillespie, 

2012: 16). Castells (2001) sætter teknologisk innovation i en afgørende materiel støttende rolle i 

netværket, men udelukker ikke vigtigheden af menneskelige aktører: ”[…] a network is an 

automation. But, who programmes the network? Who decides the rules that the automation will 

follow? Social actors, naturally” (Castells, 2001: 16).  

 

Teknologi og mennesker vikles således sammen i netværket, men med den ændring at menneskelig 

indflydelse ikke i samme grad er lige så synlig og direkte som tidligere. Nu kan algoritmen anses 

som værende indirekte påvirker af netværket, da den har indlejret forudindtagede vurderinger, der 

er med til at bestemme netværkets infrastruktur: “The algorithmic logic, by contrast, depends on 

the proceduralized choices of a machine, designed by human operators to automate some proxy of 

human judgment or unearth patterns across collected social traces” (Gillespie, 2012: 18). Således 

påvirker personer med adgang til eller viden om algoritmens bagvedliggende egenskaber indirekte 

netværket gennem selve algoritmen.  

 

Det er som tidligere beskrevet vigtigt at pointere, at udviklingen af netværket ikke udelukkende 

ligger i hånden på udvikleren af algoritmen eller algoritmen alene. Algoritmen udvikles i en 

vekselvirkning mellem mennesker og teknologi, og med henvisning til affordances (Hutchby, 2001) 

kan der argumenteres for, at det er igennem udviklingen, interaktionen og fortolkningen af 

algoritmen, at mulighederne og begrænsningerne indlejres. Indlejringen foregår dog i det skjulte 

eller ubevidste, hvorfor magtfordelingen i netværket kan antastes, da: “[...] the criteria and code of 

algorithms are generally obscured - but not equally or from everyone” (Gillespie, 2012: 19). 

Det er således vigtigt at anerkende de forskellige affordances, da evnen til at anskue algoritmens 

effekter og begrænsninger, ellers ville gå tabt:  

”Ignoring the different affordances which constrain both the possible meanings and the 

possible uses of technologies denies us the opportunity of empirically analysing precisely 

what the ’effects’ and ’constraints’ associated with technological forms are.” (Hutchby, 

2001: 447). 
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Med tanke på Flyverbom og Madsens (2015) data value chain er det algoritmens evne til 

henholdsvis at producere, strukturere, distribuere samt visualisere data, der er afgørende for 

algoritmens relevans i netværket. Med udviklingen i machine learning kan der argumenteres for, at 

algoritmens position i netværket kan styrkes. Algoritmerne kan med machine learning uafhængigt 

af menneskelig indflydelse tilpasse og udvikle sig selv og derigennem optimere alle fire fronter i en 

data value chain (Flyverbom & Madsen, 2015).  

 

Det er således understreget, at algoritmen besidder en grad af agency, hvorfor der kan argumenteres 

for at placere algoritmen som en central del i det, Castells (2001) definerer som space of flows’ 

tredje støttelag. Algoritmen er under konstant udvikling og kræver mindre og mindre menneskelig 

intervention, hvilket kan betyde, at algoritmen tillægges mere og mere magt. Det er dog ikke 

udelukkende algoritmen som teknologi, der øger sin indflydelse i netværket og dermed også 

samfundet. Udbydere og udviklere af algoritmerne kan ligeledes placeres i en magtfuld position: 

“Insight into the workings of information algorithms is a form of power: vital to participating in 

public discourse, essential to achieving visibility online, constitutive of credibility and the 

opportunities that follow” (Gillespie, 2012: 19).  

I Castells’ (2010) perspektiv bliver magtfulde sociale aktører ligeledes placeret i centrale roller i 

space of flows, men disse roller består udelukkende af social actors. Sat på spidsen, kan 

udviklingen i algoritmens selvstændighed (machine learning) resultere i transformationen af 

algoritmen: fra et teknologisk medium til en dominerende socioteknologisk aktør. Algoritmens 

indflydelse øges gennem machine learning og kan dermed blive en del af Castells’ tredje støttelag: 

den magtfulde elite (Castells, 2010). Denne transformation af algoritmen kan ligeledes lede 

tankerne hen på Latours (1999) begreb: blackboxing, der beskæftiger sig med nedpakning af sociale 

relationer i kompleks teknologi:  

"[...] the way scientific and technical work is made invisible by its own success. When a 

machine runs efficiently, when a matter of fact is settled, one need focus only on its inputs 

and outputs and not on its internal complexity. Thus, paradoxically, the more science and 

technology succeed, the more opaque and obscure they become." (Latour, 1999: 304). 

 

Det ovenstående viser, hvordan mennesker og teknologi er viklet ind i hinanden som aldrig før. 

Mennesket indtager en plads i denne ligning, som ikke må undervurderes, da det er gennem 

menneskets indflydelse, at algoritmen får tilført et skud af menneskelig subjektivitet.   
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Horisontsammensmeltning 2 
Big data er en ny måde at tænke og forstå verden på, og transformerer fundamental måden vi skaber 

mening om verdenen (Mayer-Schönberger & Cukier, 2013). Big data rejser således kritiske 

spørgsmål om traditionelle undersøgelsesmetoder, som brugen af hypoteser og søgen efter 

kausalitet. Fokus er ikke længere på hvorfor men i stedet på hvad og gennem inddragelse af more 

og messy data fordres ny viden, der findes steder, stikprøverne ikke fuldt kan se (Mayer-

Schönberger & Cukier, 2013). Data er et input, noget uforarbejdet eller en ressource, hvilket i den 

forstand gør information til bearbejdet og organiseret data. Yderligere er viden information, der kan 

handles på. Produktionen af big data involverer således forskellige teknologier samt sorterings- og 

klassificeringsteknikker, hvilket understreger pointen om, at teknologier ikke blot er et neutralt 

simpelt redskab, men at de har medbestemmende organiserende affordances (Hutchby, 2001). For 

at forstå fænomenet big data bør der således fokuseres på, hvordan data er ‘sorted out’ (Flyverbom 

& Madsen, 2015).  

 

Uden algoritmer er big data blot data, hvorfor det er på baggrund af kombinationen af disse, at 

algoritmisk viden (Hansen & Flyverbom 2014) kan opnås. Algoritmer er komplekse og 

uigennemsigtige og indeholder to sæt af skjulte vurderinger, der er henholdsvis præfabrikerede og 

indlejrede undervejs af algoritmen, som resulterer i en form for andenordens vurdering. Algoritmer 

spiller en væsentlig rolle som digitale skattejægere, men skatten er ikke fyldt med objektive 

vurderinger (Gillespie, 2012). 

 

Netværket er bygget op af relevante funktioner og centre for udveksling af information, men disse 

centre har rødder i et specifikt sted, hvor der hersker unikke regler og normer (Castells, 2010). 

Disse specifikke steder har unikke karakteristika, hvor ingen som udgangspunkt kan stå udenfor. 

Der kan argumenteres for, at udviklerens kulturelle baggrund vil komme til udtryk i algoritmens 

programmering og funktion. Det vil dog sjældent kommet til offentligt skue, da hverken den 

personlige overbevisning hos algoritmeudvikleren eller tilblivelsen af algoritmen er offentligt 

tilgængelige, og ydermere vil den fortsatte udvikling foretages i det usynlige (Gillespie, 2012). 

 

På baggrund af Castells’ (2000) placering af informationsteknologi i netværkssamfundet 

argumenteres der for, at algoritmen igennem sin informationsselekterende og tidstranscenderende 

rolle ændrer betingelserne for space of flow. Ved at absorbere mere og mere information samt 
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behandle det mere effektivt vil algoritmens rolle i netværket øges (Castells, 2000). Efterhånden som 

algoritmen formidler mere og mere information, guides vi som brugere og borgere i stigende grad 

på tværs af alle beslutningsprocesser, hvorfor vi kan anse algoritmerne som en ny form for digital 

infrastruktur. Algoritmen influerer vores handlemuligheder og selekterer i, hvad vi bør og ikke bør 

vide, hvilket kan resultere i et uudfordret verdensbillede hos den unikke bruger og står således som 

en manifestation af algoritmens magtfulde position (Flyverbom & Madsen, 2015). 

 

Tidligere forstod vi informationsteknologi som en tidstranscenderende, digital infrastruktur, der 

påvirker, hvordan vi tænker og handler. Ved at konkretisere begrebet informationsteknologi og 

således placere algoritmer og big data i informationsteknologiens sted har vi på ny gjort os en 

hermeneutisk erfaring. Vi forstår nu algoritmer og big data som en digital infrastruktur, der 

igennem deres affordances influerer de informationer, vi modtager. Dog anser vi algoritmen som 

den primære katalysator for tilvejebringelsen af ny værdifuld information, idet big data uden 

algoritmen blot er data. Det er således algoritmen, der spiller en afgørende rolle for 

informationsøkosystemet, hvilket betyder, at vi ikke anser algoritmer som neutrale 

informationskilder (Flyverbom & Madsen, 2015). Selvkørende algoritmer er designet på baggrund 

af subjektive vurderinger til at give mere af det samme, hvorfor algoritmen fremstår som en 

blackboxing af sociale relationer, der producerer algoritmisk viden (Hansen & Flyverbom, 2014). 

Vi anerkender dog algoritmens væsentlige rolle i opnåelsen af “relevant” information, men 

understreger ligeledes, at algoritmen derigennem skaber personlige filter bubbles (Pariser, 2011), 

hvilket ikke er en forkert tilgang, men blot en specifik tilgang til ny viden. Med denne anden del af 

opgaven har vi bevæget os på et meso-niveau, der muliggør, at vi kan trække forbindelser mellem 

informationsteknologiens indflydelse på samfundet (makroniveau) og big datas og algoritmernes 

indflydelse på aktørerne i nyhedsproduktion (mikroniveau). Vores nye forståelse tages med videre 

for igen at sætte den i spil på et mere operationelt niveau i forsøget på at forstå big datas og 

algoritmernes indflydelse på moderne nyhedsproduktion. 
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Forståelseshorisont 3: Algoritmers 
mellemkomst i moderne nyhedsproduktion 
Med udgangspunkt i algoritmens påvirkning af samfundet vil der i det kommende afsnit blive 

trukket tråde til moderne nyhedsproduktion. Vi forsøger således at placere moderne 

nyhedsproduktion i samfundets sted igennem en indsnævring og konkretisering af genstandsfeltet, 

så vi befinder os på mere operationelt niveau.  

 

I det kommende afsnit vil der blive tegnet et teoretisk billede af moderne nyhedsproduktion, og der 

inddrages her forskellige teoretikere og begreber, der skal bidrage til en forståelse af, hvordan 

informationsteknologier forandrer nyhedsproduktionen. I første omgang vil billedet af moderne 

nyhedsproduktion være uden fokus på algoritmens mellemkomst i forsøget på at forstå moderne 

nyhedsproduktion i sin umiddelbare og synlige repræsentation. Efterfølgende vil vi inddrage vores 

umiddelbare forståelse af big datas og algoritmens mellemkomst i samfundet og således anvende 

vores forståelse i et konkretiseret genstandsfelt: moderne nyhedsproduktion. Genstandsfeltet 

indsnævres således i forsøget på at overskride vores tidligere forståelse og derved flytte vores 

horisont og således tilvejebringe en ny forståelse. 

Informationsteknologiens indvirkning på nyhedsproduktion 

Der kan argumenteres for at vidensdeling er blevet udsat for perturbation af sociale medier: “It has 

become the dominant way for people to find news on the internet” (Viner, 2016). Helt konkret har 

de traditionelle nyhedsorganisationer som The New York Times, Jyllands-Posten, BBC etc. i dag en 

nyhedsapp, der fungerer som en digital avis. Appen anvendes som oftest til at pushe 

organisationens nyheder samt til at give brugerne adgang til et større arkiv af historier og nyheder. 

En anden tendens, som kan identificeres hos nyhedsapps som Flipboard, SmartNews eller 

BuzzFeed, er, at de tilgængelige nyheder ikke er skrevet af organisationen selv, men er indsamlet på 

tværs af andre nyhedskanaler og -platforme (Stachowiak, 2016). Disse nyhedstjenester giver 

brugeren mulighed for at tilpasse sit nyhedsfeed i forhold til personlige præferencer. En tredje 

tendens, der findes hos nyhedsapps som BriefMe, Reddit og Nuzzel, er, at brugerne udelukkende er 

udsat for brugergenereret indhold, der distribueres blandt brugerne (Stachowiak, 2016).  
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Fremkomsten af sociale medier og andre informationsteknologier har ligeledes konsekvenser for 

journalistens rolle i moderne nyhedsproduktion. Traditionelt set fik journalisten et tip/spor direkte 

fra kilden, men med udbredelsen af de sociale medier modtages mange historier fra tredje hånd 

gennem opslag på Facebook, Twitter og Instagram.  

Denne tilgang til nyhedsproduktion kan sammenlignes med, hvad Axel Bruns (2008) betegner som 

Harvesting the Hive, hvor et brugerfællesskab erstatter den traditionelle produktion og dermed 

ligger til grund for en ændring af værdikæden i moderne nyhedsproduktion: 

”The process of harvesting almost always constitutes an activity which adds value to the 

artefacts of produsage, often through the very process of harvesting and ordering them for 

further distribution outside the original produsage environment” (Bruns, 2008: 6). 

Med tanke på Bruns’ (2008) begreb om produsage kan sociale mediebrugere placeres i rollen som 

produsers, og derved understreges deres rolle som både producent og forbruger. Fremkomsten af 

henholdsvis de sociale medier, den digitale kultur samt transformationen af brugerens rolle til 

produser har således påvirket betingelserne for nyhedsproduktion og distribution. 

 

Derudover er journalister tvunget til at fremskynde den journalistiske proces, fordi brugerne 

forlanger informationen øjeblikkeligt. Brugerne ønsker historierne viderebragt, så snart journalisten 

har dem i hånden, og såfremt journalisten holder på nyheden i forsøget på at færdiggøre historien, 

risikerer journalisten at blive udkonkurreret. Med de sociale medier flyder indholdet frit, hurtigt og 

er ubetinget af en traditionel gatekeeper, hvorfor journalisternes faglige etik og kildekritik kan 

anses for at være marginaliseret. Det er dog ikke udelukkende betingelserne for journalisters 

produktion af nyheder, der bliver perturberet af sociale medier, men det er ligeledes nødvendigt at 

redefinere betingelserne for distributionen af nyheden. Sociale medier indtager en større rolle i 

distributionen af nyheder, og dette medfører et tab af kontrol hos journalisten: “This has meant a 

loss of professional control over editorial content (Lewis, 2012) as news information - and some of 

the discussion around it - becomes detached from its creator” (Lewis & Westlund, 2015: 32).  

 

Traditionelt set er brugerne blevet beskrevet som: “[...] ‘active recipients who are encouraged to 

react to journalists’ work but not contribute to the actual process of its creation” (Singer et al. i 

Lewis & Westlund, 2015: 26). De sociale medier repræsenterer dog nye muligheder for 

brugerinvolvering, og det hierarkiske forhold mellem bruger og journalist er blevet redefineret. 

Udviklingen i det teknologiske landskab giver nye løfter om demokratisering (Hansen & 
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Flyverbom, 2014), men ligeledes skabes der også potentielle faldgruber som eksempelvis 

produktion og distribution af falske nyheder. 

Den kollaborative opbygning af indhold 

Brugerne kan nu blogge, tweete eller poste når som helst, hvor som helst. Dette fænomen går under 

mange forskellige benævnelser: citizen journalism, public journalism, participatory journalism, 

democratic journalism, guerrilla journalism eller street journalism. Fælles for dem alle er, at alle 

mennesker, der kan benytte en computer eller smartphone med internetadgang, nu potentielt kan 

indtræde i nyhedsproduktionen. Brugeren eller gruppen af brugere kan således spille en aktiv rolle i 

processen med at indsamle, rapportere, analysere og formidle nyheder og information (Kammer, 

2013). De nye sociale medier indeholder således affordances, der tillader brugerne at deltage, 

omforme samt manipulere information og derigennem influere nyhedsproduktion (Deuze, 2006). 

Folk uden professionel journalistisk uddannelse kan bruge de moderne informationsteknologier og 

via internettet skabe, øge eller kontrollere medier på egen hånd eller i samarbejde med andre. 

 

Gennem informationsteknologiens affordances sættes brugeren således ikke kun i stand til at 

distribuere nyheder, men ligeledes i stand til at influere andre aspekter i nyhedsbilledet som 

produktionen af nyheder: “[...] digital media have enabled multi-directional communication flows 

[...] where the people formerly known as the audience [...] have increased opportunities to more 

directly influence and participate in the production of media content” (Kammer, 2013: 114). Dette 

understreger publikumsdeltagelse i produktionen af nyheder som værende et essentielt biprodukt af 

den digitale journalistiks fremkomst (Kammer, 2013). 

 

Kammer (2013) forstår publikumsdeltagelse som: “[...] audience participation in the production of 

news can be understood as those actions conducted by audiences that directly and intentionally 

influence the content of the news websites” (Kammer, 2013: 116). Således beskæftiger Kammer 

(2013) sig udelukkende med publikums bevidste og direkte indflydelse på nyhedsbilledet. Kammer 

(2013) identificerer fire ideelle former for publikumsdeltagelse inden for online nyhedsproduktion: 

“[...] sharing of information, collaboration, conversation and meta-communication” (Kammer, 

2013: 113). 
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Brugernes mangfoldige rolle i moderne nyhedsproduktion 

Første aspekt af publikumsdeltagelse er publikums rolle som informationskilde: “The people [...] 

that supply journalists with ideas and general information (and often quotes)” (Hamer, 2005 i 

Kammer, 2013: 119). Journalisterne anvender her publikum som informationskilde, hvor de 

bibeholder magten til at selektere i den information, de modtager fra publikum. Denne type 

publikumsdeltagelse er især nyttig i opsporingen og inddrivelsen af videoer og billeder fra steder, 

hvor der ikke er journalister til stede: “[...] BBC received more than 1000 images and 20 short 

videos from their audiences within the first couple of hours after the terrorist attack in London” 

(Kammer, 2013: 119). Dette illustrerer vigtigheden af publikum som informationskilde for 

nyhedsbureauer, da det sætter journalisterne i stand til at skaffe ellers uopnåeligt materiale næsten 

øjeblikkeligt gennem brugernes anvendelse af teknologi, og det understreger ligeledes, hvordan 

teknologiske aktanter indtager en rolle i medieringen af interaktionen mellem brugere og 

journalister (Lewis & Westlund, 2015). Kammer (2013) pointerer dog, at sharing of information 

ikke ændrer på magtforholdet mellem journalisten og publikum, da journalisten stadig selekterer i 

den modtagne information for publikum, hvilket medvirker til en opretholdelse af det hierarkiske 

forhold. 

 

Kombinationen af digitale medier og sociale medier muliggør en hurtig distribution af nyheder fra 

etablerede nyhedstjenester og sætter yderligere brugeren i en central rolle for distributionen af 

nyheder, da nyhedsorganisationer er afhængige af brugernes shares, likes, re-tweets og 

kommentarer i distributionen af deres nyheder: “Social media likewise have gained a major role in 

the distribution and re-distribution of news, opening new ways for traffic in and out from the digital 

news platforms” (Lewis & Westlund, 2015: 32). Dette understreges ligeledes i vores 

brugerundersøgelse, hvor 74,2 % af de adspurgte identificerede at nyhedsorganisationerne er mere 

afhængige af brugernes involvering (Bilag 1, figur 21). 

