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ABSTRACT 
THE FILTERED REALITY: A THESIS ON FILTERING PROCESSES INFLUENCING THE NEWS MEDIA  

LANDSCAPE ON FACEBOOK 
 

The digital transformation of News Media has fundamentally changed the conditions for news distribu-

tion and the surrounding infrastructure. Facebook has gained tremendous influence as a news distri-

bution platform, which has made the platform relevant for News Media as a mean of drawing attention 

to their content. This transformed environment has defined a new structure for how News Media as well 

as Facebook are filtering news content. This thesis investigates how these filtering processes are influ-

encing the news media landscape on Facebook. 

 

This thesis builds on a tripartite theoretical framework of the Public, News Media and Facebook, in 

order to analyze the filtering processes firstly related to news distribution on Facebook, and secondly 

the filtering influence on the news media landscape on Facebook. The research is based on qualitative 

methodology and include three in-depth interviews with Representatives from established News Media 

and five in-depth interviews with Digital Media Experts. Furthermore, the research relies on two quanti-

tative reports describing media consumption in Denmark in order to supplement the qualitative basis of 

the study. This research contributes to and combines the existing literature regarding the Public, News 

Media, and Facebook by examining how the filtering processes related to News distribution on Face-

book influence the news media landscape on Facebook. 

 

The analysis of this thesis finds that the identified filtering processes that preconditions News Media 

distribution on Facebook, combined with Facebook’s algorithmic sorting processes, greatly affects the 

news media landscape. Throughout the analysis this thesis identifies an Ecosystem of how news are 

distributed on Facebook; Engagement, guides both which type of news the media distributes on Face-

book, and how the news are prioritized in Facebook’s Newsfeed. Thus, this thesis concludes that the 

filtration processes related to news distribution on Facebook, yields a fragmented news landscape on 

Facebook. These findings allude that the filtration processes potentially may harm the public as news 

distribution on Facebook is predominantly based on commercial interests and not to enlighten the pub-

lic with relevant and important public matters. The study contributes to an improved understanding of 

how modern News Media are distributing and highlights some of the adverse implications on the type 

of news that the public receives. 
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1 INTRODUKTION 

1.1 INDLEDNING 
Et oplyst og myndigt folk er det stærkeste fundament for et levende og velfungerende demokrati. Et 

bredt medieudbud skal sikre viden, nyhedsformidling, kritisk debat, fællesskab, ansvar, lighed og ud-

vikling (Kulturministeriet, 2019). Eller, det er i hvert fald idealet. Mediebilledet i dag er markant ændret 

siden blot få år tilbage. Nye medier opstår, og gamle medier flytter sig til nye digitale platforme. Medierne 

påvirker befolkningen. Men befolkningen påvirker også mediernes udvikling gennem deres forbrug og 

vaner (Kulturministeriet, 2019). Efterhånden som pressen kommercialiseres, og teknologien tager over, 

begynder den klare afgræsning mellem Offentlighed og privatsfære at udviskes (Habermas, 1961). Tid-

ligere har journalister haft monopollignende status på nyhedsformidling, mens udgivere har kontrolleret 

produktionsmidlerne (Finnemann, 2006). I dag kræver det ikke andet end en mobiltelefon og en com-

puter at formidle nyheder over Internettet, hvorfor nye aktører opstår. På Internettet konkurrerer Ny-

hedsmedier ikke kun mod hinanden, men mod det samlede udbud af underholdning og formidling, 

hvilket har medført en anden konkurrencesituation end for få år siden (Kammer, 2018). 

Medierne er en altafgørende komponent af Offentligheden i det demokratiske samfund, idet den digitale 

æra øger diversiteten af både massemedierne og Internettet (Castells, 2008). Pressen og medierne 

opfattes ofte som ”den fjerde statsmagt” med henvisning til den tredeling af statsmagten i en lovgivende, 

en udøvende og en dømmende instans, som alle demokratier bygger på. Baggrunden for tankegangen 

er et syn på medierne som den instans, der både har ret og pligt til at kontrollere de tre andre instanser, 

”den kontrollerende statsmagt” (Stavnsager, 2013). For at Nyhedsmedierne kan tjene Offentligheden, 

og dermed udgøre koblingen mellem borgerne og samfundet, er det en klar nødvendighed, at Nyheds-

medierne handler i Offentlighedens interesse. I takt med digitaliseringen og borgernes ændrede ny-

hedsvaner, har Nyhedsmediernes reorganisering skabt udfordringer for deres forretningsmodel, og 

virke som offentlig instans (Kammer, 2018). 

Internettet lovede os frihed og et deliberativt demokrati. Facebook muliggjorde transparens og direkte 

adgang, og alle kunne nu komme i direkte kontakt i en ny virtuel Offentlighed, udenom sociale strukturer 

og publicistisk ansvar (Esau, Friess, & Eilders, 2017). Facebook driver deres økonomiske forretnings-

model på brugerdata (Falcon.io, 2019), og har lykkedes med at opbygge en platform, som et stadig 

stigende antal danskere anser som deres foretrukne nyhedskilde (DR Medieforskning, 2020). En 

sprængt digital virkelighed udfordrer det traditionelle mediebillede og kan potentielt true idealet om den 
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demokratiske samtale (Linaa, 2003). Nyhedsmedierne forsøger med deres digitale tilstedeværelse at 

fastholde den uafhængige journalistik, men hvilken betydning den stadigt mere kommercialiserede me-

diekultur får for mediernes evne til at fastholde deres rolle som demokratiets vogter og opinionsdanner, 

er fortsat uvist (Thomsen, 1997). Hvad sker der når nyhedsstrømmen, rykker ud på en platform, såsom 

Facebook, hvor traditionelle redaktionelle forpligtelser ikke gælder? Hvilke filtreringsprocesser undergår 

nyhedsformidlingen i denne digitale tid? Og i sidste ende, hvordan påvirker disse faktorer nyhedsbille-

det? 

 

1.2 PROBLEMFELT 
Infrastrukturen, og forudsætningerne for, hvordan man distribuerer og konsumerer nyheder har ændret 

sig markant i skiftet fra print til digital. Herunder, hvordan Sociale Medie platforme har indtaget en vok-

sende rolle i distribueringen af nyheder (Hågvar, 2019). Ligeledes ændres forudsætningerne for, hvor-

dan information på Facebook sorteres og distribueres. Facebook opdaterer løbende deres algoritme 

for dels at tilpasse sig brugernes behov, og dels at sikre deres eget forretningsmæssige grundlag 

(Gillespie, Boczkowski, & Foot, 2014). Facebooks måde at indsamle, behandle og videredistribuere 

data, har skabt international opmærksomhed. Den velkendte Cambridge Analytica-sag (Danmarks 

Radio, 2018), Fake News-bølgen (Faktalink.dk, 2019) og den stigende brug af Clickbait blandt Nyheds-

medierne (DR Medieforskning, 2019), er blot få af mange eksempler som illustrerer de kommercielle 

relationer mellem Facebook og andre aktører. Eksempler som i sidste ende får konsekvenser for sam-

fundets demokratiske virke og den offentlige debat. De kommercielle muligheder der eksisterer ved 

korrekt dataudnyttelse, har også fanget Europa-Parlamentets opmærksomhed, hvorfor GDPR (General 

Data Protection Regulation) trådte i kraft 25. Maj 2018 (GDPR.dk ApS, 2020). 

 

Nyhedsmediernes omstilling til en digital tilstedeværelse, Facebooks filtreringsprocesser og brugen af 

Facebook som distributionskanal, har også fået opmærksomhed i litteraturen. Tidligere værker fokuse-

rer på Nyhedsmediernes rolle i dannelsen af Offentligheden, hvilken stadig vurderes som stærk frem-

træden (Castells, 2008). Ligeledes har litteraturen beskæftiget sig med kommercialiseringens påvirkning 

på Nyhedsmediernes virke, og hvordan den manglende økonomiske bæredygtighed i en digital sam-

menhæng påvirker den journalistiske dyd (Kammer, 2018; Wahl-Jørgensen & Hanitzsch, 2009). Der 

peges i litteraturen også på det kommercielle potentiale der eksisterer for Nyhedsmedierne, når nyheder 

distribueres via Facebook (Hågvar, 2019). Men få studier har beskæftiget sig med, hvilke konkrete fil-

treringsprocesser der gør sig gældende i den nyhedsformidling der finder sted. Vi finder det derfor 

relevant at undersøge, hvilke filtreringsprocesser der gør sig gældende fra Nyhedsmediernes perspektiv, 
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når nyheder distribueres via Facebook. Ligeledes peger litteraturen på Facebooks algoritmiske filtre-

ringsprincipper (Gillespie, Boczkowski, Foot, 2014), og de konsekvenser denne informationsfiltrering 

har for brugerne, og den offentlige, frie debat (Gillespie et al. 2014; Pariser, 2012). Det er derfor inte-

ressant at kortlægge litteraturens vurdering af Facebooks filtreringsprincipper og konsekvenserne her-

fra, og på baggrund deraf, analysere hvorvidt det stemmer overnes med hvad Sociale Medie Eksperter 

vurderer. Selvom litteraturen har beskæftiget sig med filtreringsprocesser, har kun få studier undersøgt 

påvirkningen på nyhedsbilledet på Facebook. Vi ønsker derfor at undersøge, hvorledes nyhedsindhold 

er underlagt filtreringsprocesserne på Facebook. 

 

Både Nyhedsmediernes og Facebooks filtreringsprocesser bidrager til det nyhedsbillede som brugerne 

i sidste ende eksponeres for (Kammer, 2018, s. 60-64). Dog har kun et begrænset antal studier be-

skæftiget sig med filtreringsprocessernes påvirkning på det aktuelle nyhedsbillede på Facebook. Det 

kan være et problem for den offentlige debat og demokratiet, såfremt nyhedsformidlingen via Facebook 

er med til at skabe en skævvridning af nyhedsbilledet. For at kunne kortlægge, hvorvidt der eksisterer 

et potentielt problem, er det afgørende at undersøge de rammer som nyhedsformidling via Facebook 

underlægges. Det er derfor relevant at undersøge, hvad der forudsætter filtreringsprocesserne i ny-

hedsformidling via Facebook, og hvordan disse filtreringsprocesser påvirker nyhedsbilledet på Face-

book. 

 

1.2.1 Problemformulering 
Med udgangspunkt i ovenstående problemfelt, tager vi afsæt i følgende problemformulering: 
 
 
 
 

 

1.2.2.1 Underspørgsmål 

1. Hvilke filtreringsprocesser gør sig gældende i Nyhedsmediers formidling på Facebook? 

2. Hvordan er nyhedsindhold, distribueret via Facebook, underlagt platformens algoritmiske filtre-

ringsprocesser? 

3. Hvorledes præger samspillet af filtreringsprocesserne for nyhedsformidling via Facebook ny-

hedsbilledet på Facebook? 

 

Hvad forudsætter filtreringsprocesserne i nyhedsformidling via Facebook, og hvordan påvirker disse 
filtreringsprocesser nyhedsbilledet på Facebook? 
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1.3 FORMÅL MED SPECIALET 
Vores motivation med dette speciale er, at løse et erkendelsesmæssigt problem, som identificeret i 

vores problemfelt. Dette motiveres af, at den eksisterende forskning omhandlende filtreringsproces-

serne for nyhedsformidling via Facebook, stadig er mangelfuld. Formålet er dermed at undersøge, hvad 

der forudsætter de filtreringsprocesser som nyhedsformidling via Facebook er underlagt, og hvordan 

disse filtreringsprocesser påvirker nyhedsbilledet på Facebook. Koblingen mellem filteringsprocesserne, 

både for Nyhedsmedierne, og på Facebook, er stadig et relativt uudforsket område. Vi ønsker at bidrage 

til litteraturen ved at undersøge filtreringsprocesserne i samspil, og derved undersøge, hvorledes filte-

ringsprocesserne præger nyhedsbilledet på Facebook. 

 

Specialet vil give en indsigt i, hvilke faktorer der spiller ind i filtreringsprocesserne for henholdsvis Ny-

hedsmedierne og Facebook, og dermed hvad dette samspil mellem Nyhedsmedierne og Facebook har 

af betydning for nyhedsbilledet. Denne viden kan bidrage til den eksisterende debat omkring nutidens 

mediebillede, kommercialiseringen af Nyhedsmedier, konsumeringen af nyheder, dataudnyttelse og Fa-

cebooks ansvar, idet vi ønsker at undersøge hvorledes Nyhedsmediernes publicistiske ansvar påvirkes, 

når formidlingen foregår via Facebook, hvor gængse redaktionelle forpligtelser ikke gælder. Med det 

erkendelsesmæssige problem vi undersøger, vil vores resultater potentielt kunne bidrage til forsknings-

feltet og den fremtidige teori- og empiriudvikling. Denne viden vil give et nyt perspektiv på Nyhedsme-

diernes tilstedeværelse på Facebook, og den påvirkning tilstedeværelsen har på det nyhedsbillede som 

de er med til at skabe. 

 

1.4 AFGRÆNSNINGER 
Vores problemfelt lægger op til en række naturlige til- og fravalg. Dette afsnit har til formål at præsentere 

de afgrænsninger, vi har foretaget i udarbejdelsen af dette speciale. 

 

Nyhedsformidling er et vidt begreb, der i sit udgangspunkt har fodfæste i en række forskellige distribu-

tionskanaler. Vi har afgrænset os til digital nyhedsformidling, og mere konkret, Nyhedsmediernes for-

midling via Facebook. Processerne der relaterer sig til de resterende medier og kanaler for nyhedsfor-

midling, som traditionelle printaviser, dagblade og Nyhedsmediernes egne hjemmesider, vil derfor ikke 

blive inddraget i vores undersøgelse. Eftersom vi har afgrænset os til nyhedsformidling på Facebook, 

har vi også afgrænset os til filtreringsprocesserne herom. Filtreringsprocesser bliver brugt som et para-

ply-begreb, og dækker over de filtreringer der foregår internt hos Nyhedsmedierne og på Facebook. På 

Nyhedsmediernes side, afgrænser vi os til at undersøge, og kortlægge de bagvedlæggende 
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incitamenter der eksisterer for tilstedeværelsen på Facebook. På Facebook-siden, afgrænser vi os til at 

undersøge, og kortlægge de teknologier og incitamenter der forudsætter, hvordan information på Fa-

cebook bliver prioriteret i newsfeedet. Det betyder, at vi med dette speciale ikke går i dybden med at 

undersøge det reelle nyhedsbillede på Facebook, og de nyheder der bliver konsumeret her, men der-

imod de forudsætninger, nyhedsformidling via Facebook er underlagt. Vi kan med dette speciale der-

med ikke sige noget konkret om karakteren af nyhederne på platformen, men derimod noget konkret 

om, hvad forudsætningerne for disse nyheder er, og hvilken filteringsproces de gennemgår. 

 

Ydermere begrænser vi os til følgende danske Nyhedsmedier: Politiken, TV2 og Ekstra Bladet. Eftersom 

de tre Nyhedsmedier, Politiken, Ekstra Bladet og TV2 er blandt Danmarks 5 største (Slots- og 

Kulturstyrelsen, 2020), kan det antages, at deres kontribution til nyhedsbilledet på Facebook er stort. 

Denne afgrænsning har også sit udgangspunkt i de muligheder specialets formaliteter forelægger for 

empiriindsamlingen. Hvis vi skal opnå en validitet og reliabilitet i vores resultater, på baggrund af de 

formater specialet er underlagt, er vi nødsaget til at begrænse os til kun at undersøge en række udvalgte 

Nyhedsmedier. Derfor bliver det med dette speciale ikke muligt at konkludere generelt om de filtrerings-

processer der forelægger andre Nyhedsmedieres formidling via Facebook, men derimod udelukkende 

for de Nyhedsmedier specialet tager sit afsæt i. Dog kan det argumenteres, at de udvalgte Nyhedsme-

diers størrelse gør det muligt at sige noget generelt om filtreringsprocessernes påvirkning på nyheds-

billedet på Facebook. 

 

Nyhedskonsumering er særdeles samfundsbestemt. Desuden er der flere sociodemografiske faktorer, 

der kan sige noget generelt om, hvordan borgere indsamler deres nyheder, såsom alder, bopæl, ud-

dannelsesniveau og beskæftigelse (Slots- og Kulturstyrelsen, 2020). Som udgangspunkt har vi ikke 

fokus på modtagerperspektivet, og undersøger derfor ikke, hvordan nyheder, der modtages på Face-

book, bliver konsumeret, forstået og fortolket. Dog er et formål med specialet at undersøge, hvordan 

filtreringsprocesserne påvirker nyhedsbilledet, og dertil Offentligheden. Derfor er det en naturlig forud-

sætning, at vi ankerkender, at de mennesker der vil blive påvirket af filtreringsprocesserne, er dem, der 

bliver eksponeret for nyheder på Facebook. Eftersom de teknologiske forudsætninger for informations-

filtrering på Facebook er ens for alle brugere, er der derfor ikke behov for at afgrænse os yderligere. 
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1.5 STRUKTUR 
Denne sektion har til formål at klargøre strukturen i dette speciale. Da vi undersøger problemfeltet de-

duktivt, følger vi ligeledes den klassiske deduktive struktur (Ankersborg, 2013, s.86): Indholdsforteg-

nelse, Indledning, Teori, Metode, Redegørelse, Analyse, Diskussion, Konklusion og Perspektivering. 