 

De sociale medier spiller yderligere en rolle i skabelsen af en ny digital kultur, hvor aktivitet på de 

sociale medier er tæt forbundet med journalistik. Den digitale kultur influerer således forholdet 

mellem journalister og publikum og udvisker grænsen mellem lokalt og globalt: “[...] an emerging 

digital culture within which global/local and producer/consumer distinctions become meaningless” 

(Deuze, 2006: 65). Ifølge Deuze (2006) har den teknologiske udvikling og særligt fremkomsten af 
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sociale medier muliggjort produktionen af brugergenererede nyheder samt distributionen af 

historier uden journalistisk indflydelse: 

“I see indymedia to be a journalistic genre, serving as a platform for the production and 

dissemination of news and information. Yet it is also a form of participatory user-generated 

content or what has been called “we media,” as it allows anyone to post and upload files, 

information, and news without a formal editorial moderation or filtering process” (Deuze, 

2006, 65). 

De sociale medier er drevet af brugernes ønske og vilje til at deltage og bør anses som et radikalt 

skifte i journalistik, hvor grænsen mellem de ellers traditionelt adskilte roller som producent og 

forbruger udviskes (Deuze, 2006). 

Kvaliteten af nyhedsbilledet 

Det er i stigende grad en tendens, at information og nyheder deles uden tanke på, om informationen, 

der deles, er sand eller falsk. Denne manglende interesse for sandhed har en klar indflydelse på 

både sammensætningen og kvaliteten af nyhedsbilledet: 

“People forward on what others think, even if the information is false, misleading or 

incomplete, because they think they have learned something valuable.” This cycle repeats 

itself, and before you know it, the cascade has unstoppable momentum. You share a friend’s 

post on Facebook, perhaps to show kindship or agreement or that you’re “in the know”, 

and thus you increase the visibility of their post to others (Viner, 2016). 

Et eksempel på ‘the cascade has unstoppable momentum’ kunne være episoden i 2008, hvor CNN 

fejlagtigt fik rapporteret, at Apples CEO, Steve Jobs, var blevet kørt til hospitalet efter et alvorligt 

hjerteanfald. Den forkerte historie, der var blevet til på baggrund af et socialt medieopslag, 

påvirkede de finansielle markeder, og Apples aktier led et stort tab (Keizer, 2008). 

Algoritmificering af nyhedsproduktionen 

For at besvare problemformuleringen vil vi i det nedenstående tilvejebringe en forståelse af big 

datas og algoritmers mellemkomst i moderne nyhedsproduktion. 

 

Algoritmer er nødvendige for at udvinde ny viden fra enorme datasæt, men det er vigtigt at 

understrege, at algoritmer ikke er en neutral kilde til viden (Gillespie, 2012). Som nævnt er denne 
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algoritmiske viden (Hansen & Flyverbom, 2014) blot en subjektiv version af “sandheden”, der 

blandt andet er influeret af algoritmens kulturelle DNA. Yderligere er det vigtigt at pointere, at 

algoritmen ikke besidder en diktatorisk magt, da det er i sammenspillet med mennesker, at 

algoritmen får sit liv. Algoritmens indflydelse er således skabt i en vekselvirkning med det sociale: 

“Big data processing involves entanglements between humans and technologies, i.e socio technical 

networks that allow for particular modes of knowledge production representation and the steering 

of conduct” (Flyverbom & Madsen, 2015: 147). 

Algoritmens indflydelse på brugeren 

På digitale medier skabes der som beskrevet tidligere en personificering af den tilgængelige 

information, hvilket har skabt advarslen om filter bubble (Pariser, 2011). Algoritmer anses af 

mange som en objektiv kilde til viden på baggrund af den generelle opfattelse af teknologiers 

neutralitet, hvorfor det er nærliggende at konkludere, at de også skaber et mere sandt 

virkelighedsbillede. Der er dog i denne afhandling blevet argumenteret for, at algoritmer ikke kan 

anses som værende neutrale informationskilder, og med tanke på udviklingen i machine learning 

kan der yderligere argumenteres for, at algoritmens iboende latente subjektivitet med tiden 

formentlig vil stige. 

 

Algoritmen afgrænser og sorterer i de mulige oplysninger, som brugerne kan støde på, og der kan 

argumenteres for, at algoritmen skaber personlige og målrettede informationsmiljøer, der indebærer 

nye former for adskillelse, isolation og udstødelse (Flyverbom & Madsen, 2015). Den fravalgte 

information er utilgængelig for brugerne, hvorfor deres holdninger og verdensbillede hverken 

udfordres eller udvides: “According to a recent Washington Post experiment, as much as 72 

percent of the new material your friends and subscribed pages post never actually shows up in your 

News Feed” (Dewey, 2015). Informationen passerer et usynligt algoritmisk filter, hvor 

informationen rangeres, selekteres og kategoriseres, hvorfor algoritmen i den forstand bestemmer, 

hvad der er relevant for brugeren at læse: “[...] if you get your political news through Facebook, as 

more than 60 percent of millennials do, please browse with extreme caution: The site doesn’t show 

you everything, and may subtly skew your point of view” (Dewey, 2015).  

Et eksempel herpå er et Facebookopslag fra MySocietys grundlægger, Tom Steinberg, dagen efter 

den britiske EU-folkeafstemningen:  
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”I am actively searching through Facebook for people celebrating the Brexit leave victory, 

but the filter bubble is SO strong, and extends SO far into things like Facebook’s custom 

search that I can’t find anyone who is happy, despite the fact that over half the country is 

clearly jubilant today” (Viner, 2016).  

Brugerne kan således ikke umiddelbart få adgang til den fravalgte information, hvilket betyder, at 

brugerne ikke støder på oplysninger, der udfordrer eller udvider deres verdensbillede. 

 

Det er dog vigtigt at understrege nødvendigheden af algoritmen som sorteringsredskab, da 

navigationen i det enorme digitale informationslandskab kan være umulig uden algoritmisk hjælp: 

“If you saw every post, you’d be overwhelmed. There’d simply be too many to read.” (Dewey, 

2015). Dette sætter algoritmer i en betydningsfuld rolle for brugernes opnåelse af “relevant” viden. 

Algoritmer har således indflydelse på den information, som brugerne udsættes for, og skaber 

derigennem en form for algoritmisk verdensbillede, hvorfor det er nødvendigt at være opmærksom 

på algoritmens virke: 

“The sociologist Zeynep Tufekci has called for Facebook to hand more filtering control 

directly over to its users: “At a personal level,” she wrote, “I’d love to have the choice to 

set my newsfeed algorithm to ‘please show more content I’d likely disagree with” (Dewey, 

2015). 

 

Problemet med fremkomsten af sociale medier og den digitale kultur er, at opfattelsen af, hvad 

sandhed er, er blevet en personlig sag: “Now, people distrust much of what is presented as fact –

 particularly if the facts in question are uncomfortable, or out of sync with their own views – and 

while some of that distrust is misplaced, some of it is not” (Viner, 2016). 

 

Når sandhed personificeres, bliver det svært at se forskel på, hvad der er “rigtigt”, og hvad der 

egentlig er fakta: “Instead of relying on journalists, public relations officers, marketing 

communications professionals, and other professional storytellers to make sense of our world, we 

seem to become quite comfortable in telling and distributing our own versions of those stories” 

(Deuze, 2006: 66). Brugernes egne versioner af sandhed er med til at skabe forhindringer for 

udfordrende synspunkter, da algoritmen forsøger at give brugerne mere af det indhold, som 

brugeren bedst kan relatere til (Gillespie, 2012). Derved kan der argumenteres for, at brugeren 

skaber sin egen personificerede filter bubble (Pariser, 2011). 
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Algoritmens indflydelse på journalisten 

Journalister er ligesom brugere influerede af algoritmens skjulte selektionskriterier, da algoritmen 

ligeledes her afgrænser og sorterer i de mulige oplysninger, som journalisten møder. Således er 

journalisten ligesom brugeren en del af de algoritmificerede informationsmiljøer, der fordrer nye 

former for adskillelse, isolation og udstødelse (Flyverbom & Madsen, 2015). Journalisterne har ikke 

adgang til algoritmens skjulte kriterier, men er således afhængige af algoritmens egenskaber i 

tilvejebringelsen af information, som journalister ikke er i stand til at udrede uden støtte fra 

algoritmen. Således kan journalistens relation til algoritmen anses som værende paradoksal: På den 

ene side spiller algoritmen en usynlig subjektiv rolle i skabelsen af journalisters verdensbillede, 

men på den anden side er den ligeledes nødvendig for journalisten til at udvinde den nødvendige 

viden og udfylde den journalistiske rolle i moderne nyhedsproduktion:  

“These mechanisms by which we settle (resolve) this problem, then, are solutions we cannot 

merely rely on, but must believe in. But this kind of faith (Vaidhyanathan 2011) renders it 

difficult to soberly recognize their flaws and fragilities” (Gillespie, 2012: 26). 

Algoritmer kan således ses som et nødvendigt onde, der medfører et farvet billede af journalisters 

horisont, som er udviklet i det skjulte og som konsekvens påvirker journalisters empiriske grundlag. 

Journalisters uopnåelige indsigt i algoritmens funktioner stiller journalisterne i en uvidende og 

sårbar position, hvor de overlader de journalistiske kriterier til algoritmer: “[...] when we turn over 

the provision of knowledge to others, we are left vulnerable to their choices, methods and 

subjectivities” (Gillespie, 2012: 25). 

 

Den essentielle forandring i moderne nyhedsproduktion er netop indtrædelsen af komplekse, skjulte 

og teknologiske algoritmer. Algoritmerne formår yderligere at skabe en databaseret indsigt i, hvad 

der optager borgeren i det enorme datalandskab, men i udvindelsen af værdifuld og brugbar viden 

reduceres brugeren til digital aktivitet og i særdeleshed kliks: 

“To be sure, algorithmic media also require audience participation—but only in an 

automated, aggregated clickocracy. There’s no opportunity for algorithmic audiences to 

explain why they clicked, whether they’re glad they did, or whether they’d click on 

something similar in the future” (Schundsun & Fink, 2012).  

Som understreget i citatet reduceres brugerne til kliks, der ikke afslører brugerens holdning til det, 

som han eller hun har trykket på. Der kan således argumenteres for, at det digitale landskab ikke, 

som håbet på, bygger på og fremmer demokrati. Brugerne har ikke mulighed for at forklare sig, 
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hvorfor det digitale landskab i stedet bygger på et clickocracy, der kan lede tankerne hen på den 

marxistiske klassekamp med borgerskabets udnyttelse af proletariatet. 

Brugerne er som beskrevet slutmålet for alle journalister, da det er antal læsere, der skaffer øgede 

indtægter (Schundsun & Fink, 2012), men med tanke på reduktionen af brugerne til kliks, er det 

journalistiske fokus dog målrettet kliks og ikke brugere, hvorfor algoritmens tilvejebragte indsigt i, 

potentielt kan skabe en fordrejet indsigt i hvad brugerne vil læse. 

 

Journalister er som understreget en del af den samme algoritmiske virkelighed som brugerne, 

hvilket betyder, at den information, som de møder, ligeledes udsættes for de samme algoritmiske 

filtre. Således kan der argumenteres for, at journalisters verdensbillede er lige så fordrejet som 

brugernes. Algoritmen giver et ellers uopnåeligt databaseret indblik i, hvad der optager borgeren, 

men journalisten er ikke undtaget for selvsamme algoritme. En algoritme udvikles gennem 

vekselvirkningsforhold mellem teknologiens iboende kriterier og dens bruger. Således kan der 

argumenteres for, at journalisten ‘tror’, han skriver de nyheder, som brugerne vil have, men 

ubevidst producerer journalisten potentielt set kun de nyheder, som han/hun selv finder interessante. 

Algoritmisk viden er som beskrevet fyldt med partiskhed, hvilket ikke kun sætter det databaserede 

indblik i et forudindtaget lys men ligeledes de historier, journalisterne producerer. Spørgsmålet er 

så, hvorvidt journalisten er bevidst omkring alle de latente og skjulte vurderinger, han eller hun er 

influeret af i produktionen af nyheder. 

Algoritmer er uomtvisteligt indspundet i moderne nyhedsproduktion uanset journalisters bevidsthed 

omkring det. Algoritmer er under konstant udvikling og et nødvendigt onde i moderne 

nyhedsproduktion, hvilket sætter os i stand til at adressere journalistik som en form for teknologisk 

praksis: “The data retrieved and presented by technological actants to journalists may help identify 

potentially worthwhile topics for future stories, leading to algorithmic journalism” (Lewis & 

Westlund, 2015: 28). 

Algoritmen som journalist 

Den informationsteknologiske udvikling muliggør nu automatiseret journalistik. Automatiseret 

journalistik refererer til processen, hvor algoritmer anvendes til automatisk at generere nyheder 

uden menneskelig medvirken; dog finder der, som tidligere nævnt, menneskelig indflydelse sted 

ved den oprindelige programmering af algoritmen. Automatiseringen af journalistik kaldes også 

robot journalism eller algorithmic journalism.  
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Brugen af algoritmer til automatisk at generere nyheder har vendt op og ned på den journalistiske 

genre, da anvendelsen af algoritmer potentielt set kan automatisere hvert trin af 

nyhedsproduktionsprocessen: Fra indsamlingen og analysen af data til den faktiske produktion og 

offentliggørelse af nyheden (Graefe, 2016). Når algoritmen er programmeret, kan den skabe 

tusindvis af nyhedshistorier inden for samme emne, både hurtigere, billigere og potentielt set med 

færre fejl end en menneskelig journalist: 

“Occasionally the algorithms will produce a misstep [...]. But such errors are rare. 

Numbers don’t get misquoted. Even when databases provide faulty information [...] 

algorithms are trained to catch the error. If a company has a 600 percent rise in profits 

from quarter to quarter, it’ll say, ‘Something is wrong here,'“ (Levy, 2012). 

 

Algoritmisk journalistik virker dog kun for faktabaserede historier, hvor der foreligger struktureret 

og pålidelig data, men kan i disse situationer producere indhold i stor skala og tilpasse indholdet til 

den individuelle forbrugers behov (Graefe, 2016). Algoritmisk journalistik er således mest nyttig i 

produktion af mere rutinemæssige nyhedshistorier og kan således ikke anvendes, hvis der ikke 

foreligger strukturerede data, eller når kvaliteten af den tilgængelige data er af ringe kvalitet (Levy, 

2012). Derudover er algoritmen begrænset i sin evne til at iagttage samfundet, da den ikke evner at 

stille spørgsmål, forklare nye fænomener eller etablere kausalitet. Gillespie (2012) giver i sin artikel 

et eksempel på, hvordan brugerne af appen Grindr, et socialt medie for homoseksuelle, blev 

anbefalet en app til lokalisering af seksualforbrydere. Denne nye korrelation er udelukkende 

“rigtig” i algoritmens perspektiv, men ville ikke umiddelbart kunne valideres set fra journalistens 

synspunkt:  

“Did the algorithm make an error? Did the algorithm make too blunt an association, simply 

pairing apps with "sex" in the description? Or did the Android recommendation engine in 

fact identify a subtle association that, though we may not wish it so, is regularly made in our 

culture” (Gillespie, 2013: 24).  

Algoritmen skjuler således vurderingerne, der ligger til grund for denne korrelation, hvorfor vi ikke 

kan gennemskue korrelationens sandhed, men ikke desto mindre er korrelationen et resultat, vi er 

nødsaget til at forholde os til, om vi vil det eller ej:  
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“Finally, when the data is us, what should we make of the associations that algorithms 

claim to identify about us as a society - that we did not know, or perhaps did not want to 

know?” (Gillespie, 2012: 24). 

Horisontsammensmeltning 3 

Fremkomsten af de sociale medier har som nævnt haft konsekvenser for journalistens rolle, der 

traditionelt set fik tip/spor direkte fra kilden men i dag modtager historier via sociale medier som 

Facebook, Twitter eller Instagram. Sociale medier er blevet den prioriterede platform at få sine 

nyheder fra og har skabt grundlag for brugerinvolvering i moderne nyhedsproduktion. De sociale 

medier har medvirket i tilvejebringelsen af en ny digital kultur, hvor brugerne igennem citizen 

journalism kan påvirke medieindholdet. De sociale medier samt den nye kultur har medvirket til en 

sammensmeltning af de ellers traditionelt adskilte roller - journalist og bruger. Med de mange nye 

“amatører”, der formidler deres meninger og holdninger online, kan der argumenteres for, at det er 

journalisternes faglige etik og kildekritik, der adskiller de professionelle journalister fra andre, der 

blot ytrer deres mening. Denne distinktion udfordres dog nu af algoritmen, da journalister i højere 

grad overlader traditionelle journalistiske kriterier til algoritmiske teknologier.  

 

Informationsteknologier muliggør lynhurtig distribution af nyheder, hvilket i kombination med 

brugernes ønske om øjeblikkelige nyheder tvinger journalisterne til at fremskynde den 

journalistiske proces. Informationsteknologier har således skabt nye fundamenter for fri bevægelse, 

ubetinget af tid og rum, hvilket understreger informationsteknologiernes tidstranscenderende 

aspekt. Informationsteknologierne spiller således en væsentlig rolle i marginaliseringen af tid, som 

vi forstår den. 

Yderligere er informationsteknologi en væsentlig faktor for, hvordan information finder vej, hvorfor 

vi kan argumentere for, at algoritmen igennem sin informationsselekterende rolle nu bør anses som 

en infrastruktur (Gulbrandsen, 2013). 

 

Igennem algoritmens skjulte selekteringsproces tilvejebringes personlige og målrettede 

informationsmiljøer, der adskiller, isolerer og udstøder (Flyverbom & Madsen, 2015). Oprettelsen 

af de personlige algoritmificerede informationsmiljøer påvirker yderligere brugernes og 
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journalisternes individuelle virkelighedsbillede, da algoritmen frasorterer synspunkter, der ikke er i 

tråd med brugerens algoritmiske identitet (Gillespie, 2012). 

 

I forlængelse heraf kan algoritmer ikke anses som værende en neutral informationskilde, idet de 

gennem deres skjulte kriterier for vurdering fordrejer de resultater og indsigter, de tilvejebringer. 

Med tanke på machine learning kan de usynligt opnåede algoritmificerede indsigter skabe et endnu 

mere subjektivt, ensidigt og forudindtaget virkelighedsbillede. 

Således kan det subjektive verdensbillede resultere i, at journalisten er af den opfattelse, at 

nyhederne, der produceres, er interessante for brugerne, men ubevidst er de produceret i forlængelse 

af personlige interesser. Algoritmen giver et ellers uopnåeligt databaseret indblik i et enormt digitalt 

landskab, hvorfor journalisten paradoksalt nok er nødsaget til at tro på algoritmens resultater, på 

trods af at resultaterne ikke nødvendigvis er til at stole på, hvilket dog forudsætter journalistens 

bevidsthed omkring algoritmens funktioner. Dette aspekt af algoritmen leder igen tankerne hen på 

Latours (1999) blackboxing-begreb. 

 

Informationsteknologier som sociale medier gav med deres indtog en forhåbning om et mere 

demokratiseret nyhedsbillede, da produktion og distribution af nyhedsinformation nu ikke kun var 

forbeholdt journalister men også brugerne. Algoritmer influerer dog både journalister og brugere og 

formår således at fastholde det hierarkiske forhold, hvor journalisten skriver om det, han/hun tror, 

brugeren vil have. Med algoritmens indflydelse ender journalisten med at producere flere nyheder 

omhandlende egne interesser uden inddragelse af brugerens holdning til det, journalisten skriver. 

Brugerne reduceres til digital aktivitet hvor deres holdning, til hvad de læser, ekskluderes fra 

ligningen. Således er der skabt grobund for et clickocracy i moderne nyhedsproduktion.  