 

Nedenstående model har til formål at illustrere specialets struktur: 

 
Model 1, Kilde: Egen tilvirkning 

 

Indledningsvist har vi præsenteret vores overordnede problemfelt, problemformulering med under-

spørgsmål, samt afgrænsningerne. Dernæst præsenteres en litteraturgennemgang, hvorefter vi med 

afsæt deri introducerer det teoretiske udgangspunkt for specialet. Herefter kortlægger vi den viden-

skabsteorietiske tilgang, som specialet er underlagt, og med udgangspunkt i dette præsenteres de 

relaterede metoder der er brugt til at indsamle empiri. Dernæst præsenterer vi et redegørende afsnit, 

hvori vi gennemgår de væsentligste begreber i relation til problemfeltet, redegør for det generelle 
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mediebillede i Danmark, herunder hvordan nyhedskonsumeringen og indtægtskilderne ser ud, og ef-

terfølgende præsentere de udvalgte Nyhedsmedier som analysen tager sit afsæt i. I analysen tager vi 

afsæt i de 3 underspørgsmål, der guider strukturen. Derfor vil vi først undersøge, hvilke filteringsproces-

ser der gør sig gældende i Nyhedsmediernes formidling på Facebook. Dernæst hvordan nyhedsdistri-

butionen på Facebook er underlagt platformens algoritmiske filteringsprocesser. Og derefter hvorledes 

samspilet af filteringsprocesserne for nyhedsformidling via Facebook præger nyhedsbilledet. Med afsæt 

i analysen, vil vi diskutere vores resultater. Efterfølgende supplerer vi med et afsnit om vores kritiske 

refleksioner, hvor reflekterer over de valg vi har truffet i forbindelse med udarbejdelsen af dette speciale. 

Herunder kommer vi ind på vores afgrænsninger, teorien, metoden og den indsamlede empiri, da disse 

har været med til at forme specialet og har haft en afgørende indflydelse på de opnåede resultater. 

Afslutningsvist en konklusion, der har til formål at besvare den overordnede problemformulering: Hvad 

forudsætter filtreringsprocesserne i nyhedsformidling via Facebook, og hvordan påvirker disse filtre-

ringsprocesser nyhedsbilledet på Facebook? Til sidst perspektiverer vi til fremtidige forskningsmulighe-

der, der udspringer på baggrund af specialets problemfelt og resultater. 
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2 TEORI 
I dette afsnit foretages en grundig litteraturgennemgang, for til sidst at præsentere det teoretiske ud-

gangspunkt som speciale er underlagt. Litteraturgennemgangen er struktureret med udgangspunkt i 

det overordnede problemfelt: ’Filtreringsprocesser i nyhedsformidlingen via Facebook’, herunder filtre-

ringsprocesserne for både Nyhedsmedierne og Facebook. Vi har delt litteraturgennemgangen ud i 3 

overordnede afsnit: Offentligheden, Nyhedsmedier og Facebook, hvor vi præsenterer den teori som vi 

finder mest relevant, for i sidste ende at kunne besvare specialets problemformulering. Med udgangs-

punkt i litteraturgennemgangen ville det ligeledes være muligt, at identificere hvor der eksisterer stadig 

uudforskede områder indenfor forskningsfeltet. Med afsæt i litteraturgennemgangen kan vi dermed 

præsentere det teoretiske udgangspunkt. Dette sidste delafsnit har til formål at præsentere læseren for, 

hvorledes teorien i sammenspil med den indsamlede empiri, bruges til at undersøge specialets pro-

blemfelt og svare på problemformuleringen. 

 

2.1 LITTERATURGENNEMGANG 
For at undersøge, hvilke filteringsprocesser nyhedsformidling via Facebook er underlagt, samt hvordan 

disse filtreringsprocesser påvirker nyhedsbilledet i Danmark, er det nødvendigt at forstå de overordnede 

koncepter og teorier der er relaterer sig til disse filtreringsprocesser. Vi har derfor foretaget en dybde-

gående gennemgang af den eksisterende litteratur indenfor forskningsfeltet (Cronin, Ryan, & Coughlan, 

2008), herunder de førende akademiske artikler og rapporter. Allerede tidligt i litteraturgennemgangen 

stod det klart, at der eksisterer 3 væsentlige aktører indenfor problemfeltet, herunder; Offentligheden, 

Nyhedsmedier og Facebook, hvorfor litteraturgennemgangen og præsentationen af de overordnede 

koncepter også struktureres herefter. Stukturen i litteraturgennemgangen, og hvordan denne stemmer 

overens med specialets problemfelt, er illustreret i modellen nedenfor: 

 

 
Model 2, Kilde: Egen tilvirkning 
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Der vil først redegøres for Nyhedsmediernes rolle i en samfundsmæssig kontekst. Dette vil blive gjort 

ved at redegøre for den relevante litteratur indenfor fænomenet ’Offentligheden’, herunder teori der 

beskriver det deliberative samfund og den nye digitale offentligheds påvirkningen på demokratiet. Der-

næst vil vi gennemgå teori, der relaterer sig til de koncepter der omfavner Nyhedsmedierne og deres 

distribution af nyheder via Facebook. Her vi vil berøre teorier indenfor kommercialiseringen af Nyheds-

medierne, og den påvirkning denne har på udvælgelsen, præsentationen og distributionen af nyheder. 

Herefter vil vi gennemgå litteratur der beskæftiger sig med Nyhedsmediernes tilstedeværelse på Face-

book. Endelig vil vi gennemgå de relevante koncepter der relaterer sig til filtreringsprocesserne på Fa-

cebook, ved at afdække algoritmers betydning for informationsfiltrering på Facebook, personaliserede 

newsfeeds og fænomenet ’filterbobler’. 

 

Baseret på vores litterære gennemgang, har vi løbende identificeret en række koncepter, som også har 

ligget til grund for de søgeord vi har brugt inden for de tre forskellige områder. I vores søgen, har vi 

været opmærksomme på at arbejde med forskellige kombinationer af søgeord, for både at afgrænse 

os til den del af litteraturen der har relevans. Samtidig har vi forsøgt ikke at afgrænse os i en sådan 

forstand at vi udelukker dele af litteraturen, der kan bidrage til at udvide vores horisont. Vores søgninger 

startede derfor bredt, og som vi konstant blev introduceret for ny litteratur, kunne vi begynde at arbejde 

med nogle søgeordskombinationer. I vores søgen, har vi været opmærksomme på at arbejde med 

forskellige søgeordskombinationer, og benyttet ”AND/OR” funktionen, hvor vi har søgt på nøgleord så-

som fx: Offentlighedsteori, digital nyhedsformidling og algoritmisk filtrering. Dette har vi gjort, for at sætte 

vores eksisterende viden på spidsen, få udvidet vores horisont og have et retvisende grundlag for at 

kunne indsnævre os yderligere. Vores søgninger har fundet sted på Libserach (CBS Libary), Science 

Direct, Google Scholar og Business Source Complete (EBSCO). Den indsamlede litteratur har givet os 

et fyldestgørende billede af det forskningsfelt vi med specialet ønsker at bidrage til, og har i samme 

omfang valideret vores kontribution til området. 

 

2.1.1 Offentligheden 
Allerede tidligt i vores søgen efter litteratur blev det tydeligt, at der var behov for at få defineret Nyheds-

mediernes rolle i en samfundsmæssig kontekst. Derfor har vi i søgen herpå ledt efter teori, der kan 

hjælpe os med at forstå, hvilken rolle Nyhedsmedierne spiller i dannelsen af Offentligheden. I det føl-

gende afsnit vil vi derfor skildre begrebet Offentligheden, med udgangspunkt i tidlige værker, herunder 

teori der beskriver Offentlighedsteori, deliberativt demokrati, nyere teori der beskriver den nye Offentlig-

hed og afslutningsvist Nyhedsmediernes rolle i Offentligheden. 
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2.1.1.1 Offentlighedsteori 

For at undersøge fænomenet om Offentligheden, har vi startet vores søgninger bredt. Allerede tidligt i 

processen var det tydeligt, at litteraturen omkring Offentligheden, har ben i mange forskningsfelter: Po-

litik, demokrati, samfund - og litteraturen strækker sig helt tilbage til de tidlige filosoffer og samfunds-

forskere. Jürgen Habermas’ værk ’Borgelig Offentlighed’ fra 1961, er et af hovedværkerne i det tyvende 

århundredes politiske filosofi. Bogen har haft en enorm indflydelse på teoridannelsen i den politiske 

tænkning, og på forståelsen af demokrati, hvorfor vi inddrager den som teoretisk udgangspunkt i de 

dele af specialet der vedrører Offentligheden. 

 

Offentligheden er blevet til mange nye Offentligheder, og forbinder sig på kryds og tværs. Resultatet af 

disse nyskabelser og sammenkoblinger af Offentligheder kan synes uoverskueligt og svært at få greb 

om. Ikke mindst når dets betydning for måden hvorpå vores demokrati fungerer, tages i betragtning. 

Ifølge Den Store Danske (2020), defineres ’Offentlighed’, i bred forstand dels alle borgere i et land eller 

et samfund og da oftest i bestemt form, Offentligheden, dels tilgængelighed eller åbenhed for alle, her-

under bl.a. borgeres ret til at blive gjort bekendt med dokumenter, der indgår i myndighedernes sags-

behandling (Offentlighed i forvaltningen), og til at overvære retsmøder (Offentlighed i retsplejen). Som 

samfundsvidenskabeligt fagudtryk betegner Offentlighed eller Borgerlig Offentlighed en social og kultu-

rel sammenhæng, hvori borgere, i et borgerligt liberalt samfund, udveksler idéer, vurderinger og kritik 

vedrørende fælles anliggender. Offentlighed forudsætter, at mange mennesker har reel mulighed for 

indbyrdes kommunikation, dvs. adgang til blandt andet aviser og elektroniske medier. Gennem offentlig 

debat kan borgerne ideelt set udvikle fælles forståelser, som kan præge de politiske beslutninger (Den 

Store Danske, 2020). 

 

Habermas (1961) introducerer Offentlighedsprincippet, og viser hvordan Offentligheden opstår med 

opløsningen af det det hierarkiske, feudale stands- og statussamfund og fremkomsten af det borgerligt 

kapitalistiske markedssamfund. Ifølge Habermas (1961) skete det store skred i Offentligheden, da man 

gjorde nyheder til handelsvarer. Den borgerlige Offentlighed udfoldende sig i spændingsfeltet mellem 

stat og samfund, men på en sådan måde, at den selv forblev en del af det private område (s.217).  

Efterhånden som pressen kommercialiseres, udviskes den klare afgrænsning mellem Offentlighed og 

privatsfære. Idealet var, at pressen i citatform skulle ”viderebringe politikeres egentlige udsagn og stille 
forståelsesorienterede spørgsmål, så vi derefter på cafeen kunne diskutere det sagte og tage personlig 

stilling til sagens kerne” (Habermas, 1961, kap. 6). I stedet har vi set en udvikling, hvor diskussionen er 

gledet ind i selve medieprodukterne med tolkning og konflikt, som vi passivt læner os tilbage og bliver 
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underholdt af at læse, se og høre. Habermas er med sit klassiske værk Borgerlig Offentlighed, på mange 

måder uomgængelig i forhold til spørgsmålet om Offentlighed og demokrati. Hans teorier udgør et om-

drejningspunkt i flere af vores afsnit herunder, idet spørgsmålet om, hvorvidt hans teorier stadig er 

brugbare i bestræbelserne på at forstå, hvad der er på spil i Offentlighederne i dag, er aldeles presse-

rende. 

 

2.1.1.2 Deliberativt Demokrati 

Siden fremkomsten af Internettet, som har affødt nem adgang til online diskussioner, har fortalere for 

deliberativ demokrati håbet på en forbedret Offentlighed. Med udgangspunkt i artiklen ’Design Matters! 

An Empirical Analysis of Online Deliberation on Different News Platforms’ (2017) af Katharina Esau, 

Dennis Friess og Christiane Eilders, ønsker vi at afdække hvilke features på (digitale) platforme, der 

inviterer til deliberativ debat online. 

 

Fremkomsten af digitale medier – ikke mindst Internettet – har forårsaget udbredt spekulation over 

Offentlighedens fremtid. Mange af refleksionerne har fokuseret på de ændrede oplevelser af tid og rum, 

der følger med fremkomsten af nye medier. Der har været forskellige forventninger til, hvordan Internet-

tet ville påvirke – og blive påvirket af - Offentligheden. Fra et teoretisk udgangspunkt har Internettet 

bragt en infrastruktur til Offentligheden som fortalere af deliberativ teori længe har ønsket (Graham & 

Witschge, 2003), og ikke overraskende, er et deliberativ demokrati et af de vigtigste teoretiske koncep-

ter i den igangværende diskussion omkring forholdet mellem demokrati og Internetteknologi (Coleman, 

Przybylska, & Sintomer, 2015). Teorierne om deliberative demokratier er stadig stigende i popularitet, 

og forskningsfeltet bliver mere fragmenteret. Dette betyder, at der findes utallige fortolkninger og defi-

nitioner af deliberation, som alle bygger på en bred vifte af fortolkninger af den teoretiske litteratur på 

området. Esau, Friess & Eilders (2017) pointerer dog at de fleste forfattere deler den samme grundhold-

ning, at “deliberation is a demanding type of communication that is characterized by standards such as 

rationality, reciprocity, constructiveness, and mutual respect between participants”. I følge Den Store 

Danske (2020) refererer et deliberativt demokrati til et system af politiske beslutninger, baseret på en 

udveksling mellem konsensusbeslutningstagning og repræsentativt demokrati. Deliberation betyder 

rådslagning, eller grundig overvejelse (Den Store Danske, 2020). 

 

Nyhedsplatforme har indført forskellige strategier til at kanalisere, filtrere og forme brugerskabt indhold. 

Imens nogle Nyhedsmedier har lukket kommentarfelterne, har andre outsourcet diskussionsfelterne til 

deres sider på Sociale Medier (fx Facebook) eller etableret særlige diskussionsfora (fx Ekstra Bladets 
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Nationen). Da mange brugere i dag ikke kun læser journalistisk indhold, men også engagerer sig med 

indholdet ved at kommentere eller diskutere med andre brugere online, så håber fortalere for deliberativ 

demokrati at dette ville give plads til gode demokratiske debatter eller endda en helt ny virtuel Offentlig-

hed. Det er dog ikke så utopisk som sådan idet Esau, Friess & Eilders (2017) finder, via en komparativ 

analyse af forskellige typer af nyhedsplatforme, som alle har forskellige designs (et nyhedsforum, en 

nyhedshjemmeside og Facebook nyhedssider), at deliberation (målt som rationalitet, gensidighed, re-

spekt, og konstruktivitet), adskiller sig markant platformene imellem. De finder, at nyhedsfora frembrin-

ger den mest rationelle og respektfulde debat. Brugerskabte kommentarer på nyhedshjemmesider er 

imidlertid kun marginalt mindre deliberative – modsat Facebook kommentarer, der præsterer dårligt i 

forhold til deliberativ kvalitet. 

 

2.1.1.3 Den nye Offentlighed 

Internettet blev fra begyndelsen udråbt som rummende muligheden for det ægte levende demokratis 

fuldbyrdelse. Siden er optimismen på Internettets vegne blevet mere afdæmpet og for nogles vedkom-

mende, endda slået over i pessimisme. Ikke desto mindre har Internettet haft, og vil fortsat have, enorm 

indflydelse på konstitutionen af Offentligheder, og dermed også måden hvorpå vores demokrati funge-

rer. 

 

Optimister som Howard Rheingold (1993) har beskrevet, hvordan nye fællesskaber (uafhængigt af tid 

og rum, men baseret på delte værdier og interesser) dukker op på Internettet. Han hævder, at konse-

kvensen kan blive en revitalisering af Offentligheden; fremkomsten af ”et Athen uden slaver”. Den slags 

forventninger står i modsætning til de udbredte bekymringer over Offentlighedens nuværende tilstand, 

hvor det ofte hævdes, at vi er vidner til en undergang. Således har Alan McKee (2005: 2) identificeret 

tre typiske beklagelser over Offentligheden ved overgangen til det nye årtusind: den er trivialiseret, kom-

mercialiseret og fragmenteret. Derudover grunder den sig, ifølge McKee (2005), på skuespil frem for 

argumenter, hvorved borgerne bliver apatiske mht. offentlige spørgsmål. Mange af de pessimistiske 

forventninger er imidlertid baseret på den traditionelle habermasianske forståelse af Offentligheden, der 

betragtes med udelukkende politiske briller, som et medierende sted mellem borgere og politikere. 

Denne forståelse er dog blevet en smule udateret. Andre steder hævdes det, at en sådan forestilling 

nok er for simpel i netværkssamfundets tidsalder (McKee, 2005). Det hævdes, at det er nødvendigt 

med bredere Offentlighedsbegreber for at kunne medregne det moderne samfunds omskiftelige land-

skab – ikke mindst mht. fremkomsten af de nye medier og mediekonvergensen. Internettet udgør store 

udfordringer for en traditionel Offentlighedsforståelse (McKee, 2005). 
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Ifølge den spansk-amerikanske sociolog Manuel Castells (2008) bør Offentligheden forstås som det rum 

hvor mennesker mødes som borgere og artikulerer deres autonome holdninger, med henblik på at 

influere samfundets politiske institutioner. I Castells’ artikel ‘The New Public Sphere: Global Civil Society, 

Communication Networks, and Global Governance’ (2008) argumenterer han for store ændringer i Of-

fentligheden, siden Habermas udkom med sin Offentlighedsteori i 1961. Castells (2008) pointerer, hvor-

ledes Offentligheden fungerer som hjørnestenen i et demokrati, og lister dertil tre forskellige elementer 

der til sammen udgør Offentligheden: ’The Physical Space’, ’The Media’, og ’Media Communication 

Networks’. Medierne er blevet en altafgørende komponent af Offentligheden i det industrielle samfund 

(Castells, 2008), idet den digitale æra øger diversiteten af både massemedierne og Internettet, samt de 

trådløse Communication Networks (McChesney 2007). Castells (2008) slår fast at Offentligheden ikke 

blot er medierne eller de Sociale Medier: det er derimod et kulturelt og informativt lager af ideer og 

projekter, der tilsammen afføder den offentlige debat. Det er via Offentligheden, at forskellige former for 

civilsamfund, bestemmer den offentlige debat, som i sidste ende influerer statens beslutninger (Stewart, 

2001). 

 

Niels Ole Finnemann beskriver i sin artikel ’Demokratiet, civilsamfundet og de nye medier’ (2006) hvor-

dan de gamle mediers tab af deres næsten-monopol på at være medie for civilsamfundet i alle dets 

forgreninger betyder, at alle mulige former for civilsamfundsinitiativer nu selv går på nettet og opbygger 

deres egne offentlige fora. Der opstår også hele tiden nye civilsamfundsinitiativer, der afprøver nettets 

rækkevidde i stor skala – undertiden også transnational skala og ofte med forbavsende resultater, som 

etableringen af Wikipedia-Encyklopædien, som i hvert fald i nogle tilfælde har vist sig konkurrencedygtig 

med professionelle encyklopædier. Tilsvarende udvikles der rundtomkring forskellige former for borger-

journalistik med øjenvidneberetninger, reportager og debatfora. For mediernes vedkommende vil denne 

dynamik ikke bare betyde, at de kommer til at ”mangle” læsere og stof. De bliver også nødt til at indrette 

sig mere efter brugergeneret indhold. De gamle medier er nødt til at intensivere og udbygge net aktivi-

teterne, hvis man overhovedet vil bevare kontakten til borgerne, læserne, seerne, lytterne og brugerne. 

De kan ganske vist ikke selv skabe denne forbindelse uden Internettet. Vi ser derfor i disse år aviserne 

forvandle sig selv til mediehuse, der publicerer til alle medieplatforme, inklusive Internet og mobile me-

dier (Finnemann, 2006). 

 

2.1.1.4 Nyhedsformildernes rolle i Offentligheden 

I forlængelse af ovenstående afsnit, står det hermed klart at Nyhedsmedierne har en stadig vigtigt, men 

forandret rolle, i den nye Offentlighed, hvilket vi vil udpensle herunder. 
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Ifølge bogen ’Den digitale demokratiske dialog’ af Jakob Linaa Jensen (2003), er løftet om en mere 

velfungerende deliberativ demokratisk stat, som ofte forbindes med Internettet, ikke nyt. Fremkomsten 

af radioen, fjernsynet og TV’et skabte i sin tid lignende demokratiske forventninger. Dog blev (og bliver) 

de traditionelle medier næsten udelukkende brugt til broadcasting (Linaa, 2003). Internettet, derimod, 

letter kommunikation, uafhængigt af tid og sted. Traditionelt var Offentligheden forbundet med de trykte 

mediers tidscyklus (brevene til redaktøren blev publiceret en gang om dagen) eller med de elektroniske 

mediers tidslogik (den politiske dagsorden sættes af nationale nyhedsprogrammer, tit om aftenen). In-

ternettet accelerer en udvikling, hvor Offentligheden er permanent, 24 timer i døgnet – hvilket også gør 

Internettet til repræsentant for en mangfoldig publikationskanal. De mange billige, og nemme publikati-

onsmåder kan gøre enhver til potentiel udgiver. På Internettet eksisterer der ingen centraliserede redak-

tions- og filtreringsprocesser, som hos de traditionelle massemedier. Potentialet for en eksplosion i 

agenda-setting er tydeligt, ligesom risikoen for en total fragmentering af Offentligheden i mange små 

deloffentligheder, hver med sin egen dagsorden. Som medium repræsenterer Internettet bestemt noget 

nyt. Det særlige ved Internettet, set fra et Offentlighedsperspektiv, kommer især til udtryk i kapaciteten 

til at omfatte og integrere med andre medier. Tekst, tale, billeder, video, tv og radio integreres alle nemt 

indenfor samme program eller hjemmeside, hvilket gør Internettet til en form for meta-medium, hvor 

eksisterende medier smelter sammen i nye, talrige kombinationer (Linaa, 2003). 

 

En anden vigtig tendens, der kommer til at ramme Nyhedsmedierne, er i følge Finnemann (2006) udvik-

lingen af nye forretningsmodeller, der leverer indholdet gratis. Vi kender det på de trykte mediers om-

råde, men der har været gratis nyheder på nettet endnu længere tilbage. Og der udvikler sig hele tiden 

nye former både for borgerjournalistik og for kommercielle nyhedsservices. Opinionsstoffet har trange 

tider, og ’taberen’ i udviklingen synes at være den fælles politiske debat af samfundets anliggender. 

Under alle omstændigheder gør Internettet alle og enhver til potential udgiver, hvilket er særligt vigtigt 

for personer eller grupper, der kan frygte politisk undertrykkelse. Internettet muliggør skabelsen af ”de-

loffentligheder” eller ”modoffentligheder”, der sætter deres egen politiske dagsorden. Traditionelle aviser 

publiceres en gang om dagen, magasiner en gang om ugen eller måneden og Tv-nyheder er kun til-

stede, når de sendes. Sociale Medie platforme, hjemmesider og andre online fænomener, er tilgænge-

lige døgnet rundt. På Internettet kan traditionelle institutioner, regeringskontorer, firmaer, Nyhedsmedier 

og private borgere være permanent tilstede i Offentligheden (Finnemann, 2006). Enhver bliver dermed 

en potentiel udgiver eller forbruger af information på samme tid (Hill & Hughes, 1998). Det er relevant at 

spørge, om de ekstremt forskellige forsøg på at sætte en dagsorden repræsenterer en opløsning sna-

rere end en styrkelse af Offentligheden. Set fra et demokratisk perspektiv er tilstedeværelsen af 
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forskellige deloffentligheder intet problem, så længe det mere eller mindre lykkes dem at forbinde sig 

med den generelle Offentlighed. Hvis de stadig vedkender sig det generelle samfunds demokratiske 

værdier, og holder sig til spillets regler, er der ingen problemer for demokratiet. Men hvis de fjerner sig 

fra den fælles forståelse, og udvikler sig i retning af radikale fora for terrorisme, had og intolerance, er 

der et stort problem. Den slags tendenser ville formentlig også eksistere uden Internettet. Men med 

Internettet må man bestemt anerkende, at risikoen er blevet større (Linaa, 2003). 

 

2.1.2 Nyhedsmedierne 
Nyhedsmedierne, og digital nyhedsformidling, er også fænomener der er under forandring. I vores litte-

ratursøgning her har vi været opmærksomme på at afgrænse os til det mest relevante teori, samtidig 

med at vi har søgt at udvide vores horisont. Vi har i første omgang ikke afgrænset os til et bestemt 

tidspænd, men har i stedet været afgrænset i de temaer, vi tidligt i vores søgen har identificeret, som 

følger: Digital nyhedsformidling, kommercialisering af Nyhedsmedierne, udvælgelse og præsentation af 

nyheder samt nyhedsformidling på Facebook. 

 

2.1.2.1 Digital nyhedsformidling 

Aske Kammer taler i sin bog ’Digital Journalistisk’ fra 2018 om ændrede mekanismer i takt med omstil-

lingen til det digitale. Omstillingen til digital nyhedsformidling har åbnet et utal af døre, der kan bidrage 

til offentlighedens bedste. På samme måde, har omstillingen også medført en række udfordringer, som 

Nyhedsmedierne står overfor, og som de i stadig stigende grad skal overkomme. Sammenholdt med 

traditionel nyhedsformidling via print, har hyppighed, hastighed og aktualitet fået en helt ny betydning. 

I den trykte avis, bliver nyheder distribueret en gang dagligt, og når først indholdet er publiceret, står 

det ikke til at ændre. Anderledes ser det ud for digital nyhedsformidling. Digitalt indhold lever på Inter-

nettet, er dynamisk, og kan hele tiden ændres. Det betyder, at Nyhedsmedierne kan arbejde med helt 

nye former for tids- og publiceringsbegreber (Kammer, 2018). De ressourcer digitale platforme tilbyder 

for at publicere betyder, at Nyhedsmedierne kan udkomme langt hurtigere, og langt mere hyppigt end 

hidtil. Aktualitet har dermed fået en anden betydning, og dét at levere nyheder i realtid, bliver et nyheds-

kriterie som Nyhedsmedierne skal leve op til (Kammer, 2018). 

 

Kammer (2018) beskriver hvordan Gatekeeping som fænomen, også er stærkt påvirket af den digitale 

omstilling. Her argumenteres det hvorledes Nyhedsmediernes tidligere privilegerede position er udfor-

dret, eftersom det ikke længere er de gammelkendte aktører, der vogter den metaforiske port til Offent-

lighedens opmærksomhed. Gatekeeperen har mistet sin magt over dagsordenen, og er i stedet 
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supplereret at det Kammer (2018) beskriver som gatewatcheren. Med gatewatching er det derfor ikke 

kun de professionelle aktører, som udvælger, former og formidler indhold, men tværtimod kan alle sam-

mensætte og videreformidle indhold. Også Peter Bro og Fillip Wallberg har med deres værk: ’Digital 

Gatekeeping’ fra 2014, beskæftiget sig med et ændret gatekeeper-fænomen. Her har de med ud-

gangspunkt i 200.000 nyhedshistorier, publiceret på Nyhedsmediernes hjemmesider, undersøgt hvilke 

der blev interageret med i forskellige sociale sammenhænge. Bro og Wallberg (2014) beskriver hertil, 

hvordan Sociale Medier som Facebook i særdeleshed fungerer som et redskab for gatewatching, ef-

tersom brugere her frit har mulighed for at vælge, sortere og dele digitalt indhold. Processerne for ny-

hedsformidling på Sociale Medier som Facebook får Bro og Wallberg (2014) til at argumentere for en 

ny generation af gatekeepere, eftersom det her er brugerne der i deres interaktioner med nyhederne 

determinerer, hvad der distribueres, og hvad der ikke gør. Med andre ord, er det brugerne der tillægger, 

og nyhedsværdien i det indhold de mødes med (Bro & Wallberg, 2014). 

 

Trods denne ændrede medievirkelighed argumenterer Kammer (2018) for en stadig uændret rolle, Ny-

hedsmedierne skal leve op til. Her refereres til Mark Deuze, der i sit værk:  ’What Is Journalism? Pro-

fessional Identity and Ideology of Journalists Reconsidered’ fra 2005, pointerer den grundlæggende 

forståelse der hersker indenfor nyhedsformidling om, at det journalistiske produkt ideelt set er til for 

tjene Offentligheden. Dette ideal er som nævnt, funderet i en Offentlighedstankegang, hvor en oplyst 

befolkningsdeltagele i en fakta- og fornuft-baseret offentlig diskussion, udgør forudsætningerne for et 

velfungerende samfund, og en legitim magtudøvelse i forhold til samfundet (Kammer, 2018). På trods 

af at medierne i stigende grad end tidligere handler med egne, medieprofessionelle interesser, fungerer 

de stadig som afgørende grundsten i den journalistiske institution, hvor man som Nyhedsmedie har en 

forpligtelse over for samfundet. For at Nyhedsmedierne kan tjene Offentligheden, og dermed udgøre 

koblingen mellem borgerne og samfundet, er det en klar nødvendighed, at Nyhedsmedierne handler i 

Offentlighedens interesse, i stedet for at repræsentere forskellige specifikke interesser (Kammer, 2018). 

 

2.1.2.2 Kommercialiseringen 

I bestræbelsen på at forstå digitalt nyhedsformidling, har forskere og mediekritikere ofte påpeget den 

økonomiske dimension som en helt central og afgørende faktor (Kammer, 2018). Allerede i 1997 peger 

Niles Thomsen, i hans presseforskning ’Dagbladskonkurrencen 1870-1970. Politik, journalistik og øko-

nomi i dansk dagspresses strukturudvikling’ på, at Nyhedsmedierne, trods deres virke som kulturorga-

nisationer, også er forretninger der kræver indtægter. Dette stemmer overnes med vores videnskabs-

teoretiske udgangspunkt: Kritisk Realisme, idet Nyhedsmedierne kan være med til at reproducere 



KANDIDATAFHANDLING   15. MAJ 2020 
COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL  CAND.MERC. (KOM) 

Side 18 af 190 

 

samfundets økonomiske strukturer og magtrelationer ved at prioritere de økonomiske interesser, der 

ligger til grund for mediernes kommercielle forretning, over samfundets interesser (Nygaard, 2012). Me-

dier underlagt storkapitalen, vil med dette udgangspunkt være mere tilbøjelige til at publicere indhold 

der medvirker til at opretholde samfundets status quo, frem for at forandre det (Kammer, 2018). Ifølge 

Kammer (2018), har den manglende økonomiske bæredygtighed i skiftet til digital nyhedsformidling, 

kraftigt medvirket, at Nyhedsmedierne har gennemgået en kommercialiseringsproces. Også Karin 

Wahl-Jørgensen og Thomas Hanitzsch har i værket: ’The commercialization of News’ fra 2009, be-

skæftiget sig med Nyhedsmediernes kommercialisering, hvori de argumenterer, at journalistiske stan-

darder og prioriteringer underordnes økonomiske hensyn. 

 

For at forstå, hvordan kommercielle Nyhedsmedier grundlæggende opererer, og hertil hvilke faktorer 

der ligger bag de økonomiske hensyn, er det nødvendigt at adressere til den tosidede markedsmodel, 

præsenteret af Robert Picard i hans bog fra 2011 ’The Economics and Financing of Media Companies’. 

Denne model beskrives ligeledes af Kammer (2018) i ’Digital Journalistisk’. Den tosidede markedsmodel 

beskriver hvordan Nyhedsmedierne har to forskellige kunder at henvende sig til: 

 

 
Model 3, Kilde: Picard, 2011 

 

På den ene side har Nyhedsmedierne kunder, der i en digital kontekst betegnes som brugere, som 

genererer indtægter gennem salg af journalistisk indhold, herunder brugerbetaling, som typisk kommer 

til udtryk gennem løssalg af aviser, abonnementer, tv-kanaler eller licens (Kammer, 2018). På den anden 

side genererer Nyhedsmedier indtægter ved at sælge den opmærksomhed brugerne vier det givne 

Nyhedsmedie og dets indhold, videre til annoncørerne, som via Nyhedsmediet kan få deres kommer-

cielle budskaber eksponeret. Via denne økonomiske model, vil disse kommercielle udvekslinger indgå 

i et forstærkende gensidigt påvirkningsforhold: Når først et medie har et højt antal brugere, vil der være 

højere eksponeringspotentiale, og derved kan annoncepladserne sælges dyrere. Indtægterne vil deref-

ter kunne bruges på midler til fremstillingen af det journalistiske produkt, hvilket vil øge indholdets kva-

litet, og dertil kunne tiltrække flere brugere, som igen vil øge annoncørernes eksponeringspotentiale 
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(Kammer, 2018). Dette gensidige påvirkningsforhold gælder naturligvis også med negativt fortegn, hvil-

ket vil gå ud over de midler Nyhedsmedierne har til rådighed til at producere indhold, der i sidste ende 

vil påvirke kvaliteten. Kammer (2018) argumenterer hertil hvordan Nyhedsmedierne har været udfor-

drede på at opnå økonomisk bæredygtighed i takt med deres digitale omstilling. Dette skyldes at ind-

tægterne fra begge aktører: brugerne og annoncørerne, er udfordrede i en digital sammenhæng. For 

indtægter via annoncører gælder det, at det generelle prisniveau er betydeligt lavere i digitalt regi. Dette 

skyldes dels den øgede konkurrence i annonceudbydere, hvor aktører som Facebook og Google tilby-

der effektiv målrettet annoncering. Ligeledes har indtægterne fra brugerne vist sig at være en udfordring, 

eftersom det hidtil kun er en begrænset mængde brugere, der er villige til at betale for nyhedsindhold 

(Kammer, 2018).  

 

Der findes en række forskellige abonnementsmodeller, eller betalingsmure, som Nyhedsmedierne be-

nytter sig af. Kammer (2018) redegør for tre forskellige former for betalingsmure, der er de mest hyppigt 

anvendte. Ved den hårde betalingsmur, er der givet minimal adgang til indhold, og her er det typisk kun 

indhold på forsiden og sektion-siderne, der kan tilgås uden betaling (Kammer, 2018). Ved premium-

modellen, er hovedparten af indholdet tilgængeligt, men der kræves betaling for adgangen til udvalgt 

indhold, der i kvaliteten er ud over det sædvanelige. Denne model er ifølge Kammer (2018) den mest 

udbredte blandt danske Nyhedsmedier. Den sidste, the metered model giver brugerne adgang til alt 

indhold, og betalingsmuren opstår først, når brugeren har tilgået et vis antal artikler i løbet af en given 

tidsperiode. 

 

2.1.2.3 Udvælgelse og Præsentation af nyheder 

Kammer (2018) argumenterer at kommercialiseringen af Nyhedsmedierne særligt kan iagttages på to 

niveauer: i udvælgelsen og i præsentationen af nyheder. Ifølge Kammer (2018) er den journalistiske 

stofudvælgelse det, der i allerhøjeste grad er påvirket af de nye vilkår kommercialiseringen har sat. 