 

Ved at konkretisere genstandsfeltet og således placere moderne nyhedsproduktion i samfundets sted 

har vi bevæget os fra makroniveau, over mesoniveau, til mikroniveau og derigennem gjort endnu en 

hermeneutisk erfaring. Vi forstår nu algoritmen som katalysator for tilvejebringelsen af unikke, 

skræddersyede virkelighedsbilleder, der influerer både brugerne og journalisterne, hvorfor 

algoritmen igennem sin skjulte selekteringsproces både adskiller, isolerer og udstøder (Flyverbom 

& Madsen, 2015). Vi anser algoritmen som en subjektiv informationskilde, der i det skjulte 

fordrejer resultaterne, og som machine learning udvikles, ensliggøres de algoritmificerede indsigter 

blot endnu mere. Dette medfører, at journalistens arbejde ubevidst vil blive produceret ud fra 
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journalistens personlige præferencer og ikke i offentlighedens interesse. Uafhængigt af journalistens 

bevidsthed omkring algoritmens virke er journalisten nødsaget til at stole på algoritmens resultater, 

hvorfor stigningen i personlige nyheder blot yderligere understreger bekymringerne om den 

potentielle fragmentering af offentlighedens mening, hvilket yderligere bygger på reduktionen af 

brugere til kliks, der som konsekvens skaber gode betingelser for et clickocracy i moderne 

nyhedsproduktion. 

 

Vores opnåede forståelseshorisont har sat os i stand til at italesætte algoritmer og således 

tilvejebragt et teoretisk redskab, der videre sætter os i stand til at undersøge de teknologiske 

fænomener i deres konkrete udfoldelse. Dette teoretiske apparat vil bringes i spil i nedenstående 

analyse, hvor de usynlige algoritmer synliggøres gennem nyheds-appen Banjo. Manifestationen af 

algoritmen vil ligeledes sætte os i stand til undersøge algoritmens betydning for brugeren og 

journalistens rolle i moderne nyhedsproduktion.  
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Den algoritmiske manifestation, Banjo  
I det kommende afsnit bevæger vi os fra et teoretisk blik på algoritmer til en empirisk funderet 

analyse af algoritmens manifestation i nyhedstjenesten Banjo. Således befinder vi os nu på et 

operationelt niveau, hvor vi forsøger at finde konkrete eksempler på vores opnåede teoretiske 

forståelse af algoritmens mellemkomst i den moderne nyhedsproduktion.  

 

Det kommende afsnit indeholder tre særskilte empiriske analyser af de tre udvalgte aktører: 

Teknologi, forbruger og journalist. Som beskrevet tidligere er Banjo udvalgt på baggrund af den 

originale brug af big data og algoritmer i sin produktion og distribution af nyheder. I forhold til 

beskrivelsen af Banjo konstitueres den igennem intentionelle aktiviteter, meningsdannelse og 

sociale processer, hvilket har en konsekvens for undersøgelsens objektivitet, idet analysen af Banjo 

influeres af disse meningsproducerende aktiviteter og den tidslige virkelighed, som den og vi er 

indspundet i. 

Derudover er brugerne identificeret som relevant for denne afhandling at inddrage, da brugerne 

indtager en central rolle i moderne nyhedsproduktion og –distribution igennem deres rolle som 

produser. Yderligere er journalisten relevant at inddrage, da algoritmens indflydelse ligeledes 

påvirker journalistens rolle i nyhedsproduktion. 

 

Analyserne skal blot fungere som et grundlag for identifikation af teoretiske slutninger, hvorfor der 

i nedeståede analyser blot fokuseres på at finde konkrete eksempler på vores teoretiske 

forståelseshorisont. Vi er således ikke interesseret i en altafdækkende empirisk analyse af moderne 

nyhedsproduktion, men blot interesseret i skabe en indgang til fremtidige og mere konkrete 

undersøgelser af algoritmens mellemkomst i moderne nyhedsproduktion. 

 

I det kommende afsnit vil vores opnåede forståelseshorisont bringes med videre i en undersøgelse 

af algoritmers konkrete manifestation. Igennem inddragelse af den teknologisk drevne nyhedsapp 

Banjo vil vi identificere konkrete eksempler på algoritmers indflydelse på moderne 

nyhedsproduktion. 
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Nyhedstjenestens virke 

Banjos grundlæggende mission er at skabe: “[...] the world's first crystal ball - It’s the ability to see 

and know things that are happening anywhere in the world before anybody else knows about them” 

(Patton, 2016: 30). I forsøget på at skabe dette ’world feed’ inddrager Banjo nogle af de største 

sociale medieplatforme - Facebook, Twitter, LinkedIn og Instagram. Derudover er sociale 

medieplatforme som det kinesiske Weibo samt det russiske Vkontakte også inkluderet, hvilket 

sikrer adgang til global aktivitet på de sociale medier.  

 

Helt konkret gives der ved tilmeldingen tilladelse til, at Banjo får adgang til aktiviteten på de 

registrerede sociale medieplatforme. Banjo opererer i kategorierne Trending Events, News, Sport, 

Music og More Events. Yderligere har brugerne mulighed for at søge i begivenheder samt indstille 

notifikationer på udvalgte emner. Den enkelte bruger kan ved at give Banjo adgang til geografisk 

placering se, hvilke interessante ting der foregår i nærområdet. 

 
Via de forskellige sociale medieplatforme har Banjo ikke kun adgang til brugernes opslag og 

aktivitet, men ligeledes til brugernes sociale netværk og aktiviteterne her. Banjo formår således ikke 

kun at kuratere indhold fra ‘almindelige borgere’, men ligeledes fra freelancejournalister og lokale 

myndigheder i forsøget på at give: “[...] an unprecedented level of understanding of what’s 

happening anywhere in the world, in real time” (Banjo, 2016). Dette betyder at: ”[…] seven 

million-plus users ultimately link out to some 1.2 billion people […] about one-sixth of the world's 
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population.” (Bourne, 2015). Disse potentielle 1,2 milliarder ‘øjenvidner’ er: ”[…] available to 

witness an event and then post an observation, an image, or a video […]” (Bourne, 2015). Dette 

’world feed’ skabes gennem indsamling af data fra de forskellige sociale medieplatforme, brugerne 

er tilknyttet. Banjo skaber således en form for virtuelt produsage-fælleskab, der er bundet sammen 

gennem kombinationen af brugernes sociale medieaktivitet, GPS-lokation og en given begivenhed. 

Med udgangspunkt i Flyverbom og Madsens (2015) værdikæde er det her, big data produceres. 

Herefter organiseres det indsamlede data med udgangspunkt i det tilknyttede geolokaliserede 

positionsdata. Denne organisering kan sammenlignes med det, der i Flyverbom og Madsens (2015) 

værdikæde defineres som structuring: “This step involves choices about the databases, 

classification systems and metadata through which data is ordered and readied for systematic 

analysis.” (Flyverbom og Madsens, 2015: 146). 

 

Som omtalt tidligere i afhandlingen blev den amerikanske by Boston udsat for et terrorangreb d. 15. 

april 2013. Episoden er et godt eksempel på, hvordan Banjos teknologiske databehandlingsproces 

fungerer. Ved at opspore sociale mediedata, der blev gemt i Banjos historik, åbnede der sig nye 

muligheder op for brugen af Banjo. Holdet bag Banjo formåede at opspore, hvad der var sket helt 

op til det tidspunkt, hvor den første bombe sprang. Ved at bruge geografisk placering som det 

primære filter, fandt holdet bag Banjo ud af, at de ikke kun var hurtigere til at finde ud af, hvad der 

var sket, før etablerede journalister, men også hurtigere end politiet (Bourne, 2015). 

 

Adgangen til samt muligheden for at udnytte social medieaktivitet gjorde holdet bag Banjo 

opmærksom på, at de sad inde med en teknologi, der kunne give et unikt indblik i global 

brugergenereret information, leveret i en næsten realtid. I forhold til Flyverbom og Madsens (2015) 

dataværdikæde er det her, big data distribueres fra Banjo til slutbrugerne. Erkendelsen af tjenestens 

formåen resulterede i et skift fra B2C-virksomhed til et fokus på B2B. Banjo ændrede konceptet og 

ville nu forsøge at udnytte den brugergenererede sociale medieaktivitet til at levere information 

direkte fra øjenvidnerne på gaden til nyhedsorganisationer og andre virksomheder. Banjo har 

således potentialet til at transformere brugernes rolle fra publikum til journalist. Banjo bygger på en 

transformation af rollen som bruger, der gennem øjenvidneberetninger agerer som journalister, hvor 

brugerne formår at videregive vigtige informationer som her, hvor vi får en unik indsigt i 

terrorangrebet i Bruxelles, Belgien: 
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Publikum spiller en aktiv rolle i nyhedsproduktionen og bliver brugt på lige fod med journalister, 

hvilket illustrerer, at borgeren indtager en bevidst eller ubevidst journalistisk rolle, der viser at 

grænsen mellem journalist og publikum er sløret (Kammer, 2013). Yderligere illustrerer dette, 

hvordan informationsteknologi tilvejebringer affordances, der som konsekvens nedbryder 

begrænsningerne ved rum og tid (Westlund, 2013 i Westlund & Lewis, 2014). Leveringen af 

information fra brugerne til journalisterne kunne således gøres hurtigere end alle andre 

nyhedsformidlere, hvorfor Banjo transformerede sig til: ”[…] a global, distributed, resilient, 

hyperlocal, low-cost information-gathering and -disseminating system.” (Bourne, 2015). 

Med geografisk placering som det primære filter er Banjo i stand til at levere lokal information på 

globalt plan: ”Banjo has created a way to find out what is happening anywhere in the world – 

instantly.” (Bourne, 2015). 
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I forhold til Flyverbom og Madsens (2015) dataværdikæde er det her, big data visualiseres: “It 

involves choices about how to turn the available data into visualizations that give insights into the 

aspect of the world that one is interested in” (Flyverbom og Madsens, 2015: 146). Banjo indsamler 

således enorme datasæt (production), organiserer det på baggrund af lokalisationsdata (structuring), 

hvorefter brugerne får adgang til historierne (distribution) igennem appen (visualization). 

 

I det følgende afsnit vil Banjos tekniske egenskaber blive analyseret, hvilket vil fungere som afsæt 

til en analyse af Banjos rolle i moderne nyhedsproduktion. 

Nyhedstjenestens egenskaber 

Data og måling har altid været anset som en vigtig kilde til viden, og i vores dataficerede samfund 

er dette tydeligere end nogensinde før. Den teknologiske udvikling har medført tilgængeligheden af 

enorm processorkraft og lagerplads, hvilket betyder, at millioner af datapoints nu kan behandles på 

et splitsekund. Det er kombinationen af mængde, kapacitet og hastighed, der er afgørende for 

Banjos handlemuligheder. 
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Big data & Banjo 

Adgangen til de potentielle 1,2 milliarder brugere og deres aktivitet giver Banjo adgang til en 

ubeskrivelig mængde af datasæt og signaler, hvilket gør Banjo i stand til at udføre: 

”[…] two quadrillion-plus calculations on the ’hundreds of thousands of geo-tagged mobile 

posts’ flooding in each minute: It simultaneously does linguistic and topic analysis, geo-

data analysis, and photo and video classification, as well as some 30,000 other sorts of 

computation.” (Bourne, 2015). 

 

Som nævnt tidligere var enorme mængder af data før uden reel værdi, men med hjælp fra big data 

og algoritmer kan enorme mængder af data nu omdannes til ny algoritmisk viden (Mayer-

Schönberger & Cukier, 2013 og Hansen & Flyverbom, 2014). Banjos evne til at bearbejde enorme 

mængder af data øjeblikkeligt og er det teknologiske omdrejningspunkt, der samtidig er med til at 

skabe værdi for virksomheden. 

 

Banjos algoritme opsporer, med udgangspunkt i den historiske data fra et specifikt geografisk 

afgrænset område, anormaliteter i den sociale medieaktivitetet. Helt konkret har Banjo opdelt 

kloden i et virtuelt gitter med 35 milliarder felter på størrelse med en fodboldbane: ”Every square 

in that grid is monitored constantly by Banjo's software, which maps every geolocated public post 

made on a mobile device to any of the networks in Patton's world feed.” (Bourne, 2015). Banjo har 

siden virksomhedens etablering overvåget brugernes sociale medieaktivitet i de opdelte felter og 

har: ”[…] documented the baseline state for each square of the global grid […]” (Bourne, 2015). 

Dette har sat Banjo i stand til at identificere anormaliteter i selv den mest lokale sociale 

medieaktivitet. Mayer-Schönberger & Cukier (2013) argumenterer for, at det er mere fordelagtigt at 

indsamle al tilgængeligt data i stedet for præcise udsnit af data. Det giver mulighed for at bore 

dybere i data og finde nye interessante korrelationer, som de begrænsede udsnit ikke kan vise. Ideen 

om at indsamle så meget data som muligt er netop den tankegang, der ligger bag Banjos eksistens, 

hvorfor der argumenteres for, at data mining står som en essentiel del af Banjos funktion.  

 

I forsøget på at indsamle mest muligt data benytter Banjo sig af forskellige indsamlings- og 

behandlingsmetoder som lingvistiske test, video-/fotoklassifikation og geografisk lokationsdata. 

Når Banjo indfanger alt tilgængeligt data, kan der komme irrelevant eller forkert data i nettet. Dog 
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vil de enkeltstående fejlagtige datapunkter ikke være vitale for Banjos nyhedsproduktion, da den 

samlede aggregerede data stadig vil give et mere fyldestgørende billede, end hvis dataene var blevet 

“renset” (Mayer-Schönberger & Cukier, 2013). Ved at fokusere på korrelationer eller statistiske 

sammenhænge kan Banjo producere værdifulde forudsigelser, fra den indsamlede data. Dog er det 

essentielt at pointere, at disse korrelationer ikke inddrager årsag men blot viser, at der er en 

sammenhæng: “The correlations may not tell us precisely why something is happening, but they 

alert us that it is happening.” (Mayer-Schönberger & Cukier, 2013: 14). Med tanke på de mange 

variabler, som Banjos software inddrager, må der efter al sandsynlighed arbejdes med tusindvis af 

korrelationer, hvori der skal identificeres anormaliteter med lynets hast. Som beskrevet identificerer 

Banjo ikke årsager til deres historier men rapporterer nyheder, som identificeres ud fra 

anormaliteter i etablerede mønstre: ”[…] view aggregated social media data from a specific 

geographic area and search for either a pattern or an abnormality in an established pattern.” 

(Business.com, 2016). Der kan således argumenteres for, at Banjo ikke går op i, om nyheden er 

interessant eller har værdi. De historier, der figurerer hos Banjo, kan omhandle hvad som helst, så 

længe det er ‘populært’ eller signifikant. Der kan dermed argumenteres for, at Banjo afskærer sig 

fra spørgsmålet om hvorfor og i stedet udelukkende fokuserer på spørgsmålet om, hvad der sker. 

 

Som beskrevet i det ovenstående udgør big data en central rolle hos Banjo og er forudsætningen 

for, at de kan være et adgangspunkt til øjeblikkelige nyheder på globalt plan. For fuldt at udnytte 

potentialet ved big data anvender Banjo avancerede algoritmer, der automatisk analyserer og 

vurderer de indsamlede data. Algoritmer spiller således en central rolle i Banjos software, og det er 

algoritmen, der formår at omsætte data til nyheder. Algoritmens betydning vil i det efterfølgende 

afsnit blive undersøgt i forsøget på at forstå, hvordan dens indflydelse afspejler sig i Banjos 

nyhedsproduktion.  

Algoritmen & Banjo 

Banjo kan anses for at være unik i deres tilgang til indsamling og anvendelse af data, og de arbejder 

konstant på at inddrage mere data for at give algoritmen det bedst mulige udgangspunkt i 

identifikationen af anormaliteter. Det er her vigtigt at reflektere over, hvordan Banjo indsamler 

data, samt hvordan det gøres klar til algoritmen: “Recognizing the ways in which data must be 

"cleaned up" is an important counter to the seeming automaticity of algorithms.” (Gillespie, 2012: 

4). Før algoritmen kan præstere, skal de indsamlede data således først renses og rangeres, hvorfor 
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det er relevant at undersøge, hvilke valg og fravalg der er gået forud for algoritmens arbejde, og 

således kigge på selektionsprocessen.  

Databasens selektering & kategorisering  

Det er vigtigt at se på, hvad der er inkluderet i databasen men også mindst lige så relevant at 

reflektere over, hvad der er eksluderet fra databasen. Da eksklusionen foregår i det skjulte, kan der 

argumenteres for, at databasens magt ligger i dens eksluderende egenskaber: “[...] the archive's 

jussive force, then, operates through being invisibly exclusionary.” (Gillespie, 2012: 6). Som 

tidligere nævnt inkluderer Banjo data fra flere forskellige sociale medieplatforme, hvilket 

tilsyneladende kan fremstå som et billede af, hvad der sker rundt omkring på kloden. Dog er det 

nødvendigt at pointere, at dette verdensbillede kun er en repræsentation af den indsamlede data og 

ikke et reelt verdensbillede, men blot algoritmisk viden (Hansen & Flyverbom, 2014). Dette 

understreger yderligere pointen om, at teknologier ikke kan anses som neutral kilde til viden 

(Hansen & Flyverbom, 2014 og Gillespie, 2012). I forsøget på at opnå det mest fyldestgørende 

verdensbillede inddrager Banjo nogle af de største sociale medieplatforme, hvilket må anses som 

overvejende positivt. Dog er de anvendte sociale medieplatforme ikke udtømmende, hvorfor der er 

meget information, databasen slet ikke får mulighed for at arbejde med. 

 

I forlængelse af spørgsmålet om databasens selektionsproces er det nærliggende at kigge på de 

bedømmelser, algoritmen træffer, i forhold til hvilke historier der skal fremhæves.  

Algoritmens vurdering 

Som nævnt tidligere baseres valg af historier hos Banjo på anormaliteter i de mange korrelationer, 

hvor udvalgte historier bliver vist som trending events. Historierne selekteres ikke ud fra årsagen 

bag en begivenhed, men bygger udelukkende på statistiske anormaliteter i aktiviteten på de sociale 

medier inden for et geografisk afgrænset område. ‘Hvorfor’ er ikke en faktor, systemet overhovedet 

beskæftiger sig med, derimod er den statistisk øgede eller særlige aktivitet vigtigere end selve 

årsagen. Dette understreger ikke kun big data-tankegangens indflydelse på Banjo; men ligeledes 

afdækker det nogle af de skjulte kriterier for relevans og vurdering, som er indlejret i algoritmen. 

Dette illustrerer yderligere, hvordan algoritmen skaber virtuelle repræsentationer af fællesskaber, 

der er bundet op på digital aktivitet, og derved også skaber nye typer af grupperinger gennem 
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personers brug af digital teknologi på baggrund af en “[...] calculated approximation of a public 

through their traceable activity” (Gillespie, 2012: 23). 

 

Banjos valg af relevante nyheder er således udvalgt på baggrund af algoritmens kriterier for, hvad 

der er en relevant nyhed. Det er her vigtigt at pointere, at algoritmen stadig beskæftiger sig med 

traditionelle nyhedskriterier, men forklaringen på, hvornår en nyhed er aktuel, væsentlig og 

sensationel, handler udelukkende om anormaliteten i den sociale medieaktivitet inden for et 

afgrænset geografisk område. Helt konkret betyder dette, at 

mængden af tweets eller posts fra samme lokation vedrørende den 

samme begivenhed bestemmer, hvorvidt en nyhed kan vurderes 

som aktuel, væsentlig, sensationel eller som noget, flere kan 

identificere sig med. Således kan der argumenteres for, at 

algoritmen udfordrer de klassiske journalistiske principper om 

aktualitet, væsentlighed og sensation.  

Algoritmen finder frem til værdifulde og relevante nyheder 

igennem statistikken. Dette resulterer i, at de nyheder, der trender i 

Banjos feed, kan omhandle hvad som helst, så længe det er 

populært i statistisk forstand. I eksemplet til højre ses der nyheder 

omhandlende noget så forskelligt som vejret, lange sikkerhedskøer 

i lufthavnen, oversvømmelse og skyderier. 

 

 

Som tidligere beskrevet benytter Banjo sig af adskillige processer i vurderingen af nyheder, hvor 

analyser som lingvistiske test og foto-/videoklassifikation inddrages. Dette hjælper Banjo med at 

kuratere de forskellige øjenvidneberetninger til én samlet nyhed. I disse test lægges der ekstra vægt 

på specifikke søgeord eller specielle visuelle elementer, der kunne indikere, at en nyhed formes: 

“[...] (for example, a sudden uptick in the word gun, or images of fire or smoke or a riot in a 

normally serene area) trigger an alert back to the mother ship” (Bourne, 2015). Dette kunne 

tilsyneladende virke som en logisk funktion, men problemet opstår i vægtningen af de forskellige 

kriterier, da: “What is unstated is how these criteria are measured, how they are weighed against 

one another” (Gillespie, 2012: 9). Således er det ikke åbenlyst, om antal posts vægter mere end 

ordet gun eller et billede af ild, eller hvornår disse kriterier og vægtninger vil være gældende. Disse 
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vurderinger står sammen med den geografisk afgrænsede mængde af aktivitet på de sociale medier 

som et udtryk for algoritmens magt. Dette kan spille en rolle i leveringen af et forvrænget globalt 

nyhedsbillede, da specifikke ord og billeder bliver fremhævet frem for andet i et usynligt spil med 

øget aktivitet. Selektion og vurdering er dog ikke en ny åbenbaring i forhold til klassisk journalistik, 

forskellen er her, at algoritmen placeres i rollen som udvælger af det relevante. Algoritmen leverer 

dog stadig et selekteret nyhedsbillede i en form for vekselvirkning mellem mennesker og teknologi, 

hvilket kommer til udtryk i Banjo som en form for øjeblikkelig “[...] hybrid of actant- and human-

led filtering and publishing” nyhedstjeneste (Lewis & Westlund, 2014: 24). 

Udviklingen i machine learning betyder dog en mere intelligent algoritme, der kan forholde sig til 

en stadig stigende mængde data, hvilket resulterer i mindre menneskelig intervention: ”The number 

of humans required to monitor the system has shrunk to just a handful as Banjo's software has 

gotten smarter.” (Bourne, 2015). 

 

I forlængelse af spørgsmålet om, hvad der findes relevant, er det nærliggende at inddrage 

spørgsmålet om algoritmens objektivitet. Hvad der anses som relevant hos Banjo, er et spørgsmål 

om statistiske anormaliteter, selektering og vurdering, hvorfor der kan sættes spørgsmålstegn ved 

Banjo som værende en objektiv og legitim nyhedsproducent. 

Algoritmens subjektivitet 

Som beskrevet i det ovenstående er spørgsmålet om hvorfor ikke en faktor, algoritmen beskæftiger 

sig med. Informationen, der løbende vises i Banjos feed, kan således anses for at være upartisk og 

‘mere sand’, men det er dog essentielt ikke at se sig blind på dette postulat om sandhed, da selektion 

og vurdering er gået forud for resultaterne. Det er dog ikke selve selektionen og vurderingen, der er 

problematisk. Problematikken opstår først, når denne selektion og vurdering foregår i det skjulte. Vi 

har altid modtaget information, der i en eller anden forstand var partisk, selekteret eller gradbøjet. 

Dette forsøger Banjo at gøre op med, idet deres produktion af historier overlades til algoritmen og 

udelukkende videregiver øjenvidneberetninger. Således forsøger Banjo at skabe: “[...] an 

unprecedented level of understanding of what’s happening anywhere in the world, in real time” 

(Banjo, 2016). Målet om at skabe et hidtil uset niveau af forståelse og indsigt, og derigennem et 

mere objektivt verdensbillede, resulterer dog blot i algoritmisk viden (Hansen & Flyverbom, 2014), 

en speciel tilgang til samme verdensbillede med skjulte nyhedskriterier og blinde vinkler (Gillespie, 



	
	

65	

2012). Algoritmen kan altså ikke anses som neutral informationskilde, hvorfor der kan 

argumenteres for, at Banjos verdensbillede er alt andet end upartisk, og med tanke på machine 

learning kan der med tiden opstå teknologisk funderede økosystemer af information (Flyverbom & 

Madsen, 2015 og Pariser, 2011). 

 

På baggrund af algoritmens uomtvistelige indflydelse på, hvordan brugerne imødekommer Banjos 

nyhedsbillede, er det nærliggende at konkludere, at algoritmen indtager en betydningsfuld 

magtposition i forhold til udformningen af nyhedsbilledet, der er tilvejebragt af uigennemsigtig 

blackboxed-teknologi. Det er dog vigtigt at pointere, at algoritmen er menneskeskabt og ligeledes 

præget af sociale aspekter. 

Algoritmens sociale indflydelse 

Banjos algoritme er udviklet af mennesker og designet til at levere et nyhedsbillede malet med 

brugernes sociale medieaktivitet, hvorfor brugernes indflydelse på nyhedsbilledet ikke kan 

fornægtes. Gillespie (2012) argumenterer for, at en algoritme indeholder kulturelt DNA, og at dette 

vil komme til udtryk i algoritmens resultater. På billederne herunder kan der ses en amerikansk 

dominans i nyheds-feedet, hvilket kan være et vidnesbyrd om algoritmens amerikanske ophav. 
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Som beskrevet tidligere er Banjo en amerikansk funderet virksomhed, der har sit hovedkontor i Las 

Vegas. En amerikansk kultur kan således forventes at være indlejret i algoritmen og derved komme 

til udtryk i Banjos nyhedsbillede. Denne potentielle indlejrede DNA kan med tiden blive udvasket, i 

takt med at algoritmens selvstændighed øges gennem machine learning. 

Ydermere må det antages, at de fleste brugere er amerikanske, hvilket ligeledes afspejles i appens 

nyhedsprioriteringer, der visuelt prioriterer amerikanske emner, som illustreret ovenover. Det er 

som tidligere beskrevet igennem brugernes sociale medieaktivitet, at algoritmen får råmaterialet til 

at producere nyheder. Historierne udvælges af algoritmen på baggrund af statistiske udsving i den 

sociale medieaktivitet inden for et specifikt område, hvorfor brugerens geografiske placering spiller 

en betydningsfuld rolle. Således kan den nationale sammensætning af brugerne have betydning for 

udarbejdelsen af Banjos nyhedsbillede. 

Banjos algoritme udvælger som nævnt ikke alene de nyheder, der skal fremhæves på appen, men i 

stedet gøres det i samarbejde med en menneskelig redaktion. Algoritmen opsporer de mest relevante 

nyheder, som videresendes til redaktionen, hvor de bliver endeligt godkendt. Banjo som 

virksomhed er fysisk placeret i Las Vegas, USA, hvilket igen demonstrerer Banjos amerikanske 

ophav, som må have indflydelse på det nyhedsbillede, de leverer. Algoritmen leverer et utal af 

nyheder, hvorefter disse selekteres og vurderes af Banjos ansatte, hvorfor der kan argumenteres for, 

at de ansattes sociale og kulturelle aspekter spiller ind i udvælgelsen. Det er ligeledes her, at der kan 

argumenteres for, at machine learning med tiden har potentiale til at transcendere de kulturelle og 

sociale aspekter, som kan indgå i vurderingen af nyhederne. Antallet af ansatte til at overvåge 

nyhedstjenesten er allerede blevet reduceret til blot en håndfuld som konsekvens af udviklingen af 

Banjos algoritme (Bourne, 2015).  

 

Brugernes data er således ikke det eneste sociale aspekt, som har en indflydelse på Banjos 

algoritme; algoritmen udsættes ligeledes for udviklernes og redaktørernes sociale og kulturelle 

DNA, der i en vekselvirkning mellem mennesker og teknologi producerer deres nyhedsbillede. 

Denne vekselvirkning kan dog med tiden udvaskes, idet machine learning muliggør et algoritmisk 

produceret nyhedsbillede med mindre og mindre menneskelig indflydelse. Det er dog vigtigt at 

pointere, at Banjo står og falder med, at der fortsat er brugere, som giver Banjo adgang til deres 

sociale medieaktivitet, og uden denne vil grundlaget for algoritmens udregninger forsvinde. 
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Banjos rolle i moderne nyhedsproduktion 

Det er blevet understreget, at Banjos algoritme fungerer som en uundværlig del af Banjos virke. 

Algoritmen besidder indlagte, skjulte vurderinger samt kriterier for relevans, og disse kan kun 

bemærkes gennem de nyheder, der produceres, hvilket ligeledes er med til at definere Banjo som 

nyhedsproducent. Banjo spiller en aktiv rolle i forhold til nyhedsformidlingen, både direkte og 

indirekte. Tjenestens brugere influeres naturligt direkte gennem anvendelsen af appen, mens andre 

nyhedslæsere indirekte påvirkes af Banjo, idet nyhedsorganisationer køber sig adgang til Banjos 

dataarkiv og nyheder:  

“Banjo allows news operations to perform several feats they could not previously. Once 

alerted by Banjo about a breaking story, a news director can then use the software to 

"travel" to the scene--an accident, a snowstorm, Egypt's Tahrir Square--and see exactly 

what's being publicly posted there.” (Bourne, 2015) 

 

Nyhedsorganisationer kan således levere Banjos information og nyheder gennem deres egen kanal 

og derigennem påvirke mennesker og samfund. Disse nyheder, der bygger på skjulte vurderinger og 

anormaliteter i den sociale medieaktivitet, har mulighed for at skabe: “[...] socio technical networks 

that allow for particular modes of knowledge production, representation and the steering of 

conduct.” (Flyverbom og Madsen, 2015: 147). 

 

Manuel Castells (2010) placerer som tidligere nævnt teknologi i en afgørende rolle for the space of 

flows, hvilket kan sætte teknologisk funderede nyhedsproducenter som Banjo i en unik position. 

Banjos algoritme leverer næsten egenhændigt nyheder til brugerne og nyhedsorganisationer, men 

nyhederne er ligeledes produceret udelukkende af aktivitet på moderne informationsteknologier 

som Facebook, Twitter, Instagram etc. Således er Banjo indspundet i verdens sociale 

medieaktivitet, der udnyttes til at levere nyheder i reel tid, uden om det traditionelle nyhedsrum. 

 

Banjo er dog ikke alene katalysator for, hvordan nyheder skabes, men der kan argumenteres for, at 

dette med tiden kan ændre sig. I takt med at antallet af øjenvidner stiger, og mængden af nyheder, 

der leveres til de mere etablerede nyhedsorganisationer, øges, kan Banjo indtage en unik position i 

nyhedsproduktionen. Kombinationen af at være en nyhedstjeneste samt at udnytte innovative 

teknologiske kommunikationsmuligheder kan potentielt set skabe nye forståelser af samfundet: 
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“[…] technology is not the cause of the transformation, it is indeed the indispensable medium.” 

(Castells, 2001: 14). Det er dog ikke kun space, der påvirkes, men begrebet om time udsættes 

ligeledes for teknologisk perturbation, da de sekventielle praksisser i tilvejebringelsen af nyheder 

transformeres. Nyheder leveres i dag næsten i reel tid og fra en algoritme, der indsamler fra 

adskillige kilder på samme tid, hvor vurderingen af relevans og objektivitet dels foregår 

øjeblikkeligt samt ud fra en anden logik. Banjo formår således at eliminere den sekventielle og 

traditionsbundne tid ved at muliggøre inddragelsen af alle ting til alle tider, hvorfor der 

fremkommer en øjeblikkelig samtidighed på tværs af tid og sted. 

 

Tid er essentielt både i moderne nyhedsproduktion og i vores moderne samfund. Nyheder eksisterer 

ikke i et vakuum, men afhænger af og influerer flere dimensioner i samfundet. Et eksempel på dette 

kunne være økonomi, hvor hurtige indsigter kan vise sig yderst værdifulde: 

“[...] Patton has a slide showing four images of a Saudi Arabian diesel pipeline fire last 

November; a second slide graphs the interval between the instant Banjo says its photo 

classification algorithms flagged the incident and the moment trading desks started 

factoring it into the price of oil: 52 minutes. By the time the first media reports began 

appearing, almost two hours after Banjo's alert (they incorrectly reported that a crude oil 

pipeline had blown), the price of Brent Crude futures had risen $2 per barrel.” (Bourne, 

2015).  

 

Algoritmens påvirkning af nyhedsbilledets udformning og indhold kan influere samfundet som 

helhed: “Our technology will fuel other organizations and entire ecosystems.” (Nusca, 2015). Med 

dette in mente er Banjo virkelig et produkt af sin tid, og der kan argumenteres for, at Banjo påvirker 

betingelserne for nyhedsproduktion. 
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Brugerne i moderne nyhedsproduktion 

I nedenstående analyse sættes der fokus på algoritmernes indflydelse på brugernes rolle i moderne 

nyhedsproduktion. Brugerne spiller som tidligere nævnt en stor rolle i produktionen af data, og 

uden aktivitet fra brugere samt adgang til aktiviteten ville algoritmens grundlag forsvinde. 

Platformens betydning 

Digitale medier (mashable, finans.dk og EB etc.) og sociale mediers (Facebook, Twitter og Reddit) 

rolle som informationskilde er i vores undersøgelse blandt brugere blevet slået fast. 

 
(Bilag 1, figur 3) 

 

Yderligere afslørede vores undersøgelse brugernes præferencer inden for nyhedskriterierne. Her 

viste det sig, at 37,5 % (Bilag 1, figur 4) af brugerne vægtede kilden til nyheden højest og således 

placerer platformen i en betydelig rolle, hvilket ligeledes understreges her: 
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(Bilag 1, figur 5) 

 

Derudover prioriterede de adspurgte grundighed (31,3 %) over hastighed (19, %) og geografisk 

nærhed (5,5 %), hvilket sætter spørgsmålstegn til kravet om hastighed i moderne nyhedsproduktion  

 
(Bilag 1, figur 5) 

 

Vores undersøgelse gav ligeledes indblik i brugernes forhold til forskellige nyhedsplatformes 

legitimitet. De traditionelle medier som avis, radio og TV anskues som værende mere legitime i 

forhold til moderne nyhedsplatforme som digitale og sociale medier, hvor det her understreges at 

sociale medier anses som værende mindre troværdige (Bilag 1, figur 6-11). 
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Brugerens mangfoldige rolle 

Med fremkomsten af sociale medier er det traditionelle syn på brugerne som: ‘active recipients who 

are encouraged to react to journalists’ work but not contribute to the actual process of its creation” 

(Singer et al. i Lewis & Westlund, 2014: 26), blevet udfordret. Hos Banjo kommer produktionen af 

nyheder direkte fra brugeren og sælges videre til aviser og andre nyhedstjenester: “[...] the news 

desk can contact the authors and get permission to use their pictures or put them on the air to 

comment--almost instantly, without a reporter on the ground.” (Bourne 2013). Kernefunktionen er 

nu at indsamle data direkte fra brugerne og i Banjos tilfælde omdanne dem til historier uden 

indblanding fra journalister.  

 

Undersøgelsen afslører dog, at brugerne ikke er klar over, at de spiller en central rolle i 

produktionen og distributionen af nyheder, da det kun er 16,5 %, der er bevidste omkring deres 

indflydelse på moderne nyhedsproduktion (Bilag 1, figur 12). Hele 83,5 % anskuer deres rolle som 

værende primært nyhedsforbruger, hvilket illustreres i nedenstående: 

 
(Bilag 1, figur 12) 

 

Som beskrevet tidligere indtager sociale medier en essentiel position som nyhedsplatform for 

brugerne. De sociale medier spiller en langt vigtigere rolle i distributionen af nyheder, hvilket som 

konsekvens har betydet et tab af: “[...] professional control over editorial content (Lewis 2012), as 

news information - and some of the discussion around it becomes detached from its creator.” 

(Lewis & Westlund, 2014; 32). Dette skaber mulighed for, at brugeren kan indtage en magtfuld 



	
	

72	

position, hvor han eller hun er med til at styre nyhedsstrømmen og bestemme, hvilke nyheder der 

læses: “[...] these sort of blind peer-to-peer shares are really important in determining what news 

gets circulated and what just fades off the public radar.” (Dewey, 2016). Dette citat understreger 

ikke kun brugerens øgede rolle i distributionen af nyheder men afslører ligeledes, hvordan brugeren 

ikke engagerer sig i de nyheder, brugeren deler: “[...] 59 percent of links shared on social media 

have never actually been clicked: In other words, most people appear to retweet news without ever 

reading it.” (Dewey, 2016). I Banjos tilfælde er det ikke muligt for brugeren at dele indhold uden at 

inkludere et link til det givne feed, men teksten på det post, der kan deles kan dog ændres, hvilket 

med tanke på ovenstående sætter nyheder fra Banjo i en sårbar position, da det for brugeren er nemt 

at deltage i, omforme samt manipulere nyheden, hvilket ses i nedenstående eksempel, hvor en 

nyhed er delt på Twitter, men først ændret på. Dette er dog et eksempel, der er udført af os selv, for 

vise netop denne affordance: 
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Der kan argumenteres for, at brugeren har større frirum til at fortolke på nyheder, da der i hvert 

enkelt nyhedsfeed er indsamlet adskillige beretninger, der hver især siger noget om den givne 

situation, hvor brugeren selvstændigt kan fortolke sin egen version og dele den med sit digitale 

sociale netværk: “[...] People form an opinion based on a summary, or a summary of summaries, 

without making the effort to go deeper.” (Dewey 2016). 

 

I forhold til Banjo står brugerne i en central position for Banjos adgang til ubevidste eller bevidste 

øjenvidneberetninger fra brugerens sociale medieaktivitet. I brugerinvolvering og 

publikumsdeltagelse ligger der en opfattelse af, at brugerne udfører en bevidst handling (Kammer, 

2013). Der kan dog argumenteres for, at Banjos komplekse algoritme udfordrer denne opfattelse af. 

Banjos algoritme transformerer således alle borgere/brugere til potentielle ubevidste journalister, 

forudsat at de selv eller andre i deres netværk har givet Banjos algoritme adgang til deres sociale 

medieaktivitet. 

Der er tidligere blevet argumenteres for, at Banjo repræsenterer et skifte væk fra den traditionelle 

nyhedsproduktion, der hovedsageligt er afhængig af journalister, som producerer, og besidder fuld 

kontrol over distributionen af deres nyheder. Banjo indeholder affordances, der muliggør at 

brugerne nu kan indtræde i nye roller i distributionen og produktionen af nyheder, hvilket ligeledes 

medfører algoritmisk skabte produsage-fællesskaber, der som effekt er med til at dele viden og 

sætte dagsordener gennem digitale netværk. Brugeren som produser og distributør synes 

umiddelbart at placere brugeren i en gunstig position, men fordi algoritmerne arbejder i det skjulte 

og ud fra usynlige kriterier, kan der argumenteres for at positionen som bruger er vanskelig at 

udnytte. 

Brugerens mangelfulde forståelse af sin rolle 

I vores brugerundersøgelse fandt vi, at 86,3 % af de adspurgte var bevidste om, at deres aktivitet på 

sociale medier kunne udnyttes af tredjeparter (Bilag 1, figur 4). Yderligere viste undersøgelsen, at 

brugernes forhold til journalisterne og deres praksis har ændret sig med de sociale mediers 

mellemkomst. 96,9 % af de adspurgte var enige i, at informationsteknologi er katalysator for 

ændring i dette forhold, og brugerne kan med ny teknologi nu influere journalististik samt 

brugergenererede nyheder, hvilket illustreres på billedet.  



	
	

74	

 
(Bilag 1, figur 20) 

 

Dog blev 83,5 % af brugernes selvforståelse modsat identificeret som primært forbruger af nyheder 

(Bilag 1, figur 12), hvilket afslører et fragmenteret og modstridende syn på deres egen rolle i 

moderne nyhedsproduktion. Dette kan ses som et resultat af sociale mediers indtræden i moderne 

nyhedsproduktion og -distribution, der usynligt komplicerer brugerens rolle og efterlader brugerne i 

en tilstand af uvished. 