Baggrunden for dette findes i annoncerings, stadig, centrale rolle i de digitale Nyhedsmedieres forret-

ningsmodel. Denne antyder, at såfremt Nyhedsmedierne skal gøres økonomisk bæredygtige, skal de 

opnå så mange eksponeringer på deres indhold som muligt (Kammer, 2018). En logisk konsekvens 

ved denne indtjeningsform er derved, at der vil være en øget tilbøjelighed til at producere indhold der 

genererer trafik og eksponeringer. Dette argumenterer Kammer (2018) kan få konsekvenser for hensy-

net til Offentligheden, eftersom indholdsudvælgelsen vil ske på bekostning af kommercielle interesser. 

Dette kommer blandt andet til udtryk ved et øget fokus på kulørte og sensationsprægede historier, hvor 

popularitet bliver et selvstændigt nyhedskriterie, der i visse tilfælde vil overtrumfe de traditionelle 
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nyhedskriterier (Kammer, 2018). Ydemere, påpeger Kammer (2018) hvordan kommercialiseringen af 

Nyhedsmedierne kommer til udtryk i form af den måde nyheder præsenteres på, herunder overskrift og 

sprog, hvilket giver anledning til at introducere begrebet: Clickbait. Jonas Blom og Kenneth Hansen har 

i et studie fra 2015 fundet at kommercialiseringen har medvirket, at Nyhedsmedier benytter sig af så-

kaldte fremadrette referencer, altså overskrifter hvor brugeren først får indsigt ved at klikke på den givne 

artikel. Clickbait, eller hvad Blom og Hansen (2015) beskriver som fremadrettede referencer, argumen-

teres derved som en direkte følge af kommercialiseringens påvirkning på nyhedsformidlingen. 

 

2.1.2.4 Nyhedsformidlingen på Facebook 

I vores søgen efter litteratur er det tydeligt, at der eksisterer megen teori om hvordan Nyhedsmedier 

benytter sig af Facebook som distributionskanal. Særligt er der fokus på den retorik der anvendes i 

nyhedsformidling via Facebook, og hvordan rammerne for nyhedsformidling på Facebook derved ser 

ud. Kammer (2018), beskriver Sociale Medier som ’tomme strukturer’, som brugere fylder med indhold. 

Sociale Medier skaber ikke selv indhold, men faciliteter muligheden for distributionen af indhold, hvorfor 

de ikke har redaktionelle forpligtelser, og ikke kan drages til ansvar for det indhold, andre aktører distri-

buerer. Dog forelægger der en redaktionel linje i form af de algoritmiske filtreringsprocesser på disse 

platforme, blot på andre vilkår end hos de traditionelle Nyhedsmedier. 

 

Yngve Hågvar beskriver i sit værk ’News Media’s Rhetoric on Facebook’ fra 2019, hvordan Facebook 

er blevet en vigtig distributionskanal for Nyhedsmedierne. Baseret på en dybdegående analyse af en 

række norske Nyhedsmedier, konkluderer Hågvar (2019), hvordan retorikken i de nyheder der publice-

res på Facebook, adskiller sig fra nyheder der publiceres på hjemmesiderne, i måden de præsenteres 

på. Bente Kalsnes og Anders Larsson har med i deres værk, ’Understanding News Sharing Across 

Social Media’ fra 2018 fundet, at Facebook er en vigtig kilde, i den trafik der bliver genreret fra Sociale 

Medie platforme til Nyhedsmediernes respektive hjemmesider (s. 1683).  

 

Facebook som distributionskanal får dermed en vigtig rolle i henhold til nyhedsdeling, og de bagved-

læggende kommercielle interesser for øget trafik. Dog argumenterer Hågvar (2019), at der hersker nogle 

andre spilleregler på Facebook, som skal Nyhedsmedierne skal tage hensyn til, i udarbejdelsen af deres 

indhold. Facebooks algoritme prioriterer newsfeedet baseret på engagement, hvilket vil sige det antal 

interaktioner et opslag får. Indholdet skal dermed både være i stand til at lede brugerne ind på Nyheds-

mediernes hjemmesider, samtidig med at de skal skabe engagement på Facebooks platform. Også 

Damian Trilling, Petro Tolochko og Björn Burscher, erklærer sig enige med dette i deres værk ’From 
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Newsworthiness to Shareworthiness: How To Predict News Sharing Based on Article Characteristics’ 

fra 2017, idet de finder, at traditionelle nyhedskriterier, såsom ‘newsworthiness’, stadig genererer en-

gagement på Facebook, men at nye nyhedskriterier, såsom ’shareworthiness’ spiller en ligeså stor rolle 

i genereringen af engagement.  

 

I henhold typen af indhold, der skaber engagement, har Kalsnes & Larsson (2018) fundet, at brugere i 

højere grad engagerer sig med indhold der kan karakteriseres som soft news; nyheder hvis omdrej-

ningspunkt er underholdning, kendisser, livstils-nyheder, i forhold til hard news; nyheder der både er 

tidsaktuelle og vigtige, så som politik, internationale relationer og væsentlige forretningsnyheder. Mads 

Eberholst og Jannie Hartley (2014) argumenterer ligeledes, i deres værk ’Agency and Civil Involvement 

in News Productions via Facebook Commentary’, at nyhedsopdateringer der udtrykker stærke følelser, 

såsom som glæde eller vrede, genererer betydeligt mere engagement, end mere neutrale opdateringer. 

Som det tidligere er adresseret i henhold til kommercialiseringens påvirkning på udvælgelse og præ-

sentationen af nyheder, bliver der i litteraturen også rejst en række spørgsmål til, hvordan retorikken i 

nyhedsformidling på Sociale Medier påvirker de traditionelle nyhedskriterier (Hågvar, 2019). Eftersom 

nyhedsformidlingen også her antages at være underlagt de økonomiske gevinster der eksisterer ved at 

opnå høj rækkevidde på sit indhold via Facebook, spekuleres der i, hvilken påvirkning det har på ny-

hedsbilledet på Facebook. 

 

2.1.3 Facebook 
Facebook som digital platform er ligeledes under konstant udvikling. I en blogpost udgivet af den ver-

densomspændende Social Media Marketing platform, Falcon.io (2019) beskrives det, hvordan Face-

book i 2018 foretog en markant ændring i deres algoritme, der havde til formål at ændre hvordan opslag 

blev prioriteret i newsfeedet. Spillereglerne for brugen af Facebook som kommunikationsplatform æn-

drer sig med høj hastighed, hvilket har en indflydelse på validiteten af den litteratur vi gennemgår. Som 

udgangspunkt, har vi derfor begrænset os til litteratur der er udgivet efter 2010, når vi undersøger 

Facebooks rolle som platform, og den bagvedliggende teknologi. Vi er i den teoretiske gennemgang 

blevet gjort bekendt med følgende emner, vi anser som værende de vigtigste at adressere givet speci-

alets problemfelt; Filtreringsprocesser i nyhedsformidling på Facebook, og herunder; Den algoritmiske 

filtrering, Personalisering af newsfeed og Filterbobler. 
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2.1.3.1 Facebook som social platform 

Tarleton Gillespie (2017), er en af de teoretikere der er særligt optaget af den magt Sociale Medieplat-

forme, såsom Facebook, besidder, hvilket han beskriver i værket: ‘Governance of and by platforms’. 

Gillespie (2017) kendetegner platformene ved, at de tilbyder et rum hvor de ikke selv producerer indhold, 

men hvor de alligevel træffer redaktionelle beslutninger omkring det indhold der florerer, i forhold til hvad 

der skal distribueres til hvem, hvordan de vil forbinde brugere, og lede op til interaktioner imellem dem. 

Trods at disse, mere eller mindre redaktionelle beslutninger bliver truffet, har det vist sig, at platforme 

som Facebook ikke er underlagt samme regulativer for informationssortering som andre informations-

udbydere, så som mediehuse (Gillespie, 2017). Gillespie (2017) argumenterer således, at det er værd 

at sætte spørgsmål ved, hvordan indhold og interaktioner struktureres, og hvilket ansvar platformene 

har og bør have i denne forstand. Dette leder op til at kigge nærmere ind i de filtreringsprocesser, 

indholdet på Facebook er underlagt. 

 

Andreas M. Kaplan og Michael Haenlein udgav i 2010 ’Users of the world, unite! The challenges and 

opportunities of Social Media’ hvor de argumenterer, at konceptet omkring Sociale Medier er blevet en 

topprioritet for mange virksomheder i dag, da det for mange er blevet evident at en platform som Fa-

cebook kan være en profitskabende kanal. Dog er der, ifølge forfatterne, en manglende forståelse af 

selve begrebet Sociale Medier, hvilket de definerer således: ”Social Media is a group of Internet-based 
applications that build on the ideological and technological foundations of Web 2.0, and that allow the 

creation and exchange of User Generated Content” (s.61). Facebook er markedsledere, og var den 

første Social Medie platform til at oversige 1 milliard registrerede brugere. På nuværende tidspunkt har 

Facebook næsten 2,45 milliarder månedlige aktive brugere (Statista, 2020) og er dermed den absolut 

største Social Medie platform i verden. 

 

Siden Facebook kom til verden i 2004, har deres overordnede mission, med variationer undervejs, væ-

ret at forbinde, og bringe mennesker tættere sammen, uanset tid og sted (Zuckerberg, 2017). Den 

amerikanske kulturhistoriker, Siva Vaidhyanathan, sætter i sin bog fra 2018: ’Antisocial Media: How 

Facebook Disconnects us and undermindes democracy’ spørgsmålstegn ved netop denne mission om 

at forbinde verden via ”supportive, safe, informed, civically-engaged, and inclusive communities” 

(Vaidhyanathan, 2018). Vaidhyanathan (2018) beskriver hvordan Facebook og andre Social Medieplat-

forme destabiliserer interpersonelle forhold, kollektive sandheder, Internet frihed og demokrati. Hans 

kritiske analyse modsiger den generelle techno-utopiske vision, som Mark Zuckerberg og andre tekno-

logioptimister prædiker, da han konkluderer at Facebooks økonomiske interesser har forvandlet siden 
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fra en Social Medieplatform, der forbandt universitetsstuderende, til at være en integreret del af globale 

politiske og institutionelle anliggender. Vaidhyanathan (2018) argumenterer, at algoritmerne er med til 

at isolere brugerne af Facebook i ’bobler’, og at indholdet på newsfeedet er designet til at stimulere 

glæde og nydelse i hjernen, således brugerne får lyst til at komme tilbage efter mere. Han argumenterer, 

at Facebooks motivationsfremmende foranstaltning ikke er at forbinde mennesker, men at holde dem 

aktive på deres site, og den bedste måde at gøre det er ved at holde brugerne følelsesmæssigt stimu-

lerede – på godt og ondt. Det indhold der vækker ikke-positive-følelser fungerer nemlig også, ifølge 

Vaidhyanathan (2018), som tiltrækning til platformen.  

 

Facebook har meldt ud i et interview med Politiken (2020), at de vil ændre på algoritmerne i 2020, så 

brugerne får en mere positiv oplevelse af at være på deres platforme (Instagram & Messenger). Dette 

kommer netop som modsvar på den massive kritik som eksperter og store forskningsprojekter i årevis 

har rettet mod det Sociale Medie om, at gøre brugerne depressive (ved at skabe en afhængighed) og 

videreformidle problematisk indhold. Facebook erkender i samme ombæring, at denne nye strategi i 

høj grad er økonomisk motiveret, da brugerne bliver på platformen hvis de har en god oplevelse og 

associerer Facebook med positive følelser (Heltoft, Roliggaard, & Helmann, 2020). 

 

2.1.3.2 Algoritmisk filtrering 

I henhold til at vurdere hvordan nyheder bliver filtreret på Facebook, er det nødvendigt at adressere 

hvordan algoritmisk filtrering fungerer i praksis. Tarleton Gillespie, Pablo Boczkowski og Kirsten Foot 

udgav i 2014 en rapport ved navn ’The Relevance of Algorithms’, hvori de udpensler algoritmer og dets 

påvirkning på menneskers medvirken i Offentligheden. Gillespie, et al., (2014) præsenterer algoritmer 

som et værktøj til at filtrere indhold af store mængder data, og argumenterer at algoritmer spiller en 

stadig vigtigere rolle i udvælgelsen af hvilken information der er mest relevant, hvilket har en afgørende 

virkning på vores syn på, og deltagelse i Offentligheden. I bedste fald kan algoritmer være en hjælpende 

hånd i menneskers færd på Internettet, idet de mapper brugernes præferencer og på baggrund deraf, 

anbefaler nye, interessante ting til os – de prioriterer brugernes Sociale Medie newsfeed til indhold der 

’passer til individet’, og de udregner hvad der er ’trending’, ’hot’ eller ’mest populært’ lige nu, så bru-

gerne sparer besværet. Med så meget magt, kommer også et ansvar, og derfor stilles der i højere grad 

krav til algoritmernes evne til at forblive objektive og legitime i deres teknologiske virke som mæglere af 

relevant information (Gillespie, et, al., 2014, s. 13). Der kan på mange måder sættes lighedstegn mellem 

den algoritmiske og journalistiske objektivitet. Ligesom søgemaskiner, har journalister udviklet taktikker 

til at vurdere hvad der er mest relevant og hvordan det skal formuleres. En strategi, der er usynlig for 
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modtagerne, men som samtidig ikke eliminerer den enkelte journalists dømmekraft og personlige 

politikker. Om end, er journalistisk og algoritmisk objektivitet ikke at sidestille. Nok afhænger begge af 

en række forudsætninger, hvor det ene er mekanisk og det andet er menneskeligt, men dette er nok til 

at gøre hele forskellen på den information der bliver til- og fravalgt (Gillespie, et, al., 2014, s. 15). Hvad 

der bliver karakteriseret som ’relevant’, ’aktuelt’, ’populært’, og havende en ’god nyhedsværdi’ er alle 

sammen flydende begreber som i høj grad er underlagt subjektive vurderinger – men dette gælder både 

for den teknologiske opbygning af en algoritme, såvel som forskellige Nyhedsmediers individuelle 

vurdering af de enkelte begreber. 

  

Siden 2015 har Facebooks algoritme ændret sig med hastige skridt, dvs. den algoritme der bestemmer 

hvilke opslag brugerne skal se, og i hvilken rækkefølge. Facebook har, som nævnt tidligere, i lang tid 

forsøgt at gøre brugernes tid på platformen så meningsfuld og værdiskabende som overhovedet muligt 

(Hootsuite, 2020). Facebook introducerede først hvad vi kender som algoritmen i 2009. Siden hen har 

platformen, ved hjælp af store mængder brugerdata, designet og justeret deres interface og algoritme 

til at øge tiden brugerne er på siden.  Jo mere tid der bruges, jo mere sponsoreret indhold bliver der 

eksponeret, hvilket gavner Facebooks økonomiske interesser (Hootsuite, 2020). I 2018 forsøgte Face-

book sig med en ny strategi hvor algoritmen skulle prioritere ”post that spark conversations and mea-

ningful interactions”, og på trods af højere engagement i 2019, begyndte algoritmen at prioritere indhold 

der hidsede brugerne op, og der begyndte at dukke mere fake news1 indhold op. 

 

Vi har her lavet et overblik over hvorledes Facebook og dets algoritme har udviklet sig fra 2004 og frem 

til 2019: 

 

 
Model 4, Kilde: Hootsuite (2020) 

 
1 ”nyhed som er opdigtet, udokumenteret eller faktuelt forkert, og som ofte plantes på de Sociale Medier for at 

fremme eller fordreje en bestemt politisk sag” (Den Danske Ordbog, 2020) 
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2.1.3.3 Personalisering af newsfeeds 

Det står hermed klart, at Facebooks strategiske initiativer, og algoritme justeringer, alle tager udgangs-

punkt i det samme mål, nemlig; i at øge tiden brugerne er på platformen, samt øge brugernes engage-

ment med det indhold de bliver præsenteret for. Facebook har lært at engagement driver deres forret-

ningsmodel, og bruger nu deres enorme mængde brugerdata på, at personalisere brugernes news-

feeds (Falcon.io, 2019). Via dataindsigter bliver Facebook hele tiden bedre til at forudse brugernes in-

dividuelle behov og tilpasse derefter, og det er netop denne personalisering der driver Facebooks algo-

ritmeopbygning i 2020 (Falcon.io, 2019). Facebook har selv løftet sløret for de tre vigtigste faktorer, der 

afgør algoritmens prioritering af opslag i newsfeedet, også kaldet ranking signals, hvilke er som følger: 

 
1) Hvem brugeren typisk interagerer med 
2) Medietypen i opslaget (fx video, link, foto, osv.) 
3) Opslagets popularitet2 

 

Et personaliseret newsfeed giver generelt brugerne en mere behagelig oplevelse af at være på platfor-

men, hvilket bevirker længere besøgstid og hyppigere tilbagevenden (Hootsuite, 2020). De personali-

serede newsfeeds skaber dog uro hos nogle, da Facebook er en stor nyhedskilde blandt danskerne, 

hvor knap to ud af tre er på Facebook dagligt (DR Medieforskning, 2020). Blandt hele befolkningen får 

to ud af fem dagligt nyheder via Sociale Medier, og selv blandt de allerældste støder mere end hver 

fjerde på nyheder, når de logger på fx Facebook (DR Medieforskning, 2020).  

 

Kristian Selch, Producer hos Signify ApS, lavede i den forbindelse, i 2016, en omfattende undersøgelse 

af Facebooks algoritmiske nyhedsfiltrering. I undersøgelsen finder Selch (2016), at Facebook ikke fun-

gerer som et traditionelt Nyhedsmedie med de klassiske nyhedskriterier såsom aktualitet, væsentlighed, 

identifikation, sensation, konflikt og public service-idealer. Derimod er det nogle helt andre parametre, 

der styrer hvilke nyheder der får mest eksponering i newsfeedet på Facebook, nemlig algoritmerne. 

Selch (2016) vedkender de førnævnte tre væsentlige ranking signals, og understreger, at især popula-

ritet af en nyhed i høj grad er determinerende for, om et opslag opnår synlighed. Dertil finder Selch 

(2016), at hvis ikke Facebook sorterede i nyhedsstrømmen, ville det være politiske nyheder, der fyldte 

mest – men fordi disse nyheder i gennemsnit kun får cirka 400 interaktioner (likes, delinger & kommen-

tarer), op imod 1000 interaktioner i gennemsnit på nyheder omhandlende ’almindelige mennesker’ eller 

 
2 Popularitet måles i likes, shares, comments, clicks, views m.m. (Falcon.io, 2019) 
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andre former for soft news, så viser tendensen at vigtige nyheder i højere grad bliver frasorteret af 

Facebooks algoritme. Det betyder, at på trods af at Facebooks algoritme indeholder et væld af person-

lige variable, der alle afhænger af den enkelte brugers adfærd, så ser man en overrepræsentation af 

’uvigtige nyheder’ på Facebook (Selch, 2016). Selch (2016) konkluderer dermed, at de nyheder, som 

Nyhedsmedierne og journalisterne gerne vil have os til at læse, ikke altid er dem, som Facebook viser 

brugerne i sidste ende, fordi Facebooks egne nyhedskriterier bygger på, hvad der er mest likeable, 

shareable og commentable. Dermed argumenterer Selch (2016), at der er inkongruens mellem, hvad 

Nyhedsmedierne gerne vil have os til at læse, og hvad brugerne liker, deler og kommenterer. Hvorvidt 

denne skævvridning kan udgøre et problem for samfundet, hvis Facebook fortsætter med at vinde 

popularitet som Nyhedsmedie, og brugerne dermed glemmer at følge nyhedsbilledet udenfor, er endnu 

uudforsket på den litterære scene. 

 

2.1.3.4 Filterbobler 

Eli Pariser, Internetaktivist, udgav i 2012 en bog ved navn ”The Filter Bubble” hvori han undersøger 

hvordan personalisering på Internettet former hvad folk læser og tænker. Pariser (2012) er ligeledes 

ophavsmand til begrebet ”Filter Bubble”, som referer til det koncept hvor folk bliver indesluttet i syste-

matiske og individuelt tilpassede datastrømme af nyheder eller opslag, der er personaliseret til at matche 

deres interesser. Hver dag bliver Facebookbrugere eksponeret for overvældende mængder information 

og nyheder, og her er filtreringen af indholdet meget belejligt. Pariser (2012) understreger i den sam-

menhæng, at der eksisterer en overhængende risiko for at vigtige emner, der burde vedrøre alle, bliver 

filtreret væk, og dermed mister eksponering. Dette kan ifølge Pariser (2012) medføre, at alt for mange 

lever i sit eget ekko-kammer, uvidende om hvad der egentlig foregår ude i virkeligheden.  

 

Pariser (2012) argumenterer, at i en tid hvor al information er frit bliver delt mellem mennesker over hele 

verden, med et formål om at skabe samhørighed og fællesskab, fungerer filterboblen sideløbende som 

en centrifugal kraft der skaber større afstand mellem mennesker. Pariser (2012) pointerer ligeledes, at 

filterboblen usynlig – ingen ved hvordan ens personlige algoritme præcist er sammensat, eller om det 

er på korrekt grundlag. Pariser (2012) argumenterer dertil, at ingen vælger om de ønsker at træde ind i 

filterboblen. Når man tænder for fjernsynet på en bestemt nyhedskanal, så træffer man et aktivt valg 

om hvilket slags filter man bruger til at anskue verden igennem – ligesom at tage et par farvede briller 

på, så kan man gætte, hvordan tilrettelæggerne forsøger at forme ens opfattelse. Du træffer ikke det 

samme aktive valg med personaliserede filtre. De kommer til dig, helt af sig selv. Og fordi de er med til 

at øge profitten på de Sociale Medier de udgøres af, såsom Facebook, så bliver de svære og svære at 
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undgå. Pariser (2012) lister en række negative konsekvenser som følge af de personaliserede filtre, 

herunder personlige, kulturelle og samfundsmæssige problematikker. Parisers (2012) argumenterer, at 

medierne former den information vi konsumerer, præcis ligesom fødevareindustrien former den mad vi 

konsumerer. Hermed understreger han, at de personaliserede filtre er med til at skabe en form for 

usynlig auto-propaganda der indoktrinerer os med vores egne idéer, forstærker vores begær mod det 

vi kender og efterlader os uvidende om de farer der lurer i det ukendte. 

 

Vaidhyanathan (2018) ser samme problematikker i de personaliserede newsfeeds, som for Facebook 

naturligvis giver god mening fra et økonomisk forretningsperspektiv, men som begrænser den frie og 

åbne debat og idéen om et deliberativt samfund. Han døber Facebook: ’Manipulation Machine’, da 

deres store mængde dataindsigter om brugerne er eftertragtede handelsvarer for virksomheder, politi-

ske partier og andre individer, som ønsker at præge bestemte grupper, hvilket han argumenterer i sidste 

ende truer demokratiet (Vaidhyanathan, 2018). 

 

2.1.4 Opsummering 
Det er med udgangspunkt i litteraturgennemgangen blevet tydeligt for os at identificere, hvor der endnu 

eksisterer uudforskede områder i forskningen om filtreringsprocesserne i nyhedsformidling via Face-

book. Offentligheden er blevet til mange nye Offentligheder, som forbinder sig på kryds og tværs, idet 

Internettet giver nye muligheder for publicering og involvering, og udvider antallet af folk, der har mulig-

hed for at påvirke Offentlighedens dagsorden (Habermas, 1961; Esau, Friess & Eilders, 2017; Castells, 

2008). Via teorien står det klart, at Nyhedsmedierne stadig fungerer som vigtige aktører i dannelsen af 

den offentlige debat og mening (Finnemann, 2006; Linaa, 2003). Desuden udledes det, at kommercia-

liseringen af Nyhedsmedierne er udfordret i en digital sammenhæng, hvilket medvirker Nyhedsmedier-

nes tilstedeværelse på Facebook (Kammer, 2018; Hågvar, 2019; Trilling, Tolochko, & Burscher, 2017; 

Wahl-Jørgensen & Hanitzsch, 2009). Dog er det stadig uvist, hvilke effekter dette har på det nyhedsbil-

lede der skabes på Facebook. Særligt, når Facebooks algoritmiske filtreringsprocesser medvirker en 

yderligere filtrering (Tarleton Gillespie, Pablo Boczkowski og Kirsten Foot, 2014; Kristian Selch, 2016; 

Eli Pariser, 2014). Dette giver dermed anledning til at undersøge, hvad der forudsætter filtreringspro-

cesserne i nyhedsformidlingen via Facebook, og hvordan samspillet mellem filtreringsprocesserne for 

nyhedsformidling via Facebook præger nyhedsbilledet på Facebook. Som pointeret i litteraturen, er 

nyhedsbilledet på Facebook afgørende for samfundets demokratiske virke og den tilhørende Offentlig-

hed. Disse antagelser leder os videre til specialets teoretiske udgangspunkt. 
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2.2 TEORETISK UDGANGSPUNKT 
Med udgangspunkt i ovenstående litteraturgennemgang, vil dette speciale bidrage til forskningsfeltet 

ved at undersøge, hvad der forudsætter filtreringsprocesserne i nyhedsformidling via Facebook og hvor-

dan disse påvirker nyhedsbilledet på Facebook. For at besvare specialets problemformulering, er der 

udarbejdet 3 underspørgsmål, der vil guide analysens tredelte struktur: Nyhedsmedierne, Facebook og 

Nyhedsbilledets påvirkning. I det følgende afsnit ønsker vi at uddybe hvordan vi agter at besvare de 3 

underspørgsmål ved at operationalisere den valgte teori og empiri i analysen, for i sidste ende at være 

i stand til at besvare specialets overordnede problemformulering. Nedenstående model har til formål at 

konkretisere og illustrere specialets teoretiske udgangspunkt: 

 
Model 5, Kilde: Egen tilvirkning 

 

2.2.1 Nyhedsmediernes filtreringsprocesser 
Med første del af analysen søger vi, at besvare underspørgsmål 1: Hvilke filtreringsprocesser gør sig 

gældende i Nyhedsmediernes formidling på Facebook? Denne del af analysen tager sit teoretiske ud-

gangspunkt i en række litterære værker, herunder Aske Kammers bog ’Digital Journalistik’ fra 2018, 

Karin Wahl-Jørgensen og Thomas Hanitzsch litterære artikel: ’The commercialization of News’ fra 2009, 

og afslutningsvist Yngve Hågvars værk ’News Media’s Rhetoric on Facebook’ fra 2019. Disse teorier 

testes op imod den indsamlede empiri om de udvalgte Nyhedsmedier: Politiken, Ekstra Bladet og TV2. 

 

Med afsæt i både Kammer (2018) og Wahl-Jørgensen & Hanitzsch (2009) undersøges først kommerci-

aliseringens påvirkning på Nyhedsmediernes virke, i takt med den digitale omstilling. Vi kan udlede af 

litteraturen, at kommercialiseringen og digitaliseringen af Nyhedsmedierne påvirker Nyhedsmediernes 
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udvælgelsesproces, og præsentationen af nyheder. Dette vil vi med empirien undersøge, om gælder 

for de udvalgte Nyhedsmedier. Til sidst analyseres Nyhedsmediernes tilstedeværelse på Facebook. Her 

vil vi tage teoretisk udgangspunkt i Hågvar (2019), for at danne en bedre forståelse af, hvad der påvirker 

udvælgelsen af de nyheder der formidles på Facebook, herunder hvilke incitamenter der ligger til grund 

for Nyhedsmediernes tilstedeværelse på platformen. 

 

2.2.2 Facebooks filtreringsprocesser 
I anden del af analysen søger vi, at analysere filtreringsprocesserne på Facebook, og dermed besvare 
underspørgsmål 2: Hvordan er nyhedsindhold, distribueret via Facebook, underlagt platformens algo-

ritmiske filtreringsprocesser? Igen sætter vi den indsamlede empiri fra de kvalitative Ekspert interviews 

og den kvantitative rapport fra DR Medieforskning (2020) op imod teorien, for derigennem at undersøge 

hvordan Facebooks algoritmiske filtreringsprocesser behandler det nyhedsindhold der formidles på 

platformen. 

 

Med afsæt i Tarleton Gillespie, Pablo Roczkowski og Kirsten Foots videnskabelige rapport ved navn 

”The Relevance of Algorithms” fra 2014 og Siva Vaidhyanathans ”Antisocial Media: How Facebook 

Disconnects us and undermines democracy” fra 2018, analyseres først de algoritmiske filtreringspro-

cesser der gør sig gældende på Facebook. Dernæst dykker vi ned i de personaliserede newsfeeds der 

opstår som konsekvens af filtreringen, hvortil vi bruger teori fra Kristian Selchs omfattende undersøgelse 

af Facebooks algoritmiske nyhedsfiltrering fra 2016, samt DR Medieforsknings Medieudviklingsrapport 

(2020). Ved at analysere dette i henhold til den indsamlede empiri, opnår vi en indsigt i de ranking signals 

Facebook benytter sig af, hvilket vil sige de faktorer der afgør algoritmens prioritering af indhold. Til sidst 

bruger vi Eli Parisers bog ”The Filter Bubble” fra 2014 som grundlag for at analysere fænomenet filter-

bobler, der opstår som den sidste konsekvens af de personaliserede newsfeeds på Facebook, og som 

af flere eksperter bliver anset som en af de største trusler mod det deliberative demokrati. 

 

2.2.3 Påvirkningen på nyhedsbilledet 
Med sidste del af analysen søger vi, at besvare underspørgsmål 3: Hvorledes præger samspillet af 

filtreringsprocesserne for nyhedsformidling via Facebook nyhedsbilledet? Her ønsker vi først og frem-

mest, at analysere samspillet mellem de filtreringsprocesser, som vi har identificeret via de forrige ana-

lyseafsnit, hvilket udgøres af de to aktører: Nyhedsmedierne og Facebook. For til sidst, at analysere 

filtreringsprocessernes påvirkning på nyhedsbilledet på Facebook. 
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Til den første del beror vi på i forvejen gennemgået teori fra den øvrige analyse, og involverer desuden 

Peter Bro og Fillip Wallbergs værk: ’Digital Gatekeeping’ fra 2014, med henblik på at undersøge, hvor-

ledes filtreringprocesserne for nyhedsformidling på Facebook, og den brugerdata der genereres her, 

understøtter Bro og Wallbergs (2014) tanker om en ny generation af gatekeepers. I den sidste del af 

analysen undersøger vi hvordan både Nyhedsmedierne og Facebooks filtreringsprocesser præger ny-

hedsbillede på Facebook. Hertil inddrages en række forskellig teori omhandlende Offentligheden, Deli-

berativt Demokrati og mediers indflydelse på dannelsen af Offentligheden, herunder; Jürgen Habermas’ 

’Borgerlig Offentlighed’ fra 1961, Katharina Esau, Dennis Friess og Christiane Eilders’ ’Design Matters! 

An Empirical Analysis of Online Deliberation on Different News Platforms” fra 2017, Manuel Castells’ 

“The New Public Sphere: Global Civil Society, Communication Networks, and Global Governance’ fra 

2008, samt Niels Ole Finnemanns’ artikel ‘Demokratiet, civilsamfundet og de nye medier’ fra 2006. For 

at forstå, hvordan nyhedsbilledet på Facebook præges af filtreringsprocesserne, er det essentielt for os 

at forstå, hvordan både Nyhedsmedierne og Facebook, er med til at udgøre og forme Offentligheden. 

Den nye digitale Offentlighed analyseres i dybden her, sammen med Nyhedsmediernes og Facebooks 

filtreringsprocesser for nyhedsformidling, for på den måde at kunne forstå hvordan nyhedsbilledet på 

Facebook præger offentligheden. 

 

Ved den løbende besvarelse af de 3 underspørgsmål via analysen, må vi være i stand til endegyldigt at 

kunne skrive konklusionen, hvori vi besvarer problemformuleringen: Hvad forudsætter filtreringsproces-

serne i nyhedsformidling via Facebook, og hvordan påvirker disse filtreringsprocesser nyhedsbilledet på 
Facebook? 
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3 METODE 
I følgende afsnit præsenteres de metodiske valg og overvejelser for specialet. Først bliver den viden-

skabsteoretiske tilgang, Socialkonstruktivisme, og Kritisk Realisme gennemgået, samt hvordan vi med 

disse videnskabsteoretiske perspektiver anskuer verden og indsamler viden. Derefter præsenteres de 

valgte fremgangsmåder for dataindsamling, herunder kvalitative dybdegående interviews og kvantitative 

rapporter, med løbende grundig argumentation af validitet og reliabilitet ved de anvendte metoder. 

 

3.1 VIDENSKABSTEORETISK TILGANG 
Med følgende afsnit ønsker vi at beskrive, begrunde og redegøre for den videnskabsteorietiske position 

og tilgang i specialet. Det ontologiske og epistemologiske udgangspunkt definerer hvordan vi erkender 

virkeligheden, og har dermed afgørende betydning for den viden vi skaber (Nygaard, 2012). Eftersom 

dette speciale kritisk undersøger hvad der forudsætter filtreringsprocesserne i nyhedsformidling via Fa-

cebook, og hvordan disse filtreringsprocesser påvirker nyhedsbilledet på Facebook, agter vi at under-

søge, behandle og analysere al data ud fra en Socialkonstruktivistisk og Kritisk Realistisk videnskabelig 

tilgang, samt en Hermeneutisk fortolkningsforståelse. Paradigmerne vil nu redegøres for, og afslutnings-

vist kortlægges hvorfor de valgte paradigmer bidrager til en optimal forskningsmetode i undersøgelsen 

af specialets problemfelt. 

 

3.1.1 Socialkonstruktivisme 
Specialets videnskabsteoretiske udgangspunkt er dels karakteriseret som Socialkonstruktivistisk. Fæl-

les for Hermeneutikken og Socialkonstruktivismen er opfattelsen af, at afdækningen af virkeligheden er 

en fortolkning. Derfor stemmer disse to metodiske tilgange godt overens (Rasborg 2013, 431). 

 

Socialkonstruktivisme er et standpunkt, der ligger i grænseområdet imellem filosofi og samfundsviden-

skab, og det har igennem de seneste årtier opnået betydelig indflydelse i samfundsvidenskab og hu-

maniora (Kap. 9 af Finn Collin, i Jacobsen, Lippert-Rasmussen og Nedergaard, 2012). Ontologien bag 

Socialkonstruktivismen er, at verden er social konstrueret, og forstås gennem sociale konstruktioner – 

det virkelige og sande anses dermed som et udtryk for en menneskelige konstruktion (Wenneberg, 

2002, s.8). Virkeligheden som vi søger at erkende, er en fortolket virkelighed baseret på sociale, kultu-

relle og sproglige aspekter (Rasborg, 2014, s. 403). Det ‘sande’ kan derfor variere afhængigt af sociale 

fællesskaber, eller kulturer (Berger & Luckmann, 1967). Sammen med ’følelser’ er ’teknologiske syste-

mer’ begge socialt konstruerede ting – fælles er, at de ikke ville være opstået eller ikke ville kunne 
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fortsætte med at eksistere, hvis ikke de indgik i en social kontekst (Kap. 9, i Jacobsen, et. al., 2012). 