Troværdigt nyhedsbillede?  

Der kan således argumenteres for, at de nye sociale medier indeholder affordances, der tillader 

brugerne at deltage, omforme samt manipulere information og derigennem influere 

nyhedsproduktion via participation, remediation og bricolage (Deuze, 2006). Dette forhold samt 

brugernes tendens til at dele ukendt indhold, kan siges at være en af de faktorer, der kan have en 

negativ afledt effekt på brugernes opfattelse af troværdigheden ved sociale medier som 

nyhedsplatform. Brugerundersøgelsen viste, at 76 % af de adspurgte fandt sociale medier som 

nyhedsplatform mindre troværdige (Bilag 1, figur 9). Dette er således igen et aspekt, der giver 

anledning til forundring, da 81,3 % af de adspurgte blandt andet modtager deres nyheder via sociale 

medieplatforme (Bilag 1, figur 3). 
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(Bilag 1, figur 9) 

 

Den ovenstående brugerundersøgelse har givet et begrænset indblik i, hvordan brugeren opfatter sin 

egen rolle og sit forhold til journalister og informationsteknologier i den moderne produktion og 

distribution af nyheder. Som beskrevet var brugerens perception af sin egen rolle kompleks og 

flertydig, hvilket kan forklares med at hænge sammen med de skjulte kriterier og parametre, der 

ligger indlejret i moderne nyhedsproduktion og distributions teknologier. 

Brugerne understregede vigtigheden af sociale medier som nyhedsplatform, men samtidig anså de 

også de sociale mediers position som en utroværdig nyhedsplatform, hvor brugeren nu har større 

indflydelse på indhold, bevidst og ubevidst, som beskrevet i denne kommentar til den digitale 

teknologis mellemkomst i moderne nyhedsproduktion:  

“The more people talk about a particular subject - ie. the more 'hits' or shares or opinions 

(good or bad), the more 'relevant' that subject becomes. It is a travesty that Donald Trump 

gets mentioned as much as he does. The media seems to respond to what the public is 

determining is the issue. A long time ago, it used to be the other way around.” (Bilag 1, 

figur 22). 

 

Citatet illustrerer ikke kun, hvordan brugerne udsættes for ‘relevant’ indhold, der i sidste ende er 

skabt af dem selv, men ligeledes afslører det en agenda i nyhedsbilledet, der bygger på et 

clickocracy. Således er brugerne som beskrevet reduceret til en algoritmisk identitet, hvor deres 

holdning til indholdet ikke inddrages i nyhedsagendaligningen, der som resultat skaber et fordrejet 
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billede baseret på opnåelse af kliks frem for nuanceret informativt indhold, hvilket også er 

bemærket af en anden deltager i undersøgelsen: 

“The journalists try hard to please their crowd, which enhances the emergence of news with 

half truths or false premises, leaving the audience in a mood of fetching pitchforks and 

burning the accused village witch on the fire. Journalists, or their employers, focus more on 

clicks to earn money from their commercials, than they focus on actually conducting 

thorough and precise journalism. I find this to be a pity for our democracy as well as it is 

harmful to the intellectual development of the society, leaving stupidity reigning over wits” 

(Bilag 1, figur 22). 
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Journalistens rolle i moderne 

nyhedsproduktion og distribution 

Den klassiske rolle som journalist er blevet betegnet som vagthund, slusepasser eller gatekeeper, 

der leverer nyheder til offentligheden:“Journalisterne påtog sig også rollen som vagthund for 

borgerne med henblik på at korrigere de folkevalgte repræsentanters og kontrollere statsapparatets 

aktiviteter” (Lund, 1999: 139). Idealet var/er at bringe nyheder, der er i offentlighedens interesse 

uden eksplicit at tage stilling til nyheden, hvor distributionen af nyheden traditionelt set bygget på 

en en-til-mange-model. Journalisterne er i stand til at filtrere og beslutte, hvad der er dagens nyhed, 

og journalisterne har evnen til at bedømme, hvad der er vigtigt for offentligheden at læse og 

derigennem påvirke samfundets holdninger. 

 

Yderligere har den kontakt, som moderne journalister har med deres publikum, ændret sig radikalt 

som konsekvens af ny informationsteknologi. Tidligere var kontakten mere eller mindre ikke-

eksisterende, men i dag har de fleste journalister direkte kontakt med enkelte eller en gruppe af 

læsere før, under og efter produktionen af en historie. Den direkte kontakt med publikum kan være 

nyttig i opsporingen af nye kilder samt i anskaffelsen af nye oplysninger og erfaringer, hvilket 

understreges i vores ekspert interview: 

”Især når der kører ’breaking’, er det ret vigtigt med brugertips. Jeg har oplevet, at når jeg 

har lagt en historie ud, så får jeg en besked på Facebook eller Twitter, hvor folk skriver, om 

jeg har husket sådan og sådan, og jeg har hørt, der er sket det og det. Så får du de der 

private tips og råd. De stiller også nogle fornuftige spørgsmål i kommentarfeltet eller i 

Twitterlinket. Det er nyt, og der er samtidig en tilgængelighed til brugerne, der heller ikke 

var der tidligere. Tilgængeligheden er måske egentlig det vigtigste set med mine øjne, for 

hvis det var sådan, at brugerne syntes, at alt det, jeg skrev, var lort, og de ikke havde et sted, 

de kunne ytre sig, så ville jeg blive ved med at producere det samme lort. Men nu kan du 

justere din journalistik til at ramme deres interesser i højere grad end før” (Bæksgaard, 

2016: 4) 

 

Tidligere måtte journalisten gå på gaden for at finde historierne, men som konsekvens af de sociale 

medier modtages mange historier nu fra tredje hånd gennem opslag fra sociale medier, hvilket 
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ligeledes kom til udtryk i vores ekspertinterviews: “I forhold til journalistikken og sociale medier så 

er det klart, at det har spillet en stor rolle, da de fleste journalister jeg kender, får deres historier 

fra de sociale medier” (Lind, 2016: 1). Citatet illustrerer, hvordan sociale medier indtager en større 

rolle i journalisternes arbejde, hvad enten man producerer historier til tv, digitale platforme eller 

avisen, som det ligeledes pointeres her: 

“Det kan godt være, jeg skriver til avis, men hvis jeg skal holde mig opdateret, er jeg nødt til 

at benytte mig af Twitter og Facebook. Et eksempel kan være, at vi har en statsminister, der 

kommunikerer langt mere på de sociale medier, end han gør til journalisterne, og det er der, 

informationen kommer først” (Bæksgaard, 2016: 1). 

 

Brugen af mobile enheder og adgangen til digitale nyheder er konstant stigende, hvilket gør det 

vanskeligt for de traditionelle nyhedsbureauer at tjene penge, der nu oplever, at teknologigiganter 

som Facebook, Google og Twitter indtager en langt mere magtfuld position, hvilket understreges i 

det følgende citat: 

”For os er det den største udfordring, at avisbranchen lever af kunder, der køber avis, men 

den største del af brugerne er digitale brugere. Så hvordan får du folk til at betale penge for 

et digitalt produkt, som de har været vant til var gratis. [...] De sidder med deres iPads og 

telefoner og får flere nyheder via Twitter og Facebook, end de gør ved at gå ind på det 

enkelte link. Langt den største del af folk, der kommer ind politiken.dk, kommer ind fra 

sociale medier. Det er meget sjældent, at nogle går ind på hjemmesiden direkte” 

(Bæksgaard, 2016: 3). 

 

Yderligere er journalister i dag tvunget til at fremskynde den traditionelle journalistiske proces, da 

borgerne kræver, at information og nyheder bliver leveret øjeblikkeligt. Borgerne ønsker 

oplysningerne, så snart journalisten eller nyhedsorganisationen modtager dem. Hvis 

nyhedsorganisationerne holder på en historie for længe, risikerer de at blive udkonkurreret af 

henholdsvis professionelle journalister eller andre journalistiske ‘amatører’. I dag er det således en 

nødvendighed at give publikum stumper af information, så snart oplysningerne er tilgængelige, da 

nyhedsorganisationerne ikke har råd til at holde på historierne: “Hvis du vælger at vente, indtil du 

har fået det verificeret via andre kilder, så mister du historien” (Lind, 2016: 3). 
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Som beskrevet tidligere er der i stigende grad en tendens til, at information og nyheder deles uden 

tanke på sandhed, og at det har en indflydelse på kvaliteten af nyhedsbilledet: “In the digital age, it 

is easier than ever to publish false information, which is quickly shared and taken to be true” 

(Viner, 2016). Evnen til at skabe globalt tilgængeligt, brugergenereret indhold er vokset i takt med 

udviklingen af innovative informationsteknologier, hvilket ligeledes muliggør øjeblikkelig 

dissemination af både sande og falske nyheder. Indholdet flyder frit og er ikke længere begrænset af 

en traditionel gatekeeper, hvis opgave det var at konstruere den "sociale virkelighed”, hvorfor der 

kan argumenteres for, at journalisternes faglige etik og kildekritik er marginaliseret. Dette er en 

tendens som Bæksgaard (2016) ligeledes pointerer: 

“Det, jeg har oplevet over de seneste 3 et halvt år i branchen, er, at Twitter er begyndt at 

fylde mere og mere. Det er et ekstremt fleksibelt og ekstremt centralt 

informationsovervågningsværktøj, men det har også den ulempe og den konsekvens, at 

nyhedsstrømmen lige pludselig accelererer meget hurtigt, særligt ved breaking. Du når ikke 

altid at kvalitetssikre den information, der bliver lagt ud, inden du måske selv bringer den 

videre i avis eller på netmedierne. Det betyder, at der bliver begået flere fejl - nogle fodfejl 

andre mere graverende” (Bæksgaard, 2016: 2). 

 

Det ovenstående illustrerer en mere afslappet tilgang til basale journalistiske principper, som for 

eksempel at kvalitetssikre de nyheder, der produceres. I kombination med brugernes manglende 

interesse i det, de deler, er journalistens manglende kvalitetssikring med til at skabe et digitalt 

nyhedsunivers indeholdende ukorrekte informationer/nyheder. Der har altid figureret usande 

historier, forskellen er blot, at de i dag læses på lige fod med de sande: 

“Of course, journalists have got things wrong in the past – either by mistake or prejudice or 

sometimes by intent. (Freddie Starr probably didn’t eat a hamster.) So it would be a mistake 

to think this is a new phenomenon of the digital age. But what is new and significant is that 

today, rumours and lies are read just as widely as copper-bottomed facts” (Viner, 2016). 

Clickocracy 

Det er blevet understreget, hvordan sociale medier er blevet overvældende magtfulde i 

fastlæggelsen af, hvad vi læser. Når horisontale kommunikationsnetværk som Facebook, Twitter og 

Google, der alle er styret af komplekse selvkørende algoritmer, bliver dominerende 
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distributionskanaler af viden, begynder de traditionelle nyhedsorganisationer oftere at skræddersy 

deres historier til disse nye medier. Der kan således argumenteres for, at koncentration af magten 

har flyttet sig fra det analoge til det digitale: “Så på den måde er de sociale medier utroligt 

agendasættende inde hos os for den journalistik, vi laver” (Lind, 2016: 12). Der kan argumenteres 

for, at en platform som Facebook indirekte dikterer, hvilke historier nyhedsorganisationerne 

producerer: “In the last few years, many news organisations have steered themselves away from 

public-interest journalism and toward junk-food news, chasing page views in the vain hope of 

attracting clicks and advertising” (Viner, 2016). En pointe, der ligeledes understreges i vores 

ekspertinterview:  

“Men nu oplever jeg masser af historier, som jeg finder fløjtende ligegyldige, men som jeg 

ved fra økonomisk syn giver god mening ift. clicks. Så på den måde skriver jeg rigtig meget 

lort. Jeg siger ikke, at jeg ikke kan stå inde for det, men jeg skriver det udelukkende, fordi at 

jeg ved, at det får rigtig meget trafik på vores hjemmeside” (Lind, 2016: 9). 

 

Den mest ekstreme manifestation af denne tendens er oprettelsen af falske nyheder: fake news farms 

eller clickbaits (Viner, 2016). Det er nyheder, der tiltrækker trafik med falske rapporter, der er 

designet til at ligne rigtige nyheder og derfor i vid udstrækning deles på sociale netværk:  

“In the news feed on your phone, all stories look the same – whether they come from a 

credible source or not. And, increasingly, otherwise-credible sources are also publishing 

false, misleading, or deliberately outrageous stories” (Viner, 2016).  

Det samme princip gælder også for nyheder, der ikke blev produceret med henblik på at bedrage, 

eller for nyheder, der blot er vildledende - artiklens værdi måles i højere grad på baggrund af 

viralitet end kvalitet og sandhed: 

“Vi har alle læst en rubrik og tænkt, wow, det lyder vildt spændende og så kommer vi ind på 

artiklen og bliver vildt skuffet, fordi vi bliver snydt. Journalisterne ved godt, hvilke 

tangenter de skal spille på for at lokke brugerne til historien, men det kan lige så godt være, 

at de efterlader brugerne skuffet, men det er der ikke måling på, vi måler kun 

clicks” (Bæksgaard, 2016: 4). 

 

Denne fascination eller besættelse af klik er meget forskellige fra den deltagende form for 

demokrati indlejret i citizen journalism, hvor brugerne opfordres til at være mediet. De 

algoritmebaserede medier har naturligvis ligeledes behov for brugernes deltagelse, men som nævnt 
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tidligere kun i en reduceret klikudgave. De algoritmificerede brugere har ikke mulighed for at 

begrunde deres handlinger; udtrykke, om de var tilfredse med, hvad de fandt på den anden side af 

klikket; eller om de vil foretage en lignende handling i fremtiden.  

Det er gennem brugerens digitale fodspor, at journalisternes kriterier for, hvad de producerer, 

formes:  

“What’s also different is that audiences now provide feedback unintentionally through 

online metrics (the running tally of which articles get clicked on the most). Reporters—who 

fear that a lack of clicks could cost them their jobs—watch these tallies, as do editors and 

publishers, because higher metrics mean higher online ad revenues” (Schundsun & Fink, 

2012). 

Dette illustrerer igen, hvordan internettet som et demokratiserende redskab, der åbner op for 

objektive horisonter af viden, blot er en utopi. Clickocracy lever i bedste velgående og gennemsyrer 

alt, hvad journalister foretager sig, da kliks er så central en rolle i moderne nyhedsproduktions 

pengestrøm, hvilket ifølge Viner (2016) ligeledes skaber grupperinger, der kun forstærker 

hinandens holdninger - rigtige eller ej:  

“The increasing prevalence of this approach suggests that we are in the midst of a 

fundamental change in the values of journalism – a consumerist shift. Instead of 

strengthening social bonds, or creating an informed public, or the idea of news as a civic 

good, a democratic necessity, it creates gangs, which spread instant falsehoods that fit their 

views, reinforcing each other’s beliefs, driving each other deeper into shared opinions, 

rather than established facts” (Viner, 2016).  

Således ligger kliks til grund for nyhedsagendaen i moderne nyhedsproduktion, der udelukkende 

inddrager klikket uafhængigt af kontekst eller andre faktorer, hvilket skaber information, der er 

styret udelukkende af kvantitative elementer, som det understreges her: ”Ja, vi har en ansat til at 

måle. Når Politiken sender ud fra deres egen profil, så sidder der en og måler, hvor langt historien 

kom ud, hvor meget blev den delt, hvad var populært, hvad var ikke populært, for så at analysere, 

hvilke type historier vi skal gå efter i fremtiden” (Bæksgård, 2016: 3) 

Den algoritmificerede journalist 

Journalister lever i en ny virkelighed, hvor digitale kilder som sociale medier spiller en helt 

essentiel rolle, hvilket sætter algoritmen i en central rolle. Brugernes digitale horisont er styret af, 
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hvordan algoritmen skjult vurderer deres algoritmiske identitet, der som effekt giver journalisten et 

øjebliksbillede af, hvad brugerne interesserer sig for lige nu. Journalisten udnytter som beskrevet de 

sociale medier mere og mere i opsporingen af hurtige historier, hvilket betyder, at journalisten ikke 

kan stå uden for algoritmens indflydelse. Således er indholdet styret af komplekse, skjulte og 

algoritmiske udmålinger, der foregår i en vekselvirkning mellem journalist, bruger og teknologi.  

 

Anders Bæksgaard og Niklas Lind understreger begge, at de sociale medier spiller en stor rolle i 

deres journalistiske arbejde: “Det er utrolig vigtigt og helt centralt i min hverdag” (Bæksgaard, 

2016: 1) og “[...] alle de steder, hvor jeg har arbejdet de sidste 5-10 år både under uddannelse og 

andet, så har det altid i høj grad involveret sociale medier” (Lind, 2016: 1). Algoritmen har som 

nævnt en altafgørende effekt på de resultater, man bliver eksponeret for, og har samtidig ingen 

distinktion mellem bruger og journalist. Dette betyder, at journalister ligesom brugeren, er en del af 

en usynlig algoritmisk virkelighed, hvorfor journalistens opfattelse af, hvilke historier der optager 

befolkningen, influeres:  

“Jeg går ikke i så høj grad ud og kigger på, hvad der decideret trender, men det kommer lidt 

af sig selv, når du følger en større gruppe mennesker og ser, hvad der bliver re-tweetet, og 

hvad der er interesse for, så er det ret nemt at identificere, hvilke historier der har interesse, 

eksempelvis i Danmark” (Lind, 2016: 2). 

Som beskrevet spiller brugeren en ubevidst rolle i leveringen af et databaseret indblik i, hvad der 

kunne være relevant for journalisten at skrive om, men journalisten besidder ligeledes en 

algoritmisk identitet, der styrer det indhold, han/hun modtager. Dette kan resultere i, at journalisten 

til en vis grad, producerer de nyheder, som han/hun selv finder relevante, da hans digitale indsigt 

ligeledes er et afkom af algoritmens usynlige egenskaber og journalistens egen algoritmiske 

identitet. Journalisten har nok altid været klar over, at hans subjektivitet altid har været til stede: 

“Det er jo heller ikke mange år siden, at man er gået væk fra, at det ikke var objektivitet, man skrev 

ud fra. Alt var jo sådan set subjektivt, da journalisten var med til at udvælge historien. Mange 

medier har jo ligeledes et specifikt politisk standpunkt” (Lind, 2016: 7). Problematikken opstår, når 

de subjektive vurderinger blackboxes i en algoritme, der for det første ikke er synlig for journalisten 

og samtidig præsenterer sande og usande resultater ens:  

“Jeg er ikke 100 % bevidst, men min kollega er, og han er ansat til at stå for alt med de 

sociale medier, og han fortæller tit om algoritmer, der bestemmer, hvilke resultater jeg får. 
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Men jeg vidste ikke at to ”trending” lister kunne være forskellige, og det er aldrig noget, jeg 

har tænkt over eller været opmærksom på i mit arbejde.” (Bæksgaard, 2016: 5). 

Det belyses her, hvordan algoritmer har en plads i journalistens bevidsthed, men uden en dybere 

forståelse af algoritmens funktion. Det algoritmiske informationsøkosystem står således ikke som en 

central del af journalistens bevidsthed, hvorfor der kan argumenteres for, at algoritmen er usynlig 

og uhåndgribelig, men samtidig nødvendig i navigationen i det digitale landskab. Dette skaber 

algoritmiske virkelighedsbilleder, der ikke nødvendigvis retfærdigt afspejler, hvad der optager 

befolkningen, hvilket journalisten til en vis grad ikke er klar over: “Altså den der boble-ting? Altså 

det er nok sådan en ting, du glemmer ret hurtigt” (Lind, 2016: 7). De to journalister er dog 

opmærksomme på, at de ikke kan nå at se det fulde billede: “Du bliver bombarderet med så meget 

information lige nu, så du er total naiv, hvis du tror, at du kan være totalt dækket ind.” (Lind, 2016: 

7). Idet journalisterne ikke beskæftiger sig med de underliggende kriterier for det algoritmitske 

virkelighedsbillede, de præsenteres for, tror journalisten, at de eksponeres for hele billedet, hvor de 

dog kun præsenteres for et udsnit. Denne naive tilgang kan identificeres i følgende citat: “Det er 

fandeme sjældent, at jeg misser en eller anden specifik historie både på og udenfor arbejdet.” 