Således betragtes virkeligheden som et spørgsmål om den mening, som objekter og subjekter opnår 

gennem deres relationer, snarer end et spørgsmål om objekternes og subjekternes eksistens i sig selv. 

Den analysestrategiske konsekvens bliver dermed at afdække den mening, der skabes gennem stabi-

lisering og udbredelsen af relationer mellem subjekter eller mellem subjekter og objekter (Esmark, Laust-

sen & Åkerstrøm Andersen, 2005, s.19). 

 

I følge Jacobsen, et. al. (2012) skelnes der imellem erkendelsesteoretisk (epistemologisk) og ontologisk 

konstruktivisme. Erkendelsesteoretisk konstruktivisme hævder, at vores erkendelse af verden, herunder 

den videnskabelige erkendelse, er socialt konstrueret. Det betyder, at erkendelsen ikke – eller kun i 

ringe grad – er formet af sin genstand, men snarere af den sociale kontekst for erkendelsesprocessen. 

Ontologisk konstruktivisme hævder derimod, at selve virkeligheden er en konstruktion. Det er dog ikke 

muligt at operere med en universel erkendelsesteoretisk socialkonstruktivisme og ej heller en universel 

ontologisk socialkonstruktivisme. En universel erkendelsesteoretisk socialkonstruktivisme leder uund-

gåeligt til et refleksivitetsproblem, fordi denne konstruktivisme så også må gælde for socialkonstruktivi-

stens eget standpunkt: også det må være en afspejling af de sociale omstændigheder, under hvilke 

standpunktet blev formuleret, og ikke en afspejling af virkeligheden selv. Dette undergraver socialkon-

struktivismens sandhedsværdi. Med en universel ontologisk konstruktivisme opstår der også komplika-

tioner: hvis vores opfattelse af virkeligheden er formet af sociale omstændigheder, og hvis denne op-

fattelse afspejler eller korresponderer med virkeligheden, så må virkeligheden selv være formet af sociale 

omstændigheder. Virkeligheden er altså en social konstruktion (Jacobsen, et. al., 2012, s. 338).  

 

I dette speciale ønsker vi udelukkende at anskue den sociale, eller samfundsmæssige virkelighed fra et 

erkendelsesteoretisk (epistemologisk) perspektiv, da vi med problemfeltet ikke har til hensigt at anfægte 

den fysiske virkelighed, men udelukkende fokuserer på vores (videnskabelige og dagligdags) erkendelse 

af den samfundsmæssige virkelighed, som et produkt af samfundsmæssige omstændigheder. Vi agter 

at inddrage det socialkonstruktivistiske paradigme ved udarbejdelse af dette speciale, da vi bevæger 

os indenfor et felt med adskillige forståelsesrammer, hvilket betyder; faktorer, der ikke er medfødte 

erkendelser, men et resultat af den kultur og historiske fortid som det enkelte individ er en integreret del 

af (Jacobsen, et. al., 2012). I forlængelse heraf kommer, at alle mennesker reproducerer viden og for-

tolkninger af verden via den daglige interaktion med andre objekter og subjekter, hvorigennem visse 

handlinger og meninger får karakter af naturlighed, mens andre kan opfattes som social uacceptable.  
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Anvendelsen af det socialkonstruktivistiske paradigme er især relevant i dette speciale, da vores pro-

blemfelt vedrører hvordan nyheder og informationer udvælges og distribueres. Den socialkonstruktivi-

stiske undersøgelsestilgang er evident via vores kvalitative, dybdegående enkeltmandsinterviews, da vi 

med disse ønsker at undersøge, hvordan interviewpersonerne hver især konstruerer deres forståelser 

af ovenstående problemfelt gennem den sociale interaktion de er en del af, qua deres personlige og 

professionelle virke. Med andre ord, er virkeligheden her konstrueret i samarbejde mellem interviewper-

sonerne og interviewere.  

 

Helt konkret, anvender vi det socialkonstruktivistiske paradigme til at undersøge, hvordan interviewper-

sonerne forholder sig til hvad der forudsætter filtreringsprocesserne for nyhedsformidlingen via Face-

book og hvordan disse filtreringsprocesser påvirker nyhedsbilledet på Facebook. Dette er baseret på 

antagelsen om, at filtreringsprocesser generelt er indlejret i en historisk og kulturel forankret kontekst. 

Facebook er for mange blevet den primære nyhedskilde (Slots- og Kulturstyrelsen, 2020), og denne 

form for distribution af nyheder kan kun ske grunden Sociale Mediers rolle og magt i vores hverdag, 

som er præget af den tid, vi lever i, og den kultur vi konstruerer via det der deles på Facebook. Vi 

interesserer os for at afdække det virkelighedsbillede der bliver fremstillet via Nyhedsmediernes og Fa-

cebooks udlæg af indhold, og hvordan dette påvirker nyhedsbilledet – hertil er Karl Marx’ socialkon-

struktivistiske ideologi interessant at oversætte til vores speciale.  

 

Karl Marx (1970) formulerede en meget kompleks teori om den måde, hvorpå den menneskelige tænk-

ning er betinget af den samfundsmæssige virkelighed. En teori hvis indflydelse på trods af mange uklar-

heder og indre spændinger stadigvæk kan spores i samfundsvidenskabens nyeste udviklinger, og ikke 

mindst inden for Kritisk Realisme. Marx’ erkender at der findes en objektiv social verden med diverse 

kræfter og objektivt eksisterende klasseforhold. Disse eksisterer uafhængigt af, hvordan mennesker 

tænker om dem – det er netop en vigtig pointe hos Marx, at stort set alle mennesker (før det kommu-

nistiske samfund opstår) har en fundamental fejlopfattelse af det samfund, som de lever i. Det er først 

med marxismens fremkomst, at der (hos en indsigtsfuld elite) opstår en korrekt indsigt i samfundenes 

funktionsmåde. Marx’ tænkning udgør et paradigmatisk eksempel på den kritiske bestræbelse, der 

typisk ligger bag socialkonstruktivistiske standpunkter. Marx repræsenterer indtil flere af Hackings 

(1999) niveauer, således ‘afsløring’, når Marx igennem sine økonomiske analyser søger at fjerne arbej-

derklassens ‘falske bevidsthed’ om det samfund, de lever i. Karl Marx’ (1970) ideologi om fordrejningen 

af menneskers opfattelse af verden, der forhindrer dem i at erkende deres egentlige (klasse) interesser, 

kan oversættes til problemfeltet for dette speciale, da vi ønsker at afdække de bagvedliggende faktorer 
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der forudsætter filtreringsprocesserne som nyhedsformidlingen via Facebook er underlagt, og hvordan 

disse filtreringsprocesser påvirker nyhedsbilledet på Facebook. Filteringsprocesserne kan være med til 

at skabe ideologiske forvrængninger af virkeligheden, som videre påvirker den måde hvorpå Offentlig-

heden agerer i, og opfatter verden. Nyhedsmedierne kan potentielt reproducere samfundets økonomi-

ske strukturer og magtrelationer, ved at prioritere de økonomiske interesser der ligger til grund for me-

diernes kommercielle forretning, over samfundets interesser (Nygaard, 2012). Med andre ord, ønsker 

vi at undersøge om filtreringsprocesserne er med til at skabe en skævvridning af menneskers opfattelse 

af verden. Denne anskuelse relaterer sig nært til den næste videnskabsteoretiske vinkel vi ønsker at 

inddrage i specialet: Kritisk Realisme. 

 

3.1.2 Kritisk Realisme 
Problemfeltet for dette speciale har sit omdrejningspunkt i filtreringsprocesser for nyhedsformidling på 

Facebook, hvorfor vi har valgt at inddrage paradigmet: Kritisk Realisme. Med Kritisk Realisme, og den 

begrænsede realistiske ontologi, er det muligt at opnå en virkelighedstro afbildning af samfundet, idet 

paradigmet insisterer på den objektive eksistens af en række underliggende materielle og økonomiske 

mekanismer, der styrer samfundet. Alligevel anerkendes det, at realismen er begrænset, idet Kritisk 

Realisme pointerer, at menneskets og videnskabens direkte adgang til virkeligheden er begrænset af 

implicitte magtforhold og ideologiske værdier (Nygaard, 2012).  

 

Kritisk Realisme har en modificeret objektiv epistemologi, idet den ønsker at afdække de objektive for-

hold i samfundet, men i modsætning til positivismens ideal om objektivitet og værdifrihed, samtidig 

ønsker at kritisere den eksisterende samfundsmæssige organisering (Nygaard, 2012). Kritisk Realisme 

skelner mellem sine analyser af samfundet på to niveauer: et objektivt markoniveau bestående af ulige 

magtmæssige og økonomiske forhold, og et subjektivt individniveau, hvor de objektive magtforhold 

infiltrerer individets forståelse og handling. Niveauerne påvirker dermed hinanden, men uden at det 

subjektive individ er klar over, at deres anerkendelse sker på baggrund af det objektive niveau af ulige 

magtforhold. Derved argumenterer Kritisk Realisme for, at individerne kommer til at lide under en ’falsk 

bevidsthed’, hvormed at individerne får en systematisk forkert opfattelse af deres egne interesser 

(Nygaard, 2012). Det er via Kritisk Realisme dermed opgaven, at oplyse og frigøre, hvilket i paradigmets 

termer defineres som emancipation. Dette paradigme spiller derfor en afgørende rolle i henhold til spe-

cialets problemfelt, da det anerkender makroøkonomiske faktorer (filtreringsprocesser i nyhedsformid-

ling via Facebook og disses påvirkning på nyhedsbilledet i Danmark), herunder disses påvirkning på det 

subjektive individ, og deres tilhørende verdenssyn (Offentligheden). 
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Roy Bhaskar (1975) udviklede Kritisk Realisme som et radikalt og helhedsorienteret alternativ til positi-

vismen. Grundlæggende forholder Kritisk Realisme sig kritisk overfor naiv empirisme og radikal social-

konstruktivisme. Bhaskars (1975) kritik af positivisme har rettet sig mod dens empiriske realisme, de-

duktion og forudsigelser. Til forskel fra relativisme, hævder den kritiske realisme, at der findes en virke-

lighed uafhængig af vores viden om den. I Kritisk Realisme handler videnskaben om at udforske virke-

lighedens dybder, og herved komme ’bagom’. Dette sker ved at blotlægge de mekanismer, som ge-

nererer de fænomener der studeres. Kritisk Realisme har sin opmærksomhed på det, som producerer 

hændelser. For at opnå viden om disse bagvedliggende kausale mekanismer, er blikket derfor på me-

kanismerne og ikke på de empiriske iagttagede hændelser (Danermark, et, al., 2002:20). Derfor ønsker 

vi, at komme bagom det, som interviewpersonerne har oplevet og beskrevet i de dybdegående inter-

views, for herved at kunne se de bagvedliggende faktorer, som generer det oplevede; filtreringsproces-

serne i nyhedsformidling på Facebook. 

 

Problemfeltet i dette speciale - filtreringsprocesserne for nyhedsformidling på Facebook – skal forstås i 

sammenhæng med Bhaskars (1975) tre opdelinger af virkeligheden; de tre ontologiske domæner 1) det 

virkelige, 2) det faktiske, og 3) det empiriske. Erfaringer og observationer er grundstenen i det empiriske 

domæne, som i forhold til specialet eksisterer via vores egen forståelse, teorivalg samt empiri. Via den 

indsamlede empiri opnås viden om interviewpersonernes erfaringer og oplevelser i forbindelse med 

problemfeltet, omhandlende filtreringsprocesserne for nyhedsformidling via Facebook og disses påvirk-

ning på nyhedsbilledet. Det faktiske domæne behandler alle fænomener og begivenheder, der eksiste-

rer, uanset om de bliver erfaret eller ej. Hertil er det virkelige domæne alle de ikke direkte observerbare 

strukturer og mekanismer, der understøtter og forårsager de begivenheder og fænomener der indgår i 

det faktiske domæne. Omdrejningspunktet ved Kritisk Realisme, er de underliggende strukturer og me-

kanismer, der understøtter og forårsager fænomener, som skal frem i lyset (Buch-Hansen & Nielsen, 

2006, s. 24; Danermark, et, al., 2002, s. 47), hvilket harmonerer med vores eksplorative tilgang til pro-

blemfeltet i dette speciale (Kvale & Brinkmann, 2015). Ved at indføre den kritisk realistiske tilgang i vores 

eksplorative undersøgelse af problemfeltet rummer det en inddragelse af alle domæner. Vi søger at 

beskrive den faktiske og objektive eksistens af nyhedsformidlingen på Facebook (det faktiske), samtidig 

med at vi søger at beskrive de strukturer nyhedsformidlingen er underlagt som et produkt af – og under 

indflydelse af – normer, magter, og strukturer (det virkelige). Vores analyse og konklusioner af disse 

filtreringsprocesser og hvordan disse påvirker nyhedsbilledet, vil blive modificeret objektivt, da vores 

subjektive fortolkning af interviewpersonernes udsagn bliver det empiriske grundlag (det empiriske) (Ny-

gaard, 2013). 
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Ved at vælge Kritisk Realisme, som metateoretisk positionering, kan vi i undersøgelsen træde ud over 

et rent subjektivt perspektiv, hvilket er afgørende grundet problemformuleringens ønske om et helheds-

syn af, hvad der forudsætter filtreringsprocesserne i nyhedsformidling via Facebook, og hvordan disse 

filtreringsprocesser påvirker nyhedsbilledet. Herved medtages de strukturelle forhold der har indflydelse 

på forklaringen af, hvilke strukturer der er med til at definere hvordan nyheder udvælges, formuleres og 

distribueres på Facebook. Gennem Kritisk Realisme er det således muligt at indfange den sociale ver-

dens kompleksitet, som er afgørende for et helhedssyn (Buch-Hansen & Nielsen, 2006, s. 24 & 

Danermark, et, al., 2002, s. 47). Kritisk Realisme muliggør endvidere en inddragelse af teorier både om 

samfundet og individet, idet de opdeler den sociale verden i en aktør- og en strukturdel. Vi mener, at 

det er af afgørende betydning, at forstå og forklare de bagvedliggende mekanismer, som influerer de 

filtreringsprocesser der forelægger af henholdsvis Nyhedsmedierne og Facebook. Det sociologiske per-

spektiv er et vigtigt og styrende element i vores problemformulering, metode, teorivalg samt analyse. 

Begrundelsen for valg af videnskabsteori er således baseret i et bredt sociologisk perspektiv. Ved at 

inddrage teorier fra sociologiens verden kan vi supplere den forskning der allerede findes på området, i 

en bredere og mere helhedsorienteret forståelse af de fænomener, som vi ønsker at studere i dette 

speciale. 

 

3.1.3 Videnskabsteoretiske begrænsninger 
I forbindelse med inddragelsen af Kritisk Realisme som videnskabsteoretisk tilgang i specialet, er det 

nødvendigt at påpege et par kritikområder af dette paradigme. Kritisk Teori og Axel Honnet argumen-

terer, at Kritisk Realisme ikke forholder sig til hvordan noget bør være, og dermed ikke udgår fra et 

normativt ståsted, da den udelukkende søger at forstå de bagvedliggende mekanismer, og ikke mere 

(Honneth, 2003, s. 11). I overensstemmelse med Bhaskar,(1975) mener Sayer (2000) dog, at socialvi-

denskaben generelt set skal være kritisk overfor sine objekter, og at processen til forklaring og forståelse 

af sociale fænomener går gennem kritisk evaluering. Kritisk Realisme kritiserer dermed social teori for 

ikke altid at være neutral, da den rummer værdier og handlinger (Andersen, 2007, s. 43). 

 

Vores fokus er ikke på at afhjælpe Offentligheden, men snarer at kortlægge strukturer og magter der 

har indflydelse på hvilke filtreringsprocesser nyhedsformidlingen via Facebook er underlagt og hvordan 

disse filtreringsprocesser påvirker nyhedsbilledet. Vi mener dermed, at dette kræver en dybere og mere 

helhedsorienteret forståelse og forklaring af forudsætningerne og strukturerne for filtrering. Efterfølgende 

kan der med afsæt heri formuleres et normativt ståsted for nyhedsbilledet, og dennes påvirkning på 

Offentligheden, som dermed kan afhjælpe situationen. Det sidste element heri, ligger dog udenfor dette 



KANDIDATAFHANDLING   15. MAJ 2020 
COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL  CAND.MERC. (KOM) 

Side 38 af 190 

 

speciale. Her er vi opmærksomme på, at der kan forekomme et mismatch, da vi med en hermeneutisk 

fortolkningsmetode, bruger vores forforståelse som udgangspunkt for at forstå, og med Kritisk Realisme 

lægger forforståelsen til side. Vi ønsker dog som udgangspunkt både at sætte vores forforståelse på 

spil ved at undersøge interviewpersonernes egne holdninger, hvorefter vi tilsidesætter denne ved at 

tolke på potentielle bagvedliggende årsager. Derfor argumenteres der for begge paradigmer, hvor hold-

ninger sættes op imod årsagsvirkninger. 

 

3.1.4 Forforståelse og tilgang 
Kritisk Realisme anerkender, at der forekommer en fortolkning eller hermeneutik dimension i samfunds-

videnskaben, idet sociale fænomener i sig selv er meningsfulde, hvor mening må forstås; den kan ikke 

måles eller tælles. Denne fortolkende forståelse er hvor samfundsvidenskaben især afviger fra naturvi-

denskaben (Sayer, 2000, s. 17), og altså hvor det hermeneutiske princip tillades. Teorier og begreber 

eksisterer i høj grad i aktørernes livsverden (Andersen 2007, s. 24). Vores egen livsverden som stude-

rende med erfaringer fra praksis, har således en afgørende betydning for de valg vi træffer og slutninger 

vi drager i dette speciale, både i forhold til vores undersøgelsesmetoder og konklusioner.  