(Lind, 2016: 2). Eksperterne understreger dog, at de forsøger at følge opponerende kilder for at 

balancere deres virkelighedsbillede, men er dette overhovedet muligt, da journalisternes 

algoritmiske identitet bliver præsenteret for indhold, der synes at være relevant, men er 

personificeret?  

 

Der kan yderligere argumenteres for, at det ikke kun er journalisters opfattelse af, hvilket indhold 

brugerne vil have, men ligeledes hvad der er det vigtigste element i moderne nyhedsproduktion, der 

er fordrejet af journalisten selv. Det blev tidligere noteret, hvordan brugerne i høj grad prioriterer 

grundighed og afsenderplatform over både hastighed og geografisk nærhed (Bilag 1, figur 4), 

hvilket ikke stemmer overens med ekspertinterviewene, der vægter hastighed højest: “Hastighed er 

alfa omega i det her game, og det er ikke kun i sportsverdenen” (Lind, 2016: 3) og “Det er det der 

konkurrenceparameter, hvor man gerne vil først med det nyeste og gerne på de sociale medier, så 

alle kan se, det var mig, der var først.” (Bæksgaard, 2016: 3). Reduktionen af brugere til kliks kan 

argumenteres for at have medført en værdimæssig uoverensstemmelse mellem journalist og bruger, 

der som konsekvens skaber et nyhedsbillede, hvor algoritmer formår at sætte dagsordenen både 

indholdsmæssigt, men ligeledes inden for journalistisk praksis.  
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Refleksion: Nyhedsorganisationers 

udfordringer i moderne nyhedsproduktion 

Vores teoretisk opnåede forståelse af algoritmers mellemkomst i det moderne samfunds 

nyhedsproduktion satte os i stand til at undersøge produktionen af nyheder gennem en empirisk 

inddragelse af de tre aktører, som vi finder relevante i moderne nyhedsproduktion: Teknologi, 

bruger og journalist.  

 

Kombinationen af disse forståelser har afsløret nye indsigter i, hvordan nyheder bliver til i en 

vekselvirkning mellem algoritmens usynlige funktioner, brugeren og journalisten. Disse forståelser 

af algoritmens mellemkomst i det moderne samfunds nyhedsproduktion vil i det nedenstående 

appliceres med nyhedsorganisationer som genstandsfeltet. Det forsøges i det nedenstående at 

reflektere over de organisatoriske udfordringer og ændringer, som moderne nyhedsorganisationer 

står over for i dag som konsekvens af algoritmers mellemkomst: “These algorithms, these AIs, are 

influencing information, decisions, and pretty much everything in 21st-century society” (Dewey, 

2016). 

Den moderne nyhedsorganisations komplekse omverden 

Informationsteknologi kan ses som katalysator for radikale ændringer i organisationers omverden, 

da informationsteknologi spiller en væsentlig rolle i nedbrydelsen af nationale grænser og der i 

gennem skaber en mere sammenhængende verden. Moderne organisationer befinder sig i en 

globaliseret verden, der er sammenkoblet på adskillige måder, som Thomas Hylland Eriksen 

beskriver det her: “[…] the manifold, multisided ways in which the world is interconnected […]” 

(Eriksen, 2011: 1). Nyhedsorganisationer er, i særdeleshed qua digitale og sociale medier, 

indspundet i en globaliseret verden, der gennem øget hastighed af kulturel og finansiel kapital; 

accelerationen af teknologi og transport, giver nyhedsorganisationerne en stigende kompleks 

omverden med udfordringer og muligheder (Bestor, 2001: 76).  

 

Sociale medier kan yderligere ses som et udtryk for Eriksens (2007) globaliseringsbegreb: 

disembedding: ”[…] draws attention to the relativization of space engendered by development in 



	
	

85	

communication technologies” (Eriksen, 2007: 16). Nye informationsteknologier og transnational 

finansiel udvikling har muliggjort disembedding af goder og sociale relationer fra en lokal kontekst 

– en slags restrukturering af tid og sted (Eriksen, 2007: 16). Helt konkret er disembedding en vigtig 

komponent, da den muliggør udflytning af ting, mennesker og ideer fra en lokal til en global 

forankret kontekst (Eriksen, 2007). Således kan disembedding ses som en præmis for 

interconnectedness, da det er gennem disembedding, at det lokale får en global tilstedeværelse. 

Sociale medier står som et helt centralt redskab for nyhedsorganisationers arbejde og samtidig som 

et bevis på en stigende interconnectedness. Dette skaber således nye muligheder samt udfordringer 

for moderne nyhedsorganisationers arbejde, der på en og samme tid har mulighed for at agere lokalt 

og globalt. Sociale medier transcenderer landegrænser og åbner op for det globale marked, hvorfor 

lokale historier kan løftes fra deres kontekst og fortolkes på ny. Disembedding af historier kan 

ligeledes skabe behov for større forsigtighed i nyhedsorganisationers journalistiske arbejde, da 

interconnectedness medfører en nemmere og hurtigere dissemination af historier: ”The general 

point here is that small changes can have momentous effect” (Eriksen, 2007: 70). Således tvinger 

sociale mediers affordances nyhedsorganisationer til at være opmærksomme på, at deres perspektiv 

ikke kun kan skabe lokale, men nu ligeledes globale forandringer på godt og ondt. 

Informationsteknologi medfører ikke udelukkende konsekvenser for den verden, som 

nyhedsorganisationer opererer i, men ligeledes for selve nyhedsorganisationernes organisering.  

Kvantitet > kvalitet? 

Nyhedsorganisationerne har ikke længere monopol på journalistik, og de sociale medier er idag det 

sted, hvor vi får de fleste af vores nyheder fra (Viner, 2016), hvorfor massemedierne i dag er 

afhængige af de personlige medier. I fjernsynets æra var det svært for publikum, hvis ikke umuligt, 

at deltage i nyhedsproduktionen, i dag er det modsatte tilfældet: Det er svært blot at være tilskuer: 

“Vi kan se, at vores læsere bedre kan lide kultur, og de klikker mere, når det handler om 

Yahya Hassan, end når det handler om Troels Lund Poulsen. Så derfor bliver der 

produceret flere kulturhistorier, som rammer vores digitale publikum. Vi er 6 politiske 

journalister, og man er 25 kulturjournalister. Så brugerne er helt klart med til at definere, 

hvad vi lægger ud digitalt” (Bæksgaard, 2016: 4). 

Overstående citat bekræfter, at brugerne spiller en central rolle i, hvilken type historie der 

produceres. Det interessante er dog ikke, at brugerne influerer, hvilke nyhedshistorier der 
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produceres, men snarere måden hvor på brugerne influerer. Nyhedsorganisationer har altid haft øje 

på, hvad læserne vil have, i dag er denne overvågning af brugernes interesser blot digitaliseret, og 

publikums digitale færden bliver i dag registreret gennem online målinger. Dette medfører, at 

læserne nu giver nyhedsorganisationerne bevidst som ubevidst feedback gennem kliks, hvorfor 

nyhedsorganisationer nu i højere grad går op i kvantitative end kvalitative målinger. Bedre målinger 

giver højere online annonceindtægter, hvorfor kliks er blevet et fokusområde hos journalister og 

nyhedsorganisationer. Således kan der argumenteres for, at brugerne til en vis grad, bevidst eller 

ubevidst, influerer, hvad journalisterne skriver om.  

 

Et andet element, der har forandret sig for nyhedsorganisationerne, er fremkomsten af algorithmic 

journalism, hvor dækningen af rutineprægede opgaver som sport og finans bliver varetaget af en 

algoritme (Grafe, 2016). I betragtning af de åbenlyse økonomiske fordele vil flere 

nyhedsorganisationer potentielt set inddrage denne automatisering. Automatisering af 

nyhedsproduktionen har potentiale til at afdække mere udfordrende emner såsom politiske emner 

eller sociale spørgsmål (Grafe, 2016). Allerede nu ses der tiltag, der udvider algoritmens funktion: 

“In fact, the precursors of this development can already be observed in the form of algorithms that 

automatically create content on Twitter” (Grafe, 2016). Når politiske eller sociale emner afdækkes 

automatisk af algoritmen, bliver spørgsmålet om nøjagtighed, kvaliteten af indholdet samt 

gennemsigtigheden af de underliggende data og procedurer mere vigtigt. Algoritmen kan ikke 

drages til ansvar for eventuelle fejl, hvorfor ansvaret for indholdet altid vil hvile på 

nyhedsorganisationen. Der kan således argumenteres for, at algoritmisk gennemsigtighed og 

ansvarlighed bliver afgørende, når fejl opstår, specielt hvis den misvisende eller usande historie 

omhandler mere kontroversielle emner. 

 

Algoritmificeret journalistik vil yderligere øge mængden af nyheder, hvilket vil vanskeliggøre 

opsporingen af relevant information i det digitale landskab. På denne baggrund vil algoritmificeret 

journalistik øge algoritmens vigtighed som sorteringsredskab, hvilket igen fragmenterer samfundet 

og placeres os i hvert vores filtre bubble.  
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Algoritmen som kilde til selvforførelse 

Algoritmen har som beskrevet transcenderet rollen som værktøj til en form for digital infrastruktur, 

der influerer valg og handlinger, hvilket set i lyset af organisationer kan lede tankerne hen på Karl 

Weicks (1979) perspektiv på organisationsadfærd. Weick (1979) beskriver tre essentielle elementer 

i en organisationsadfærd: schema, standardoperating procedure (SOP), og self-fulfilling prophecy. 

Disse elementer spiller en nøglerolle i organisationers adfærd og skaber rammen for fremtidige valg 

og fravalg: ”A standard operating procedure is a schema that structures dealing with an 

environment. A standard operating procedure is a frame of reference that constrains exploration 

and often unfolds like a self-fulfilling prophecy” (Weick, 1979: 156).  

Schema er et referencepunkt for handling og perception på baggrund af begrænsede og generelle 

erfaringer (Weick, 1979: 154). SOP er et udbredt form for schema i organisationer, som ifølge 

Weick (1979) begrænser en organisation, da udforskning af andre alternativer sløres grundet 

afgrænset erfaring (Weick, 1979). En organisation bestemmer dog ikke længere selv, hvad der 

ekskluderes, hvilket nu til en vis grad er lagt i hænderne på algoritmens usynlige egenskaber. I en 

yderligere forståelse af problematikken ved SOP og schemas er vi nødsaget til at forstå, hvordan 

erfaring i Weicks (1979) optik opnås: “Experience is the consequence of activity” (Weick, 1979: 

148). Weick (1979) bruger begrebet enactment om aktiviteten, som skaber forudsætningen for 

erfaring. Problematikken består således i, at erfaringen på sin vis er en udvælgelse, hvor: “The 

manager acts physically in the environment, attends to some of it, ignores most of it, talks to other 

people” (Weick, 1979: 148). Derved skaber organisationer deres egen orden i kaosset, og som 

konsekvens kan fremtidige alternativer begrænses (Weick, 1979). Der kan dog nu argumenteres for, 

at algoritmen går forud for nyhedsorganisationernes enactment, da algoritmen skaber et skjult 

selekteret informationsgrundlag, der kan handles ud fra. Det er således ikke nyt, at mennesker og 

organisationer enacter ud fra en begrænset viden, men nu er dette vidensgrundlag skabt af 

algoritmens skjulte funktioner.  

Weick (1979) inddrager yderligere begrebet selvopfyldende profetier, der hænger tæt sammen med 

enactments cirkulære proces bestående af handling, forestilling og meningsskabelse. Selvopfyldende 

profetier står som en konsekvens af den måde, man enacter sin omverden (Weick, 1979: 159). 

Algoritmen vurderer skjult relevansen af det indhold, som brugeren eller organisationen støder på, 

hvilket igen er baseret på organisationers egen digitale aktivitet. Således kan der argumenteres for, 

at algoritmen forstærker nyhedsorganisationernes selvopfyldende profeti, hvilket igen er betinget af 
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nyhedsorganisationernes enactment. Weick (1979) understreger yderligere, hvordan man som 

organisation kan forsøge at bryde med det miljø, man som organisation befinder sig i, ved at ændre 

på sig selv og sine handlinger: “If people want to change their environment, they need to change 

themselves and their actions - not someone else.” (Weick, 1979: 152). Algoritmer er designet til at 

bringe de mest ‘relevante’ informationer baseret på brugerens algoritmiske identitet, hvilket nu 

foregår i det skjulte baseret på ubevidst digital færden. Problematikken opstår således, når 

organisationers ubevidste digitale handlinger gennem algoritmens skjulte funktioner fremstår som 

den selvopfyldende profeti. 
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Konklusion 

I dette speciale opnås der en ny forståelse af big datas og algoritmers mellemkomst i det moderne 

samfunds nyhedsproduktion. Igennem afhandlingen har vi kontinuerligt udfordret vores opnåede 

forståelse for slutteligt at opnå en forståelseshorisont, der muliggør italesættelsen og anskuelsen af 

big datas og algoritmers mellemkomst i moderne nyhedsproduktion. 

 

Vi opnåede i første del en forståelse af informationsteknologiens mellemkomst i sociale processer 

på et samfundsteoretisk niveau. Udvikling af ny informationsteknologi stod som katalysator for 

radikale ændringer for grundlæggende dimensioner i samfundet som rum og tid. Dette resulterede i 

en ophævelse af tids og rums begrænsninger og mangedoblede således aktørernes 

handlemuligheder, men fungerede ligeledes som rammen for social handling (Zuboff, 2001 og 

Gulbrandsen 2013). I denne forstand transcenderede informationsteknologier rollen som værktøj og 

fremstod nu som en form for digital infrastruktur, der influerer sociale aktørers tanke og handling 

(ibid). 

 

Algoritmer og big data blev sat i informationsteknologiens sted, og med afsæt i den forståelse 

forsøgte vi at skabe nye meninger om big datas og algoritmers indflydelse på produktionen af 

information, der dissemineres gennem informationsteknologi. Således bevæger vi os fra et 

makroniveau til et mesoniveau. 

Big datas og algoritmers uadskillelige forhold blev identificeret, hvor der blev argumenteret for, at 

algoritmen er nøglen til udnyttelsen af big data og således er helt essentiel for opnåelsen af nye 

digitale indsigter. Problematikken opstår dog i algoritmers skjulte funktioner, der arbejder ud fra 

algoritmeudviklerens ilagte uigennemsigtige kriterier. De usynlige kriterier anvendes skjult i 

udvælgelsen af ’relevant’ indhold, hvilket som konsekvens skaber subjektiv viden ud fra usynlige 

kriterier – algoritmisk viden (Hansen & Flyverbom, 2014). Algoritmen guider vores digitale færden 

gennem skjulte vurderinger, hvilket skaber indhold, der ligeledes er indsprøjtet med algoritmens 

skjulte subjektivitet. Det er ligeledes i algoritmens funktion som digital guide, at der kan 

argumenteres for, at algoritmer optræder som en digital infrastruktur, der styrer handlemuligheder 

og selekterer i, hvad vi bør og ikke bør vide, hvilket yderligere fremhæver algoritmen som en 

blackboxing-teknologi. Dette resulterer i et uudfordret verdensbillede hos den unikke bruger og står 

således som en manifestation af algoritmens magtfulde position.  
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Algoritmer er således en integreret del af vores digitale landskab og har af samme årsag en særlig 

indflydelse på moderne nyhedsproduktion. Algoritmer påvirker nyhedsproduktion og –distribution, 

der i stigende grad automatiseres: Algoritmen både indsamler, producerer, redigerer, publicerer 

samt distribuerer. Algoritmer er dog partiske, arbejder under overfladen og er samtidig 

uigennemskuelige, hvilket betyder, at de resultater, algoritmen præsenterer os for, ikke kan anskues 

som objektive (Gillespie, 2012). Algoritmens usynlige virke betyder, at vi ikke kan se, hvornår 

algoritmificeringen finder sted, samt hvilke ændringer algoritmen foretager.  

 

Traditionelt set fik journalisten mere eller mindre information direkte fra kilden, men i dag 

modtager journalisterne størstedelen af informationen fra sociale medier, og de sociale medier har 

således skabt grundlag for brugerinvolvering i moderne nyhedsproduktion. De specifikke historier, 

journalister støder på, er dog et resultat af journalisters egne algoritmiske identiteter. Journalister er 

således bevidst eller ubevidst indspundet i deres eget historiske digitale spindelvæv uden mulighed 

for at undslippe. Når de algoritmificerede resultater anvendes af journalister, har det konsekvenser 

for de nyheder, journalisterne producerer, og ligeledes for det mere generelle nyhedsbillede.  

 

Borgerne er ligeledes selv fanget i deres unikke filter bubble og oplever således kun deres eget 

algoritmificerede virkelighedsbillede, hvorfor de kun modtager nyheder, der stemmer overens med 

deres personlige holdninger og unikke præferencer. I takt med at algoritmen stiger i kompleksitet, 

vil bekymringerne om den manglende gennemsigtighed ligeledes stige, hvilket således på sigt kan 

resultere i en fragmentering af den offentlige mening. 

 

Machine learning står som et udtryk for algoritmens udvikling i uafhængighed, hvorfor stigningen i 

algoritmificerede informationsmiljøer potentielt set kan kaste benzin på diskussionen om 

algoritmens indtrædelse som samfundets femte statsmagt. Kan algoritmens black boxing af 

journalistiske praksisser, og derved overtagelsen af journalistens rolle som samfundets vagthund, 

ligeledes have konsekvenser for vores demokrati? 
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Bilag 2: 
Anders Bæksgaard interview 
 
Kan du give en kort introduktion af dig selv?  

 

”Jeg hedder Anders Bæksgaard, jeg 28 år og uddannet journalist fra Roskilde Universitet. Jeg har 

arbejdet på Berlingskes Christiansborg redaktion i 2,5 år, skiftede i sommers til Politiken for at 

lave politisk baggrund og analyse, og det har jeg gjort siden august.” 

 

Hvordan går du til en historie? 

 

”Min dagligdag går ud på først og fremmest føle med i, hvad er der i øjeblikket på nyhedsfronten 

og hvordan kan Politikken videreudvikle på de store dagsordner med noget baggrund og analyse. 

Det gør jeg primært ved at snakke med forskellige typer af politiske kilder. Jeg har 3 fokusgrupper 

jeg taler med. Den første er folketingsmedlemmerne. Nummer to er rådgiverne, det er typisk 

regeringens rådgivere eller ministrene, for at finde ud af hvad er regeringens ’take’, hvad bliver 

regeringens næste udspil, hvad er regeringens holdning til det der nu engang kører rent politisk. 

Den tredje gruppe er embedsmænd, der sidder i de forskellige ministerier. Når jeg så skulle lave en 

historie om for eksempel landbrugspakken, så skal jeg prøve at forklare den på en ny måde så 

læseren bliver lidt klogere. Det vi gjorde var at fokuserer på Lars Løkkes rolle i hele det her spil, og 

vi snakkede med kilder i både Landbruget, embedsmænd og par politikere for at finde ud af hvad 

hans aktie havde været i det her. Det viste sig han havde været langt mere indblandet end man først 

troede. Han havde holdt møder på Marienborg omkring pakken og havde på en lang række 

områder trumfet den minister der endte med at blive fyret og simpelthen dikteret hvad hun skulle 

gøre. Det er et eksempel på hvordan vi bruger kilder til at komme bag om et forløb.” 

 

Hvordan interagere du med informationsteknologi i dit job? 