 

Hermed ønsker vi kort at redegøre for vores respektive baggrund, for at give et mere detaljeret indblik i 

vores livsverden. Vi er begge BA i Interkulturel Markedskommunikation, og nuværende Cand. Merc. 

(kom) ved CBS, hvor vi har specialiseret os i Digital Media, Organization, and Communication – her har 

vi tilegnet os indgående viden indenfor digitaliseringen af nyhedsformidling og vidensdeling på digitale 

og Sociale Medier. Derudover har vi begge qua vores respektive jobs gjort os praktiske erfaringer med 

kommunikation og kampagneføring på Sociale Medier, med data som en drivende faktor. Dette har 

tilsammen givet os et helhedssyn i forståelse og forklaringen af strukturer på Sociale Medier, da vi ud-

over selv at være en del af modtagergruppen: Offentligheden, også har erfaringer med at fungere som 

afsendere qua vores arbejde. Som mennesker, og individer, har vi hver vores unikke baggrund og er-

faringer, hvilket påvirker den måde vi tilgår Sociale Medier og nyhedsdeling i vores private liv. Vi er begge 

tilhørende Generation Z, hvilket kendetegner en global tankegang og hurtig tilpasning i nye omgivelser 

- både online og offline. Vi har et kritisk digitalt udgangspunkt, da vi er vokset op, side om side og i takt 

med digitaliseringens aggressive udvikling. Disse faktorer vil tilsammen have en indflydelse på udarbej-

delsen af dette speciale. 
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3.1.4.1 Hermeneutik som fortolkningsmetode 

Hermeneutik betyder i sin enkelthed fortolkning og retter sig mod fortolkningen af tekster, dialog og 

samtale samt sociale handlinger og praksis (Højbjerg, 2013, s. 291). Den hermeneutiske cirkel er det 

centrale element heri, da denne beskriver vekselvirkningen mellem del og helhed. Delene kan hermed 

kun forstås, såfremt helheden inddrages, og ligeledes kan helheden kun forstås i kraft af delene 

(Højbjerg, 2013, s. 292). 

 

Fortolkningsprocessen som den hermeneutiske cirkel repræsenterer, er den samme vi ønsker at inkor-

porere i vores speciale, nemlig en konstant bevægelse mellem fortolker og genstand, men også mellem 

genstand og fortolker. Cirklen har ingen begyndelse eller slutning, men skal ses som en uendelig pro-

ces, da man som fortolker kan blive ved med at opnå nye indsigter i sin genstand, som man kan fortolke 

videre på (Højbjerg, 2013, s. 300). Dette kommer helt konkret til udtryk i analysens enkelte dele, der 

tilsammen skaber en helhed og mening. Den forståelse og viden vi havde om emnet før specialets start, 

samles i en helhed om problemfeltet undervejs i afhandlingen. Den hermeneutiske tilgang kan ses via 

de kvalitative interviews, hvor vi selv indtager en aktiv rolle i fortolkningen af udtalelserne ud fra vores 

referenceramme og forståelse for helheden, ligesom interviewpersonernes svar er baseret på deres 

individuelle forståelse og fortolkning af spørgsmålene. Med denne metode anerkender vi at sandheden 

opstår i meningsdannelsen (Højbjerg, 2013, s. 310). 

 

3.2 METODISKE BESTEMMELSER 
De valgte kvalitative metoder fungerer i forlængelse af både Socialkonstruktivisme og Kritisk Realisme, 

samt den ontologi og epistemologi disse anerkender. Med udgangspunkt i ovenstående videnskabste-

oretiske tilgang, vil vi med dette afsnit redegøre for specialets metodiske valg og overvejelser. Specialet 

tager afsæt i kvalitative (primære kilder) som vil supporteres af kvantitative datakilder (sekundære kilder), 

som en kvalitetssikrende procedure (Olsen, 2003), og dermed er der tale om Mixed Methods. Undervejs 

i præsentationen af de valgte metoder, dybdegående enkeltmands interviews og kvantitative datakilder, 

vil vi gennemgå fordele og ulemper ved de anvendte metoder, vores valg af informanter, vores frem-

gangsmåde samt diskutere metodernes validitet og reliabilitet. 

 

De metoder som specialet gør brug af har til formål at undersøge, hvordan nyhedsformidling på Face-

book (uafhængig variabel) er underlagt de filtreringsprocesser der finder sted hos henholdsvis Nyheds-

medierne som distributør og Facebook som platform (moderate variable), og hvorledes disse filtrerings-

processer præger nyhedsbilledet på Facebook (afhængig variabel), som illustreret i nedenstående 
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metodiske udgangspunkt (Model 6). Den metodiske tilgang i dette speciale, har dermed til formål at 

undersøge de moderate variable, for dertil at kunne konkludere, hvilken påvirkning de har på nyheds-

billedet (afhængig variabel): 
 

 
Model 6, Kilde: Egen tilvirkning 

 

Specialet er underlagt den deduktive metodiske tilgang, eftersom vi med udgangspunkt i eksisterede 

teori bestræber os på at undersøge et givent fænomen (Moses & Knutsen, 2012). Med den deduktive 

tilgang belyser vi, via de valgte metoder, hvordan disse bidrager til den eksisterende viden, gennem 

undersøgelser der i sidste ende svarer på problemformuleringen (Ankersborg, 2013, s. 87). Her er vi 

dog bevidste om, at vi risikerer at søge direkte efter spor i empirien der bekræfter teorien. For at imø-

dekomme dette har vi, som forklaret i forrige afsnit, valgt at have et stort fokus på at være kritisk reflek-

terende overfor teorien, samt i vores fortolknings-, forståelses- og analysearbejde (Ankersborg, 2013, 

s. 88). 

 

3.2.1 Metodetriangulering 
For at styrke undersøgelsen, gør vi i dette speciale brug af Mixed Methods, eller metodetriangulering, 

hvilket Olsen (2003, s. 94) definerer ved anvendelsen af forskellige dataformer eller metoder til at ana-

lysere samme fænomen. Vi kombinerer i dette tilfælde kvalitative og kvantitative metoder for at styrke 

undersøgelsen og dermed øge validiteten (Hede, 2007, s. 46). De forskellige metoder giver anledning 

til at besvare forskellige spørgsmål; kvalitative metoder vedrører, hvordan noget sker eller opleves, eller 

måske hvad slags noget er; imens kvantitative metoder vedrører hvor meget af en slags (Kvale & 

Brinkmann, 2015, s. 171). 
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I dette speciale har vi valgt at anvende kvalitative dybdegående enkeltmandsinterviews for at undersøge 

hvordan noget sker eller opleves, samt kvantitative rapporter og studier til at få viden om emnet generelt. 

Kombinationen af disse to metoder bidrager til, at vi opnår en bedre forståelse af helheden, og bedre 

mulighed for at besvare problemformuleringen, hvilket ikke havde været muligt, såfremt vi blot havde 

undersøgt én vinkel. Dermed kan vi opveje begrænsningerne for den enkelte metode, hvilket styrker 

kvaliteten af den samlede undersøgelse, og videre øger validiteten (Patton, 2002, s. 248). Metodetrian-

guleringen inkluderer, at vi gør brug af flere informanter indenfor samme kategori, som også bidrager til 

kvalitetssikringen af undersøgelsen (Olsen, 2003, s.94). Vi arbejder med to overordnede kategorier; 

Nyhedsmedierne & Eksperterne (Facebooks vinkel), hvor vi har interviewet flere informanter indenfor 

kategorierne hver især. Ved at afholde flere interviews med informanter fra samme kategori, kan vi 

sammenligne svarerne, om de understøtter eller modsiger hinanden, for på den måde at styrke under-

søgelsen, og give os bedre mulighed for at teste generaliserbarheden af de samlede resultater (Patton, 

2002, s. 247). Derudover har vi inddraget forskellige kvantitative data-tunge rapporter, der er udformet 

på forskellig vis, idet de har haft forskellige indgangsvinkler til emnet, hvilket igen har fungeret som en 

kvalitetssikrende metode for vores data (Rendtorff, 2007, s. 250). Vi har suppleret med relevant sekun-

dært materiale i form af artikler, bøger, rapporter, og lign., via desk-research. Ved at adsprede den 

kvantitative dataindsamling kan vi lettere generalisere på baggrund af resultaterne. 

 

3.2.2 Kvantitative metoder 
I dette afsnit ønsker vi at redegøre for, og begrunde vores valg af kvantitative metoder. Vores kvalitative 

undersøgelser fungerer som den primære drivkraft i vores datagrundlag, om end det har været nød-

vendigt at bero på kvantitative (sekundære) empiriske datakilder, for bedre at kunne generalisere. De 

kvantitative metoder egner sig godt, når man ønsker at bruge numerisk data, til at noget generelt om 

mange, hvilket vi har haft brug for i dette speciale (Bryman, 2004, s. 62). Dette har vi gjort ved at finde 

rapporter der undersøger medieforbruget i Danmark via store datakilder fra mange forskellige kilder. 

Kvantitative metoder er deskriptive og lette at generalisere ud fra, eftersom de indeholder mange re-

spondenter.  

 

I kvantitative metoder søger vi ikke at forstå bagvedliggende bevæggrunde, men snarer hvor 

mange/meget noget udgør, for på den måde at opnå et stærkt repræsentativt fundament at generali-

sere ud fra (Lungholt & Metelmann, 2013). Ved indsamling af sekundær empiri har vi først og fremmest 

lagt vægt på at finde en generel stærk troværdighed i kilderne. Dernæst har det været vigtigt for os, at 

finde kilder med god adspredelse i emnet, således at studiets problemstilling belyses fra flest mulige 
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sider. Vi har taget udgangspunkt i to forskellige sekundære kvantitative datakilder; Kulturministeriets 

årlige rapport “Mediernes udvikling i Danmark 2019”, og DR Medieforsknings årlige rapport ”Medieud-

viklingen 2019”. Fælles for begge datakilder er, at de er meget troværdige, samt omfatter store mæng-

der relevant og aktuelt data. Medieverdenen er en relativt veldokumenteret branche med flere forskellige 

brancheanerkendte målinger, som afdækker forskellige medieområder.  

 

Kulturministeriets rapport bygger på de markedsbaserede mediebrugsdatabaser, som især indsamles 

af Kantar Gallup. Analyserne er dermed i høj grad baseret på kvantitative data fra: Seerundersøgelsen, 

Radio-Meter, Index Danmark/Gallup og Dansk Online Index. DR Medieforsknings rapport bygger lige-

ledes på forskellige datakilder, herunder Adobe, Danmarks Statistik, DMA Research, Kantar, Megafon, 

Norstat og Podcastindex.dk samt opgørelser fra Instagram, Media Watch, Netflix, Radio24syv, SVT og 

YouTube. Data stammer desuden fra undersøgelser udført i DR’s eget internetpanel, DR Panelet. De 

to rapporter afdækker danskernes medieadfærd gennem databaserne, hvor det er muligt at kortlægge 

brugernes adfærd i forhold til forskellige medier, fx hvorvidt og hvor hyppigt de bruger de pågældende 

medier. Samtidig er det på visse områder muligt at se, hvordan brugen fordeler sig på forskellige ned-

brydninger som demografi, holdninger og adfærd. Derfor spiller målingerne af medieadfærd en vigtig 

rolle i forhold til at forstå hvordan, hvorfor og med hvilke konsekvenser mennesker bruger medier. 

Selvom mediebranchen er relativt veldokumenteret, er der imidlertid også nogle udfordringer i forhold 

til at måle medieadfærden. Det skyldes, at medierne generelt er under forandring, hvor særligt frem-

komsten af digitale medier har gjort mediebrugen mere sammensat og interaktiv. I kraft af den medie-

konvergens, der foregår mellem gamle og nye medier, arbejder stadig flere medievirksomheder tvær-

medialt, hvilket betyder, at de formidler det samme indhold på tværs af forskellige medieplatforme, men 

tilpasset de enkelte platforme. Derfor er forbruget af et program eller en nyhed ikke nødvendigvis kort-

lagt ved at se på brugen af enkelte medier hver for sig. 

 

3.2.3 Kvalitative metoder 
I det følgende afsnit gennemgår vi anvendelsen af kvalitative metoder i specialet, herunder semistruk-

turerede dybdegående enkeltmandsinterviews. Vi ønsker her at redegøre for vores empiriske tilgang, 

valg af informanter, fremgangsmåde samt meningsfortolkning. Kvalitative metoder søger per definition 

at forstå og undersøge subjektet (Schmidt & Hollensen, 2006, s.89). I modsætning til kvantitative me-

toder, som gennemgået i forrige afsnit, er fokusset her på meningsdannelse og fortolkning, og altså 

ikke på kvantificering af data (Bryman, 2004, s. 266). 
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Denne metodiske tilgang determinerer hvordan vi lærer om verden, og dertil det problemfelt vi under-

søger, og stemmer ligeledes overens med vores videnskabsteoretiske udgangspunkt. Det kvalitative 

metodedesign er udarbejdet i forlængelse af både Socialkonstruktivismen og Kritisk Realisme. Med 

vores socialkonstruktivistiske tilgang ønsker vi at forstå informanternes subjektive opfattelse af emne-

feltet, samtidig med at vi forholder os kritiske i vores fortolkning af disse udtalelser. Hermeneutikken er 

ligeledes evident via vores interviewdesign og fortolkning af data. Kritisk Realisme anerkender, at for at 

forstå det subjektive individ, må der drages til kvalitative og hermeneutiske fortolkningsmetoder, hvilket 

også er i overensstemmelse med det socialkonstruktivistiske paradigmes bestemmelser. Med denne 

forskningsmetode har vi som forskere kun mulighed for at forstå mening, og de dele den udgør, ved at 

anskue dem i forlængelse af deres helhed, (Schmidt & Hollensen, 2006, s. 89). På den måde sikrer vi 

en stærk validitet og reliabilitet i specialet. 

 

Vi har fulgt Kvale og Brinkmanns (2015, s. 41) detaljerede behandling af interviewprocessens 7 praktiske 

faser i udarbejdelsen af de dybdegående enkeltmandsinterviews: 1) tematisering af et interviewprojekt, 

2) design, 3) selve interviewet, 4) transskription, 5) analyse, 6) verifikation og 7) rapportering. Hermed 

ønsker vi at gennemgå hvorledes vi har tilgået de 7 praktiske faser. 

 

3.2.3.1 Tematisering 

Det fremhæves, hvor vigtigt det er at begrebsliggøre et interviewemne, og planlægge et helt interview-

projekt gennem syv faser, før man begynder at interviewe. De centrale spørgsmål i forbindelse med 

planlægningen af en interviewundersøgelse drejer sig om interviewets hvad, hvorfor og hvordan (Kvale 

& Brinkmann, 2015, s. 159).  

 

Vi identificerede dermed først et problemfelt – dens hvad – værende:  filtreringsprocesserne for nyheds-

formidling via Facebook. Dertil undersøgte vi emnet dybdegående for at skabe en begrebslig og teore-

tisk stræk forståelse forud for vores interviews. Tematisering af en interviewundersøgelse indebærer 

også, at man afklarer formålet med undersøgelsen – dens „hvorfor“, eller forskningsspørgsmålene. Vi 

definerede derfor en række forskningsspørgsmål, som vejledende tematisk struktur for interviewet jf. 

bilag 11.2.  Den kvalitative metode, der definerer hvordan vi undersøger vores problemfelt, består af 

hvad Kvale (2007) definerer som semi-stukruterede interviews. Forskningsspørgsmålene formuleres re-

lativt abstrakte, så de fungerer i henhold til specialets teoretiske fundament. Med udgangspunkt i forsk-

ningsspørgsmålene er der blevet formuleret en række interviewspørgsmål. I formuleringen af disse er 

der taget højde for, at spørgsmålene kan reformuleres moderat igennem interviewet, hvilket er i 
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overensstemmelse med den semi-strukturerede interviewmetode. Denne interviewform kræver derfor 

at vi som forskere aktivt deltager, og via probing (Kvale, 2007, Kap. 5) graver dybere i informanternes 

livsverdener, for at undgå at samtalen afviger markant fra de problemstillinger, vi med interviewet ønsker 

at undersøge. Det er desuden essentielt for dette speciale, at vi som interviewere har en eksplorativ 

tilgang til vores dybdegående interviews (Tanggaard & Brinkmann, 2010). Hermed vedbliver vi i at være 

af konstant undersøgende og udforskende karakter, hvilket giver interviewpersonerne mulighed for at 

uddybe deres svar og refleksioner. 

 

3.2.3.2 Design 

Design af en interviewundersøgelse omfatter planlægningen af procedurer og teknikker - undersøgel-

sens hvordan. I denne sidste indledende fase inden selve vores interviews, fik vi defineret alt det prak-

tiske, herunder hvor mange vi havde behov for at interviewe. I almindelige interviewundersøgelser er 

antallet af interview typisk omkring 15+/-10, hvorfor vi søgte at afholde ca. 10 interviews á ca. 30 mi-

nutter til 1 time og 30 minutters varighed. Vi formåede at afholde 8 interviews med informanter fra to 

forskellige overordnede kategorier, som nævnt tidligere: Nyhedsmedierne & Eksperterne (Facebooks 

vinkel). 

 

Hertil formulerede vi to overordnede interviewguides, én til hver kategori, dog med mindre tilpasninger. 