 

”Det er utrolig vigtigt og helt centralt i min hverdag. Det kan godt være jeg skriver til avis, men 

hvis jeg skal holde mig opdateret er jeg nødt til at benytte mig af Twitter og Facebook. Et eksempel 

kan være at vi har en statsminister der kommunikerer langt mere på de sociale medier end han gør 
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til Journalisterne, og det er der informationen kommer først. Så det er helt afgørende. Tingene kan 

gå så hurtigt i dansk politik. På et par timer kan stå i en situation hvor du tror en central 

forhandlinger ved at falde på plads til at den falder fra hinanden, til en minister bliver fyret. Det 

kan eskalere meget hurtigt og for at følge med når det nu engang går hurtigere og der er breaking, 

er det helt afgørende at side med dit Twitter feed for an dig, Det nytter ikke noget at putte noget i 

avisen uden at have tjekket Twitter, for står der noget nyt, så er din artikel forældet inden den bliver 

publiceret, hvilket kan have store konsekvenser og du ende med at skrive noget der er ukorrekt.” 

 

Følger du nogle bestemte personer eller hashtags på de sociale medier? 

 

”Ja følgegruppen vil typisk være alle folketingsmedlemmer der er på Twitter og også deres 

rådgiver, samt ministerierne og partiernes egne profiler. Det er i den grad et aktivt redskab og et 

fuldstændigt nødvendigt redskab. Det er blevet et vilkår for os som vi skal benytte os af. Jeg synes 

også man kan se en generationskløft mellem ældre politiske journalister og de nye politiske 

journalister, hvor de ældre oftest er et skridt bagud hele tiden, de er dygtige men fordi de ikke 

benytter informationsteknologier og sociale medier, så sker tingene hurtigere end de kan nå at 

opfatte dem.” 

  

Hvilke konsekvenser har det at i bliver nød til at arbejde på den her måde?  

 

”Det jeg har oplevet over de seneste 3 et halvt år i branchen er, at Twitter er begyndt at fylde mere 

og mere. Det er et ekstremt fleksibelt og ekstremt centralt informationsovervågningsværktøj, men 

det har også den ulempe og den konsekvens at nyhedsstrømmen lige pludselig accelererer meget 

hurtigt, særligt ved breaking. Du når ikke altid at kvalitetssikre den information, der bliver lagt ud 

inden du måske selv bringer den videre i avis eller på net medierne. Det betyder, at der bliver 

begået flere fejl - nogle fodfejl andre mere graverende.” 

 

Er folk mere tilgivende på sociale medier? 

 

”Ja det er helt klart at der på Facebook og Twitter kan et opslag blive ændret langt hurtigere end 

på de etablerede medier. Man ved godt og det er ligesom et vilkår, at på Twitter går det stærkt og 

der kan godt blive lagt noget ud som ikke var helt rigtigt og så kan man korregerer bagefter. Der er 
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en forståelse for at den information man lægger ud på sociale medier ikke har været igennem 

samme kvalitetssikring.” 

 

Er en forståelse hos både journalister og bruger? 

 

”I hvert fald hos journalisterne. Jeg er meget i tvivl om det er det hos brugerne og helt forståeligt 

for man burde forvente at når et medie Twitter noget ud skal det have været i gennem samme 

kvalitetssikring fordi det bliver lagt ud i det offentlige rum som det der lægges ud på hjemmesiderne 

eller avisen. Men det er det ikke altid.” 

 

Så hellere hurtigt end grundigt?  

 

”Det må man jo ikke sige, men hvis man kigger på det i praksis, så vil jeg gerne våge den påstand, 

at brugen af de sociale medier hos journalister, medfører flere fejl fordi man er forhippet på at 

komme først. Når journalister har en god historie de vil breake så ligger de det på de sociale 

medier før de ligger det på deres egen hjemmeside, hvilket er lidt underligt fordi de lægger det ud 

til alle før de lægger det ud til deres egne brugere der rent faktisk betaler for at få et produkt først. 

Det er det der konkurrenceparameter, hvor man gerne vil først med det nyeste og gerne på de 

sociale medier så alle kan se det var mig der var først.”  

 

Måler i jeres historier på clicks og likes? 

 

”Ja vi har en ansat til at måle. Når politikken sender ud fra deres egen profil, så sidder der en og 

måler hvor langt historien kom ud, hvor meget blev den delt, hvad var populært, hvad var ikke 

populært, for så at analyser hvilke type historier vi skal gå efter i fremtiden.”  

 

Hvordan ser du brugernes rolle? 

 

”For os er det den største udfordring, at avisbranchen lever af kunder, der køber avis, men den 

største del af brugerne er digitale brugere. Så, hvordan får du folk til at betale penge for et digitalt 

produkt, som de har været vant til var gratis. Et kæmpe problem. Omsætningen falder, der bliver 

fyret flere og flere. Medier har ikke været gode nok til at tilrettelægge deres produkt til en ny digital 
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brugerskare. Fra man er 15 til 45 er man digital. De sidder med deres iPads og telefoner, og får 

flere nyheder via Twitter og Facebook, end de gør ved at gå ind på det enkelte link. Langt den størst 

del af folk, der kommer ind politiken.dk kommer ind fra sociale medier. Det er meget sjældent, at 

nogen går ind på hjemmesiden direkte.” 

 

Hvad med brugernes indflydelse det i laver som journalister? 

 

”De har selvfølgelig en indflydelse for vi vil gerne give dem det de vil have, til en vis grænse. Der 

er en årsag til at Ekstra Bladet har langt flere clicks og læsninger end politikken og det er fordi de 

skriver om sex og alt så noget populært. Vi kan se at vores læsere bedre kan lide kultur og de 

klikker mere når det handler om Yahya Hassan end når det handler om Troels Lund Poulsen. Så 

derfor bliver der produceret flere kulturhistorier som rammer vores digitale publikum. Vi er 6 

politiske journalister og man er 25 kulturjournalister. Så brugerne er helt klart med til at definere 

hvad vi lægger ud digitalt.”  

 

Hvordan med interaktionen med brugerne?  

 

”Især når der kører ’breaking’, er det ret vigtigt med bruger tips, Jeg har oplevet at når jeg har 

lagt en historie ud, så får jeg en besked på Facebook eller Twitter hvor folk skriver om jeg har 

husket sådan og sådan og jeg har hørt der er sket det og det. Så får du de der private tips og råd. 

De stiller også nogle fornuftige spørgsmål i kommentarfeltet eller i Twitter linket. Det er nyt og der 

er samtidig en tilgængelighed til brugerne der heller ikke var der tidligere. Tilgængeligheden er 

måske egentlig det vigtigste set med mine øjne, for hvis det var sådan at bruger synes at alt det jeg 

skrev var lort og de ikke havde et sted de kunne ytre sig, så ville jeg blive ved med at producere det 

samme lort. Men nu kan du justere din journalistik til at ramme deres interesser i højere grad end 

før.” 

 

Hvem styrer så agendaen. 

 

”Det er journalisterne der bør styrer den. Men jeg synes vi ser et skred hen imod, at det bliver mere 

og mere brugerstyret. Vi har alle læst en rubrik og tænkt, wow det lyder vildt spændende og så 

kommer vi ind på artiklen og bliver vildt skuffet fordi vi bliver snydt. Journalisterne ved godt hvilket 
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tangenter de skal spille på for at lokke brugerne til historien, men det kan lige så godt være de 

efterlader brugerne skuffet, men det er der ikke måling på, vi måler kun clicks. Det er klart et 

problem for man burde måle på brugertilfredsheden. Det er et velkendt journalistisk trick og der er 

min pointe at der har man en idealverden hvor journalisterne lader vær med det og siger det er os 

der bestemmer hvad der er substansen her og efterlader rubrikken så brugerne ikke føler sig snydt. 

Og så er det virkeligheden hvor de fleste medier er tvunget til og tjener penge på at folk de klikker. 

Det er to modsatrettede hensyn. Med internettets opblomstring og efterfølgende de sociale medier, 

der kom en ny markedsmodel, hvor vi nu skal sælge online og der tjenes nu penge på annonce salg 

og de annoncer er mere værd jo flere der klikker på dem.” 

 

I forhold til journalisters objektivitet, hvordan ser du den udfordret af sociale medier? 

 

”Der hvor objektiviteten bliver udfordret af sociale medier er at de oftest kommer til at interagere 

med brugerne for langt han af vejen. Man skal på intet tidspunkt give udtryk for sine egne politiske 

meninger for folk kan skyde dig hensyn i skoene og udfordre din integritet og give bagslag. Derfor 

har man også nedfældet de her sociale medie politikker internt på redaktionerne. Den kan tages 

videre og sige hvilket image er det journalisten efterlader på de sociale medier. Jeg har lukket min 

Facebook profil helt ned. Der lå billeder fra universitet tiden og det var jeg nød til at lukke ned for. 

Hvis jeg en dag skriver en eller anden vigtig analyse og folk går ind på Facebook og ser mig ligge 

og brække mig til en rustursfest, så vil det nok ødelægge lidt hvis ikke meget. Derudover kommer 

jeg fra en meget venstreorienteret familie om min far og bror er meget ude med holdninger og har 

det samme efternavn som mig. Der har jeg tænkt noget over og folk kan jo tolke meget ind i det.” 

 

Når du sidder i en research fase og du får en masse input fra søgninger og sociale medier, er 

du så bevist omkring at de resultater du modtager er resultater af tidligere søgninger? 

 

”Jeg er ikke 100% bevidst, men min kollega er og han er ansat til at stå for alt med de sociale 

medier og han fortæller tit om algoritmer der bestemmer hvilke resultater jeg får. Men jeg vidste 

ikke at to ”trending” lister kunne være forskellige og det er aldrig noget jeg har tænkt over eller 

været opmærksom på i mit arbejde. Men det er klart at hvis jeg som journalist skal overvåge kilder 

Bpå sociale medier, men kun ser nogle tweeds eller nogle kilder mere end andre på baggrund af 

min historik så giver det da mig et skævt billede eller indtryk. Hvis jeg sidder på Twitter som jeg 



	
	

111	

bruger som arbejdsredskab og har været meget inde på røde eller blå politikkere, så er dem der får 

lov til at præge mig og mit fremtidige arbejde. I forvejen fakta tjekker jeg Twitter og Facebook 

mere end jeg gør med TV2 News, fordi jeg synes er mere troværdig i de etablerede medier 

sammenlignet med det der lægges ud på Twitter.” 

 

Kan du se Banjo have rolle i journalistik?  

 

”Ja det kan jeg sagtens. Hvis jeg pludselig kan se at der er vildt mange der skiver om Klima, så kan 

det godt være at vi skulle se på den dagsorden og se om der er noget vi kunne give videre til 

brugerne. Det har tidligere været journalisterne der satte dagsordenen, men med sådan et værktøj 

kunne det pludselig være burgerne der bestemmer hvad dagsordenen skal være. For dagsordenen 

skal være det som brugerne interesserer sig for og ikke det journalister og redaktører interesserer 

sig for. Det er den moderne måde at forstå nyhedsformidling på, at det skal ramme det som folk 

interesserer sig for eller det der hedder brugerorienteret journalistik. I det lys synes jeg det er 

vigtigt at ramme folks interesser, men på den anden siden, synes jeg også det er vigtigt at fortælle 

folk at det her skal i altså interesserer jer for. Så det er en balancegang mellem at udholde og 

informerer. Hvis folk vil vide noget Vild med Dans eller X-faktor, så skriver også om det, men det 

må i mine øjne ikke tage kræfter fra den opgaven, som medierne i original forstand eller oprindeligt 

har haft; at informerer. Men jeg synes man ser en tendens til at, der skrives meget om hvad folk 

interesserer sig for.” 

 

Kan man overleve ved kun at informere?  

 

”Nej det tror jeg ikke. Der bliver nødt til at være et blikfang og interesseorientering hos medierne, 

for ellers gider folk ikke købe det. Det vi oplever er at brugerne kommer igen når vi rammer 

brugeren.” 

 

Hvordan vægter du hvad der er en nyhed? 

 

”I min branchen skal en nyhed opfylde forskellige kriterier: Det skal have en form for realpolitisk 

værdi, det skal være væsentligt og så skal det have gennemslagskraft. Men de ting ville jeg jo være 

nød til at undersøge med Banjo, inden jeg sender dem videre. ” 
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Bilag 3: 

Niklas Lind interview 
Kan du starte med at introducere dig selv? 

 

“Jeg hedder Niklas Lind, og jeg er uddannet journalist ved Roskilde Universitet. Jeg har arbejdet 3 

år for TV3 sport og har tidligere arbejdet på steder som Berlingske og Dansk Journalistik Forbund 

og i med det handler om sociale medier, så kan jeg tilføje at alle de steder, hvor jeg har arbejdet de 

sidste 5-10 år, både under uddannelse og andet, så har det altid i høj grad involveret sociale 

medier.” 

 

Hvordan ser du informationsteknologis betydning for, hvordan man bedriver nyheder på som 

journalist i dag? 

 

“Det er et meget bredt spørgsmål, hvor jeg kun kan svare for mit eget synspunkt. Det er svært at 

bekrive hele nyhedsbilledet, da der er kan være forskel på forskellige genre som sport og andet. 

Generelt set så tror jeg, at i og med at folk har adgang til teknologi og information der ude har det 

konsekvenser for journalistik. Du ved godt at folk ved en masse ting i forvejen. Du ved at du har 

adgang til langt mere data, men det har alle andre også. Du bliver hurtigt holdt op ift. til det her. I 

forhold til journalistikken og sociale medier, så er det klart at det har spillet en stor rolle, da de 

fleste journalister jeg kender får deres historier fra sociale medier. Der er rigtig mange i hvert fald. 

Du kan ikke tillade dig at monitorere nyheder og så ikke monitorere sociale medier samtidig fordi 

det er det, hvor du hurtigt kan se hvor der kan skabes en historie eller være interesse for noget, som 

du måske ikke følte ellers ville være så interessant. Så man har altid tweet-deck og andre ting 

kørende som diverse hash tags når man skal til at bedrive journalistik.” 

 

Hvordan du bruger de sociale medier når du skal producere en historie? 

 

“Først og fremmest så holder jeg øje med nogen specifikke ting som jeg ved fungerer rigtig godt 

når vi deler dem på de sociale medier, som så vil få en masse traction og nå langt ud. Fordi folk 

godt kan lide at diskutere og debattere det. Så det starter helt nedefra. Når man skal udvælge en 
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interessant historie, at skrive om på sociale medier eller fra sociale medier. Det er ikke sikkert alle 

kommer der fra, men man holder i hvert fald øje med det. Så vurderer man hvad der vil give vores 

egen platform mest, men også hvordan det vil fungere når man deler det på en af vores egne sociale 

medie platforme som Facebook. Dette aspekt holder man allerede øje med når man udvælger sine 

historier. Rent lav praktisk, så når jeg skal monitorere vores hjemmeside, så har jeg et tweet deck 

kørende, hvor jeg har nogle forskellige hashtags jeg søger på og jeg følger en række specifikke 

journalister fra forskellige lande som jeg ved følger nyhedsbureauer fra forskellige lande, så jeg 

føler ligesom jeg er rigtig godt dækket ind. Det er fandme sjældent at jeg misser en eller anden 

specifik historie både på og uden for arbejdet. Så jeg følger forskellige hash tags, journalister, 

nyhedsbureauer. Jeg går ikke i så høj grad ug og kigger på hvad der decideret trender, men det 

kommer lidt af sig selv, når du følger en større gruppe mennesker og ser hvad der bliver re-tweetet 

og hvad der er interesse for, så er det ret nemt at identificere hvilke historier, der er interesse for 

eksempelvis i Danmark.”  

 

Er dine kilder en blanding af hvad der er populært og kontroversielt?  

 

”Altså når jeg er ude på stadion og dækker kampe, så er er der officielle hash tags, som jeg følger 

med i fordi at jeg herfra kan få information direkte fra fans, som jeg ikke selv følger. De er jo 

førstehåndskilder og eget mediet på et hashtag som måske kan vise noget. Eksempelvis var der en 

der fik hjertestop oppe i Farum, da jeg var oppe og dække deres kamp sidste fredag. Dette så jeg 

selv, da stadion ikke er så stort, men hvis ikke jeg selv havde set det, så kunne jeg have fundet ud af 

det ved at følge de officielle hash tags, da man her kan lære sådan nogle ting. Som hvis en fan stod 

og tog et billede af et eller andet kontroversielt det skulle nok komme ud, da det ville blive re-

tweetet, så hvis man monitorere de rigtige hash tags fra disse live events, så misser man sjældent 

noget. Der findes jo hashtags til alle slags events som politik, når TV2 eller DR dækker et specifikt 

event, så har de helt sikkert også nogen som monitorerer det både til deres egen hjemmeside, men 

også på det redaktionelle plan i forhold til om det skal på deres egen skærm, men også hvis de 

finder noget som nogen har skrevet med et specifikt hashtag som måske lige skal dobbelttjekkes. Er 

der blokader? Er der demonstration? Er der problemer? Det er sådan noget der kommer der fra 

oftest.” 
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Hvordan monitorer og verificerer du hvorvidt det en historie er rigtig? 

 

”Det er måske journalistikkens største udfordring lige i øjeblikket! Det er måske også det man har 

givet mest afkald på, altså troværdigheden. Vi så ved terrorangrebene i Paris, da man brugte 

billeder fra gamle afbrændinger af flygtningelejre, mener jeg det var, som blev delt på diverse hash 

tags og hos dem som man fulgte. Dette blev hurtigt en historie i diverse store medier fordi det blev 

delt med et specifikt hashtag. Det var ligeledes en forfærdelig historie og man troede nu fortsat det 

videre, men i virkeligheden var det gamle billeder. Der blev ligeledes delt billeder af Eiffel Tårnet 

som heller ikke var nuværende billeder, men nogle ting der bare blev det fordi man har så travlt 

med at være den første der gør det. Så man går ikke i så høj grad om i kildekritik som man gjorde 

den gang. Det er jo klart at sociale medier har medvirket til et kæmpe problem, da der nu er så 

meget der skal verificeret og så meget, der ikke kan verificeres. Og hvis du vælger at vente indtil du 

har fået det verificeret via andre kilder, så mister du historien. Mest af alt så virker det ikke som om 

at læseren går så meget op i at du har bragt en forkert historie, nødvendigvis. Du kan altid dække 

dig ind, ved at skrive; medier kolon eller bare embedde dit tweet ind i en historie og tilføre ordet 

angiveligt. Så følger folk sig rygdækket nok. Så er det bare spørgsmålet om det rent journalistisk 

fagligt om det er godt nok. Sådan som medie udviklingen har været lige nu, så er det.” 

 

Hvordan ser du hastigheden har ændret sig?  

 

”Et nyligt eksempel fra os selv er Connor McGregor, en af de største sports stjerner, MMA 

kæmper, har i dag eller i går tweetet at han stopper sin karriere. Men der er dog ingen der rigtig 

tror på, men det er stadig langt ud på deres egen respektive hjemmeside inklusiv os selv. Da han jo 

som sagt selv har skrevet det. Jeg vil næsten godt vædde på at der ikke er nogen, der har fået en 

kommentar fra ham eller kontaktet hans agent, han kan være blevet hacket, det kan være en del af 

en PR-strategi. Det er meget let for dem at lege medierne. Der var ligeledes en anden historie, hvor 

en anden sportsstjernes bror havde tweetet eller instagrammet ordene Glory Man United, hvilket 

var på mange sportssider også de meget troværdige, hov Griezman rykker nok til United afslører 

hans bror. Men hans bror kunne jo også bare være United fan eller det kunne være brorens 

kammerat. Han skrev jo bare en United sang, men han har aldrig nævnt noget hans bror.” 
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Vægter du hastighed over at dobbelttjekke om nyheden er rigtig? 

 

”Nu siger jeg – jeg, men jeg vil hellere sige man, for det gør man! Hastighed er alfa-omega i det 

her game og det er ikke kun i sportsverdenen, selvom der selvfølgelig er andre der prøver at gøre 

det i en lidt anden forstand. Der er en del journalister der har fået nogen rap over nallerne for at 

bringe en historie for hurtigt.” 

 

Hvis TV2 eller TV3 Sport bliver ved med at publicere de forkerte nyheder til at starte med og 

bagefter prøver at trække i land, kan der så ikke opstå et eller andet legitimitets problem? 

 

”Desværre viser det sig bare ikke sådan umiddelbart. Jo, internt i branchen, så vil der måske være 

nogen der kigger lidt ned og siger; ”okay, hmm”. Men læsertalsmæssigt så virker det ikke som om 

at der er så mange der straffer dem på den front. Jeg skal ikke kunne sige hvordan det er med 

Politiken og Jyllandsposten altså hvis de troværdighedsmæssigt har ramt lidt skævt, så kan der da 

måske være en lille loyal skare, der ikke bryder sig om det. Men ud fra mine egne erfaringer, så 

tror jeg at læseren hurtigt har glemt det og hurtigere er videre på den front. Det er en vanvittig 

konkurrencesituation, du konkurrer ikke kun mod andre medier, men også mod eksempelvis 

bloggere og andre medier som lidt kan kategoriseres som nyhedsmedier, så du er en vanvittig 

konkurrence situation og det skal satme gå hurtigt. Så der nogen swing and a miss, og man håber 

på at ramme rigtigt nogen gange.” 

 

Der er måske også forskel på at lave nyhedshistorier til sport ift. til politiske historier? Skal 

man være lidt mere sikker i sin sag før man måske tilsmudser en eller anden? 

 

”Jo, selvfølgelig er der en forskel og sport har et meget blakket ry journalistisk, men der er den 

samme tendens ift. at der ekstrem mange historier på ekstra bladet, BT, Politiken eller Berlingske 

som laver historier ud fra, hvad der bliver skrevet på Facebook eller i et lille tweet, som jo kan 

misforstås, da man kun har 140 tegn til rådighed: Her angriber Zenia Stampe, Joachim B. Olsen, 

fordi hun måske skriver kuglestøder, hov var det måske en seksuel reference. Det kan være man 

høre hende senere her, men historien bliver lavet først. Så følger man måske op senere, hvis hun 

måske gik ud og forklarede hvordan det i virkeligheden hang sammen, men historien kommer ud 

alligevel til at starte med. Så kan det da godt være at de bagefter følger op, men oftest bliver 
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historien bragt alene ud tweetet eller Facebook opdateringen som man kan sige er meget åbne for 

fortolkning ift. mange ting der. Det er vel også en form for den samme tendens som man ser i 

sportens verden. Masser af historier der bliver lavet udelukkende på tweets der bliver embedded 

under eksempelvis live opdateringer, hvor tweets bliver hevet ind, hvor de ikke er verificeret andre 

steder fra man ikke tager så meget forhold til, men det er jo jer der bringer det.” 

 

Man ser jo også nye nyhedskilder som The Sportbible, der bygger platformen op på 

udelukkende sociale medie aktivitet fra sportsstjerner.  

 

”Det er jo ikke kun på dem, men mange andre, hvilket igen leder tilbage til min pointe omkring at 

man kæmper med mange nye former for nyhedsmedier, der ikke skal leve op til de samme 

troværdighedskrav. De skal bare skabe trafik derind og så har de alle mulige samarbejdspartnere 

de kan lave noget reklame for.” 

 

Hvordan ser man på journalist og forbruger distinktionen som journalist i dag? 

 

”Det er jo også der, hvor journalistikken og rollerne har ændret sig meget. Journalister har 

traditionelt set været nogen der har fortalt, hvordan tingene hænger sammen i verden, da folk ikke 

havde samme adgang til information som i dag. Man tog ligesom journalistens ord for at det var 

sandhed. Journalisten var Gate-keeper og sandhedsvidne som kørte det hele igennem deres filter og 

leverede det til offentligheden. Nu er det anderledes da publikum selv er medier og selv kan samle 

alle de informationer de har brug for uden om journalisten. Distancen mellem læseren og 

journalisten er blevet mindsket ekstremt meget.” 

 

Er det hierarkiske forhold ændret? 

 

”Ja, det hierarkiske forhold er blevet meget ændret. Man ser jo også at undersøgelser viser at 

troværdighedsmæssig er journalister helt i bund lige på nær politikere. Men sådan var det ikke en 

gang. Journalister har fået mere travlt og har ikke tid til at dobbelttjekke alle deres historier og 

læsere er blevet bedre informeret, så de bedre kan forholde sig kritisk.” 
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Hvem sætter agendaen i nyhedsbilledet? Er det journalisterne eller er det brugerne på diverse 

platforme? 

 

”Det er jo sådan en hønen eller ægget. Men det er klart at det også har ændret sig ekstremt meget. 

Altså hvor historien stammer fra, er bare i høj grad fra brugerne eller de sociale medier, så finder 

man ud af hvilken interesse der ligger derude og så skriver man der ud fra. Jeg tror også jeg har 

nævnt det for dig før, at jeg har kigget meget på et tysk mediehus, der har lavet noget helt nyt. Hvor 

de bruger algoritmer og forskellige undersøgelser analyserer ikke kun hvad der sker lige nu på de 

sociale medier, men også spå om hvad folk gerne vil høre om i morgen, og hvad der kommer til at 

trende i morgen. Du kan som medie selv bestille dem til at gøre det for dig og så få at vide om, hvad 

du skal skrive om i morgen. Så har du som journalist lige pludselig ikke en skid at bestemme i 

forhold til at sætte agendaen. Tidligere var det på et redaktionsmøde. Redaktionsmødet foregår 

stadigvæk, men i langt højere grad så er agendaen defineret af søgerobotter og algoritmer som 

bestemmer det for dig eller om det blot er dine egne social media mennesker i din egen virksomhed, 

så det er bare rigtig meget sat ud fra hvad folk gerne vil høre om, hvilket man som journalist godt 

ved. Vi har også hele tiden undersøgelser og google analytics hos os for at finde ud af hvad folk 

gerne vil se og læse. Så vi ved jo specifikt at alt hvad jeg vælger, vælger jeg ud fra hvad der giver 

klik. Så vi laver også lidt grin med de ”egen” producerede historier ude hos os, det er med at rigtig 

kilder op og så noget. Det giver bare ikke rigtig noget i forhold til den mængde tid du skal bruge på 

det. Kontra at du skriver et eller andet om Ronaldo eller den nye Dortmund-trøje eller et tweet fra 

Harry Kane, som bare ukritisk bliver lagt ind som historie. Det er i hvert fald det vores læsere vil 

læse rigtig meget om.”  

 

Er der snak om at algoritmer overtager journalisters objektivitetsrolle og bliver der snakket 

om hvad algoritmen gør for at få historierne frem?  

 

”Inde hos os så snakker vi ikke så meget algoritme. Når jeg snakker om algoritmer, så er det fordi 

jeg selv har en interesse i journalistikken på et mere bredt plan. Men når jeg i en lidt bredere 

forstand har snakket med lægmænd, fagmænd og professorer på RUC, så nævner de hvor 

problematisk det er. Der er mange faldgrupper, når det lige pludselig er en algoritme, der ligeledes 

har sine egne fejl og interesser. Men bare det at der generelt ikke længere bliver bedrevet 
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journalistik ud fra det klassiske sæt normer der er for journalistikken. Altså, der er et 

redaktionsmøde, hvor det diskurteres, hvad der er vigtigt for borgeren at vide her – det er jo ikke 

sådan det foregår længere. Det foregår i langt højere grad på den måde, at du får at vide hvad 

borgerne gerne vil høre om, og hvis nogen specifikke ord er bedre at bruge end andre, så gør det og 

brug de rigtige hashtags. Det er sådan nogle ting, der er meget vigtige for at de historier rent 

faktisk giver mening. Det er ret vigtigt for at vi kan leve som medie, og du kan bibeholde din plads. 

Så det er klart at autoriteten og agendaen bare har rykket sig rigtig meget derude. Så i det mere 

brede perspektiv, så snakker man om det, men vi nyhedsmedie snakker ikke om det i så høj grad.” 

 

Bringer algoritmer mere sande historier frem? Er der mere objektivitet i en algoritme end 

traditionel journalistik?  

 

”Jeg har lidt svært ved at svare på spørgsmålet, da jeg ikke har den store forstand på algoritmer. 

Jeg har kun arbejdet meget begrænset med det. Men det er klart at det er en diskussion værd ift. til 

journalistik. Man har hidtil levet højt og helligt på de traditionelle værdier, som man skulle lære 

folk at forstå verden ud fra. Det er jo heller ikke mange år siden at man er gået væk fra at det ikke 

var objektiviteten man skrev ud fra. Alt var jo sådan set subjektivt, da journalisten var med til at 

udvælge historien. Mange medier har jo et specifiks politisk standpunkt. Jeg har eksempelvis været 

med til at udvælge nyheder fra Berlingske, hvor jeg hurtigt kunne mærke at de havde et politisk 

ståsted, som var meget anderledes end mit eget. Så hver gang jeg udvalgte, som Gate-keeper, i 

hvert fald de første historier blev jeg gennem redaktørens kommentarer meget bevidst omkring, 

hvor deres præferencer lå. Der kan man jo godt smide hele snakken om objektivitet lidt ud af 

vinduet, da man godt ved at det er en masse mennesker der udvælger det, hvor det så bliver 

influeret. Jeg kan ikke sige om det er mere objektivt gennem algoritmer, fordi det kommer fra hvad 

folk gerne vil høre om. Jeg tror det er end svær diskussion i hvert fald. Men objektivitet i sig selv er 

jo en ret pudsig størrelse.” 

 

Er du selv bevidst omkring, hvorvidt du er påvirket af algoritmer når du er bruger nettet?  

 

”Altså den der boble-ting? Altså det er nok sådan en ting du glemmer ret hurtigt. Det er kun 

reklamer, altså når jeg ikke bruger ad-blocker, så bliver jeg pinlig bevidst om, hvor mange ting, der 

bliver målrettet mig fordi jeg har været inde på nogen specifikke sider. Så når jeg bruger andre 
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computere uden ad-block, så bliver jeg pludselig meget bevidst, men sjældent bliver jeg det på 

nyhedsfronten ift. til de ting der kommer op, men reklamemæssigt bliver man meget bevidst omkring 

det ellers tænker jeg ikke så meget over det. Jeg tænker selvfølgelig over det ift. at hvis man ikke 

fornyer sig prøver nogle nye ting, nogle nye medier, så ved jeg godt at man kommer til at læse og se 

meget af det samme altid.”  

 

Er du nogensinde ude i at skulle finde nogen nye du skal følge, hvor du så igen er dækket ind? 

 

”Generelt vil jeg sige det sådan her. Både journalistikken og livet er en voldsom prioriteringssag. 

Du bliver bombarderet med så meget information lige nu, så du er total naiv, hvis du tror du kan 

være totalt dækket ind. Bare fordi du følger folk fra den og den anden side af bordet eller et andet 

politisk ståsted. Men det er klart at jeg følger ikke kun folk jeg sympatiserer med. Jeg følger ikke 

kun folk jeg deler samme politiske ståsted med. Jeg følger folk fra alle mulige forskellige sider af 

bordet for så forhåbentligt at få noget der minder om et retfærdigt billede. Men jeg synes den 

retfærdighed og objektivitet. På Twitter i Danmark er der mange flere venstre orienterede, hvilket 

er anderledes på Facebook der nok har et meget mere repræsentativt billede Men på Twitter er det 

nok mest journalister, der er tilstede og i min ikke fakta baserede holdning til det, så tror jeg, at der 

er flere venstre orienterede mennesker på Twitter som jeg følger og så ved jeg godt at billedet 

bliver skævvriddet. Hvilket jeg også tager med. Jeg ved godt at jeg ikke får et fuldstændig 

retvisende billede af hvordan et medie-event bliver dækket. Men jeg følger også mange, som jeg er 

dybt uenig med fordi jeg stadig synes de kommer med relevante ting. ” 

 

Har platformen nogen indflydelse på hvad du finder mest torværdigt?  

 

”Der ligger i hvert fald det klare problem, som jeg var kort inde på før, at Twitter er meget 

begrænset med de 140 tegn, og at du ikke behøver have nogen beskrivelse af dig selv, hvor det 

eksempelvis kan være en troll-profil. Det er som om at du giver mere af dig selv på Facebook, det 

kan du stadig være en falske profil, men så er der er del flere tegn at gøre godt med, der giver lidt 

mindre rum for fejlfortolkning. Hvilket der er større mulighed for med Twitters 140 tegn, som jeg 

nævnte bliver der lavet hele historier ud fra de 140 tegn, som jeg føler der kan fortolkes på så 

mange måder. Fra mis side, så synes jeg helt klart at man bør være mere kritisk over for Twitter, 

men med det sagt så får jeg stadig ca. 90% af mine historier fra Twitter, dog er der tit links med, så 
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jeg ikke laver historier på meget begrænsede tegn. Det er klart at man skal være meget påpasselig 

med hvilket medie det er og hvordan det bliver bragt.” 

 

Skal journalister, qua deres uddannelse, være mere opmærksomme på følge nogen man ikke 

kan lide eller nogen man er uenig med? 

 

”Du har måske ret i. Jo, der er der helt sikkert medier, eksperter og journalister som jeg personligt 

gerne ville have været foruden, men dog ikke fra fagmæssigt synspunkt.” 

 

 

Giver det dig en følelse af at du sidder med et mere objektivt billede? 

 

”Så kommer der også bare nyheder fra steder, hvor man måske ikke så gerne vil have nyheder, men 

de kommer der alligevel. Det skal man jo også dække, man skal jo ikke kun dække hvad man selv 

synes er personligt spændende. Sådan fungerer det ikke længere, det er jo ikke bare journalisterne 

eller redaktørerne, der udvælger nyheder og således fortæller folk hvad de skal læse. Men nu 

oplever jeg masser af historier som jeg finder fløjtende ligegyldige, men som jeg ved fra økonomisk 

syn giver god mening ift. clicks. Så på den måde skriver jeg rigtig meget lort. Jeg siger ikke at jeg 

ikke kan stå inde for det, men jeg skriver det udelukkende fordi at jeg ved at det får rigtig meget 

trafik på vores hjemmeside og jeg har allerede rubrikken, som jeg kan smide på Facebook, hvor det 

vil skabe rigtig god debat og der igennem skabe mange nye der kommer ind på vores hjemmeside. 

Her kan de så læse de historier jeg gerne vil have dem til at læse, som jeg synes er bedre. Jeg har 

masser historier, videoklip og indslag som jeg gerne vil have folk til at læse. Men de kommer kun 

derind, hvis jeg smider artikel med Messi eller Ronaldo, som jeg synes er lort, men det kan få dem 

ind og læse det gode stof.” 

 

Det er en app der udelukkende trækker på sociale medier og bygger kun på algoritmer uden 

indblanding af journalister. Hvordan ser du rollen for den type apps, der ikke har nogen 

journalister involveret ift. troværdighed? 

 

”Jeg kender ikke nogen personligt, der burger det. Det er der helt sikkert nogen der gør. Jeg kunne 

da forestille mig at sådan nogle apps ville have store interesse for mediehuse og journalister, fordi 
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at man nu er presset så meget til at skabe indhold, man skal vide, hvor der er interesse og hvad der 

sker i verden, hvilket er rigtig svært at holde øje med. Så hvis der var nogle apps der kunne vise dig 

det. På en eller anden måde er det jo en videre udvikling af et hash tag, hvis man kan sige det i den 

forstand. For hvis der er et hashtag omkring et eller andet event i byen politisk eller kulturelt. Så 

kan man hurtigt se at der et vist antal mennesker der snakker om de her ting. Men hvis der er 

algoritmer og apps der kan trækker andre ting som måske ikke lige er på de samme hashtags, så 

giver det bedre forudsætninger for hvor det sker og hvor meget der egentlig sker.” 

 

 

Det er måske endnu et konkurrence element til journalistikken i dag, hvor det så bare skal gå 

endnu hurtigere? 

 

”Det lyder som en videre udvikling ag Hash-tagget, hvor ting bliver samlet på en tråd, der hurtigt 

kan give et indblik i hvor mange der skriver om det her, men det her virker som en videre udvikling, 

der ikke kun trækker på hash tag, men ligeledes andre elementer som geolokation.” 

 

Der er jo også det aspekt at der kan være stavefejl i et hashtag og der kan bruges flere 

hashtags om det samme event. 

 

”Det er altid en større diskussion, som man så kan komme ud over. Sådan en app kunne også være 

interessant fordi Twitter er så minimalt i Danmark. Det er stort set kun journalister, der burger det 

til at finde nyheder, men hvis så kunne samle flere sociale platforme fra Facebook, Instagram, 

blogs og Tumbler. Så på den måde, så samler det rigtig godt. Der kom faktisk en mail ind fra vores 

sociale medie afdeling i går som havde lavet en optegning over alt vores aktivitet fra Facebook ift. 

hvor mange der kom ind fra vores sider. Det betyder bare alt. Sociale medier betyder alt for den 

måde vi bedriver journalistik på inde hos os. Alt hvad vi gør bliver målt og vejet ift. hvor god 

traction det har på sociale medier. Vi fik en opdatering på fans over to måneder, hvor mange er 

kommet ind på jeres sider, hvilke historier har fået flest muligt mennesker ind, hvad er der blevet 

snakket mest om. Alle de her ting, er jo ting vi får skubbet ned i halsen. Det her er hvad der virker, 

derfor skal du lave din journalistik på den her måde. Så på den måde er de sociale medier utroligt 

agenda sættende inde hos os for den journalistik vi laver. Alt bliver målt og vejet. Hver gang vi 

lægger noget op, så får vi en øjeblikket reaktion omkring er det her skrevet rigtigt? Er det den 
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rigtige historie? Skulle du have brugt en anden ordlyd? Det får vi at vide fra vores chefer og fra 

vores sociale medie afdeling. Således er man blevet mindre og mindre selv udvælgende for hvilken 

type historie, som du gerne vil lave, da alt bliver målt og vejet så meget, så øjeblikkeligt. Du får 

mail alert, hvis noget fungerer godt på de sociale medier. Det er virkelig det som har ændret sig 

meget på bare de få år jeg har været i mediebranchen, sådan var det ikke engang. Der arbejdede 

man med de sociale medier på en meget uprofessionel facon. Det var en lille spiller, der var ved 

siden af der kunne give lidt ekstra. Nu får vi stort set alle vores læsere fra sociale medier.” 

 

Når du laver en historie er hoved argumentet over for dine redaktører, at det har traction på 

sociale medier? 

 

”Ja, for vi har forskellig Facebook sider, så når jeg udvælger en historie, så skulle det gerne passe 

på en af vores Facebook sider. Vi har ingen formel 1 interesserede, som klikker ind på vores side 

medmindre de kommer ind fra vores Facebook side. Så efter et formel 1, så skal der eksempelvis 

laves en historie til Facebook om Formel 1 om der en historie eller ej – interessen er der. Her fra 

kommer de så ind på vores hjemmeside og vi får nogle nye likes. På den måde får jeg tit dikteret 

hvad jeg skal lave af historier. Husk at lave en historie om NFL, kunne en typisk overlevering godt 

se ud som. Det er lige meget om der er en historie, der skal bare laves en historie. 

Det er meget vildt.” 

 

Hvordan de platforme de har taget magten over hvad der er relevant at udgive eller skrive 

om? 

 

”Ja ekstremt meget. Hvad vi gør som andre ikke kan er at vi har rettigheder til at vise rigtig meget 

og har derfor et stort arkiv af videomateriale. Det gør så at andre medier kan tage fat i os, hvor vi 

så kan finde det frem og sælge klippet videre. Det er jo også kun information som de har fået for 

enten sociale medier eller ved direkte henvendelser. Så det er klart at det betyder sindssyg meget.” 