De formulerede interviewguides (se bilag 11.1) indeholder alle forskningsspørgsmål, og dertilhørende 

interviewspørgsmål. Forskningsspørgsmålene er udformet mere videnskabeligt abstrakt end interview-

spørgsmålene, og er derfor mest hensigtsmæssige på et teoretisk og tematisk niveau. Derfor har vi 

udformet de førnævnte praktiske interviewspørgsmål, som skal forbedre informantens oplevelse af in-

terviewet, da de er mere forståelige og dermed egnet til samtale - de tager hensyn til den dynamiske 

dimension (Tanggaard & Brinkmann, 2010). Vi ønsker at opnå en interaktion mellem os selv og inter-

viewpersonen med en semistruktureret tilgang, hvoraf nogle spørgsmål er planlagt og nedfældet i inter-

viewguiden, mens andre opstår løbende – afhængigt af interviewpersonernes svar. Vi ønsker samtidig 

at prioritere opfølgende og sonderende spørgsmål for at få interviewpersonerne til at uddybe relevante 

dimensioner og fortælle mere frit. Det har været nødvendigt for os at tilgå alle informanter nogenlunde 

ens, da vi ønsker at belyse den samme problemstilling fra forskellige vinkler. Interviewguiden fungerer 

blot som vejledende struktur for interviewets gang. 
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3.2.3.3 Interviews 

Med et semi-struktureret udgangspunkt har vi foretaget 7 dybdegående enkeltmandsinterviews 

(Tanggaard & Brinkmann, 2010) og et enkelt e-mailinterview. Hver Interviewperson blev udvalgt på bag-

grund af deres indsigt og erfaring til specialets emne, og kan dermed bidrage med forskellige vinkler til 

den samme problemstilling. Vi har valgt at kategorisere vores interviewpersoner i to; Nyhedsmedierne 

og Eksperterne. Dermed har vi repræsentanter fra Nyhedsmedierne, der kan give os indsigt i de filtre-

ringsprocesser der eksisterer her, samt Eksperter, der bidrage med værdifuld viden om de filtrerings-

processer der foregår på Facebook. De 8 interviewpersoner er som følger: 

 

Tabel 1, Kilde: Egen tilvirkning 
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Informanterne der repræsenterer Nyhedsmedierne, blev udvalgt ud fra kriterier om, at det digitale fokus 

var i højsædet. Informanterne skulle have indgående viden om digital nyhedsformidling qua deres stilling 

hos de respektive Nyhedsmedier. Desuden er de tre Nyhedsmedier, Politiken, Ekstra Bladet og TV2 

valgt, blandt de 5 største i Danmark (Slots- og Kulturstyrelsen, 2020), hvorfor det kan antages, at deres 

kontribution til nyhedsbilledet på Facebook er stort. Informanterne der repræsenterer Eksperterne, blev 

udvalgt på baggrund af en række kriterier, herunder at deres primære ekspertiseområde var indenfor 

digitale medier, algoritmiske filtreringsprocesser og formidling via Sociale Medier.  Alle informanter skulle 

have dyb indsigt i digital nyhedsformidling, og bred viden om de relaterede filtreringsprocesser som 

henholdsvis Nyhedsmedierne og Facebook er underlagt. 

 

3.2.3.4 Transskription 

I faserne efter de afholdte interviews arbejder vi her med resultaterne: transskription, analyse, verifikation 

og rapportering, af den viden der er blevet produceret i interviewsamtalerne. Transskriptionen af inter-

view fra mundtlig til skriftlig form strukturerer interviewsamtalerne i en form, der er egnet til en nærmere 

analyse, og udgør i sig selv den første analytiske proces (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 238). For dette 

speciale har vi foretaget alle transskriptioner (se bilag 11.2) på baggrund af lydfiler (se bilag 11.3) fra de 

afholdte interviews. Inden vi transskriberede, tænkte vi grundigt over hvorledes vores interviewanalyse 

skulle se ud, og transskriberede på baggrund af dette – hvilket er med til at gøre processen mere 

kontrolleret og effektiv (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 250).  

 

Vi valgte at strukturere transskriptionerne tematisk, både fordi optagelserne inkluderer en del ‘løst snak’, 

som er irrelevant for studiet, men også da dette gør analyseprocessen lettere for os, at vi har nogle 

præ-definerede temaer, hvor informantens udsagn indgår i. Transskriptionerne er dermed inddelt i em-

ner med de vigtigste passager og udsagn fra informanterne. Dette er en form for kodning eller katego-

risering (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 262), da det er en let måde at få overblik over en stor mængde 

data, idet der er knyttet nøgleord, eller i dette tilfælde et emne, til et tekstafsnit - med henblik på senere 

at kunne systematisk begrebsliggøre afsnittet. Det er dog i dette tilfælde ikke kvantificerbarheden, men 

snarere meningsfortolkning vi er ude efter. Mens kodning opløser en tekst i mindre enheder, kan me-

ningsfortolkning udvide den oprindelige tekst, ved at tilføje hermeneutiske lag, som sætter os i stand til 

at forstå meningen – dette uddybes i næste afsnit. Lydfilerne, som kan findes i 11.3, indeholder sam-

talerne, i deres fulde længde. Alle transskriptioner kan findes i Bilag 11.2. 
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3.2.3.5 Analyse 

Ifølge Kvale & Brinkmann (2015) er fortolkningen af meningsindholdet i interviewtekster ikke begrænset 

til en strukturering af det manifeste meningsindhold i det, der siges, men omfatter dybere og mere 

kritiske fortolkninger af teksten (s. 272). Vores analysemetode af de gennemførte interviews for dette 

speciale, ligger sig nært op ad meningsfortolkning, og harmonerer godt med vores hermeneutiske for-

tolkningstilgang. Det gælder, at der foregår en kontinuerlig proces frem og tilbage mellem dele og hel-

hed, som er en følge af den hermeneutiske cirkel. Vi har benyttet denne analysemetode for de individu-

elle interviews, både undervejs i interviewet, men også efterfølgende i meningsfortolkningen, og analy-

sen. Vi har også benyttet den hermeneutiske meningsfortolkning med resultaterne fra alle interviews i 

sammenspil – med en først uklar forståelse af helheden (alle interviews) fortolkes de forskellige dele 

(enkeltvise interviews), og ud fra disse fortolkninger sættes delene på ny i relation til helheden, og så 

videre (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 275). 

 

Eftersom vi har valgt at tematisere både interviewguiden og transskriptionerne har vi dermed bedre 

mulighed for at gå mere struktureret til værks i vores meningsfortolkende analyseproces. Resultaterne 

af de afholdte interviews kan fortolkes på mange forskellige måder, hvorfor vi har været opmærksomme 

på at gå kritisk til udsagnene, jf. Kritisk Realisme, og dermed opnå en så saglig og pålidelig analyse 

som muligt. Vi har ligeledes været opmærksomme på, at analysere med fokus på mening, imens vi 

interviewede. Dermed har vi kondenseret og fortolket under interviewet, meningen med det, interview-

personen har beskrevet, og sendt meningen tilbage. Interviewpersonen har så haft lejlighed til at svare. 

Denne proces fortsætter ideelt set, indtil der kun er én mulig fortolkning tilbage, eller det er fastslået, at 

interviewpersonen har mange og muligvis modstridende opfattelser af et emne. Denne interviewform 

indebærer en løbende direkte fortolkning med mulighed for en omgående bekræftelse eller tilbagevis-

ning af interviewerens fortolkninger. Det endelige produkt kan derved være et „selvkorrigerende" inter-

view (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 258). 

 

3.2.3.6 Verifikation 

Verifikationen af de gennemførte interviews bliver betragtet ud fra troværdigheden, styrken og overfør-

barheden af viden, som i samfundsvidenskaben diskuteres i relation til begreberne reliabilitet, validitet 

og generaliserbarhed (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 317). Vi tager udgangspunkt i Kvale & Brinkmanns 

(2015) besvarelse af de traditionelle begreber reliabilitet/pålidelighed og validitet/gyldighed overført til 

det semistrukturerede interview. Reliabilitet vedrører konsistensen og troværdigheden af forskningsre-

sultaterne; reliabilitet behandles ofte i relation til spørgsmålet om, hvorvidt et resultat kan reproduceres 
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på andre tidspunkter og af andre forskere. Når interviewere får lov til at følge deres egen interviewstil, 

improvisere undervejs og følge op på nye indfald (s. 317), øges reliabiliteten. Netop dette har vi forsøgt 

at implementere undervejs i alle interviews, for på den måde at højne niveauet af troværdighed ved at 

skabe et trygt og frit rum for interviewpersonerne. Vi har i vores interviewstil været opmærksomme på, 

at skabe en god kontakt ved at lytte opmærksomt og vise interesse, forståelse og respekt for, hvad 

subjektet siger. Indledningsvist har vi ved hvert interview briefet interviewpersonen ved at definere situ-

ationen og fortælle om formålet med interviewet, bede om lov til at lydoptage, fortælle hvad lydoptagel-

sen skal bruges til, og spørge, om interviewpersonen har nogen spørgsmål, inden vi går i gang. På den 

måde har vi sikret os at interviewpersonen føler sig tryg og dermed kan svare så ærligt og troværdigt 

som muligt interviewet igennem. 
 

Validitet drejer sig om, hvorvidt en metode undersøger det, den påstås at undersøge, og begrebet 

henviser til sandheden, rigtigheden og styrken af et udsagn. Kvalitativ forskning er derfor ugyldig, hvis 

den ikke resulterer i målinger (Pervin, 1984, s. 48). Med denne åbne opfattelse af validitet kan kvalitativ 

forskning i princippet føre til gyldig videnskabelig viden. Netop dette argumenterer vi for i vores speciale, 

da vores formål med de gennemførte interviews er at opnår dyb indsigt i interviewpersonernes livsver-

den, via deres egne erfaringer med digitale medier, og nyhedsformidling på Facebook. Valideringen 

foregår i en åben proces, hvori det at validere er at undersøge – ”validering er mere end en bekræftelse, 

det er en proces til udvikling af mere holdbare fortolkninger af observationer" (Cronbach, 1971, s. 443). 

Dette er netop hvad vi foretager os, både i løbet af interviewet, men især også efterfølgende i vores 

fortolkende analyseproces. Dette argumenterer vi er med til at styrke rigtigheden at vores empiriske 

data, og dermed er vores kvalitative undersøgelse gyldig. 

 

3.2.3.7 Rapportering 

Sidste led i interviewundersøgelsen er Rapporteringen. Interviewrapporten er i sig selv en social kon-

struktion, da vores skrivemåde giver et bestemt syn på interviewpersonens levende verden. Derfor får 

interviewrapporten en nøgleposition, når validering og generalisering af interviewresultaterne indbefatter 

kommunikation med læserne (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 339).  For dette speciale gælder, at hele 

afhandlingen her udgør rapporteringen i sig selv. Om end, har vi valgt at rapportere hvert enkelt interview 

med et kort resumé, der indkapsler de vigtigste punkter i det pågældende interview. Disse kan findes i 

Bilag 11.2. 
  



KANDIDATAFHANDLING   15. MAJ 2020 
COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL  CAND.MERC. (KOM) 

Side 49 af 190 

 

 

  

4 

REDEGØRELSE 



KANDIDATAFHANDLING   15. MAJ 2020 
COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL  CAND.MERC. (KOM) 

Side 50 af 190 

 

4 REDEGØRELSE 
For i sidste ende at kunne besvare specialets problemformulering ønsker vi først og fremmest at rede-

gøre for, og forklare de væsentligste begreber i relation til specialets problemfelt, samt præsentere de 

udvalgte Nyhedsmedier. Vi ønsker at definere en række begreber indenfor to overordnede emner; Ny-

hedsmedierne og Facebook, hvor vi begrebsafklarer følgende udtryk: filtreringsprocesser, sidevisninger, 

engagement, reach og clicks. Hertil vil vi ligeledes redegøre for hvordan den generelle konsumering af 

nyheder ser ud i Danmark, samt disses primære indtægtskilder, og herefter redegøres der for de Ny-

hedsmedier analysen tager sit afsæt i; Politiken, Ekstra Bladet og TV2. Redegørelsen tager primært 

afsæt i Slots- og Kulturstyrelsens rapport fra 2020. Dette redegørende element skal fungere som et 

solidt fundament for specialets analyse af, hvad der forudsætter filtreringsprocesserne i nyhedsformid-

lingen via Facebook og hvordan disse påvirker nyhedsbilledet. 

 

4.1 BEGREBSAFKLARING 
Dette speciale bygger på en række centrale begreber som kræver en formel introduktion. Vi ønsker 

derfor at inkorporere begrebsafklaringen i vores redegørende afsnit, inden vi bevæger os videre til ana-

lysen. Begrebsafklaringens formål er at introducere læseren for en række udvalgte termer, hvori det 

beskrives hvordan vi som forfattere opfatter, og anvender disse termer i løbet af specialet. Vi ønsker at 

definere en række begreber der henvender sig både til Nyhedsmedier og Facebook. 

 

4.1.1 Nyhedsmedierne 
Når der i dette speciale bliver refereret til Nyhedsmedier, er der tale om kommercielle Nyhedsmedier 

som Politiken, Ekstra Bladet og TV2 der helt eller delvist lever af at distribuere nyheder – både på tryk, 

såvel som digitalt. Filtreringsprocesser bruges til at beskrive de filtreringer der ligger til grund for, at 

nogle nyheder bliver delt på Facebook, og andre ikke gør. Ligeledes bruges dette term til at undersøge 

de bagvedlæggende faktorer der ligger til grund for denne filtrering. Sidevisninger betyder i alt sin en-

kelthed visninger på en side. Sidevisninger bruges ofte i statistikker, til at beskrive trafik på en hjemme-

side. Hertil er en vigtig distinktion ’Unikke sidevisninger’, som er antallet er de sidevisninger en enkelt 

bruger har genereret. Sidevisninger fortæller det samlede antal sidevisninger en hjemmeside genererer, 

og unikke sidevisninger fortæller om antallet på brugerniveau. Sidstnævnte er derfor mest relevant, når 

man ønsker at bruge denne KPI til at sige noget konkret om en hjemmesides dækning. 
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4.1.2 Facebook 
Når vi refererer til Facebook i løbet af dette speciale, henvises der til platformen som et Socialt Medie, 

hvor information sendes og modtages. Her henvises til Brügger (2013), der beskriver Sociale Medier 

som ’tomme strukturer’, som brugere fylder med indhold. Sociale Medier skaber derfor ikke selv ind-

hold, men faciliteter blot muligheden for distributionen af indhold. Engagement definerer den totale 

mængde interaktioner på et opslag. Interaktionerne udgøres af; likes, kommentarer og delinger 

(Facebook, 2020). Reach er videre et udtryk for den totale rækkevidde som indhold genererer på Fa-

cebook, og er dermed et udtryk for, hvor mange unikke personer et opslag er nået ud til.  Som KPI kan 

Reach bruges til at fortælle, hvor langt man som afsender er kommet ud med sit budskab (Ernoult, 

2014). Reach påvirkes af en række KPI’er, såsom likes, kommentarer og delinger. Reach er derfor en 

dynamisk størrelse, der i organisk henseende er stærkt påvirket af, hvordan opslaget modtages af bru-

gerne (Facebook, 2020). Clicks som KPI, indikerer den totale mængde kliks på et opslag. Kliks indikerer 

hvor mange interaktioner der har været på et opslag. 

 

4.2 DANSKE NYHEDSMEDIER 
Med dette afsnit ønsker vi at redegøre for det generelle mediebillede i Danmark, hvori vi indledningsvist 

adresserer en række væsentlige udviklinger i danskernes konsumering af nyheder. Hertil redegøres der 

for de mest magtfulde Nyhedsmedier i Danmark, og deres placering i forhold til hinanden. Dernæst 

redegøres der for Nyhedsmediernes primære indtægtskilder, for at danne en bedre forståelse af forret-

ningsmodellerne. Ved at redegøre for det generelle nyhedsbillede i Danmark, er vi dermed i stand til at 

vurdere, hvor de 3 udvalgte Nyhedsmedier, for dette speciale, er placeret i forhold til de øvrige Nyheds-

medier. Dette højner validiteten, da resultaterne herfra kan sættes i perspektiv til det generelle medie-

billede. 

 

4.2.1 Nyhedskonsumering i Danmark 
Slots- og Kulturstyrelsens rapport (2020) omhandlende Mediernes Udvikling i Danmark i 2019, peger 

på en række væsentlige udviklinger i danskernes medieforbrug, som vi finder relevante i dette speciale. 

Herunder, at danskerne i stigende grad konsumerer nyheder på Internettet, imens de trykte dagblade 

undergår en negativ udvikling: I 2010 havde 63% af danskerne, i alderen 16-74 år, læst eller downloadet 

nyheder fra Internettet, i en periode på tre måneder. I 2018, var denne andel steget til hele 84%. Det er 

især tabloid-dagbladendes trykte udgaver, der har tabt læsere – dog er deres online nyhedssites, her-

under ekstrabladet.dk, blandt de mest benyttede. De fem største nyhedssites, TV2, DR, BT, EB, og 

Politiken, sidder på hele 65% af alle læserne i 2018 (Slots- og Kulturstyrelsen, 2020). 
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Slots- og Kulturstyrelsens rapport (2020) finder, at Sociale Medier spiller en betydelig rolle for nyheds-

indsamlingen. Her fremgår det, at Facebook er den tredje mest fortrukne platform, når det kommer til 

indsamling af nyheder. Særligt de yngre (12-34-årige) angiver Facebook som deres fortrukne kilde til 

nyheder. I 2018 angiver 51% af de 15-19-årige, at de får dækket deres nyhedsbehov via Sociale Medier. 

Her er tallet 38% for de 20-24-årige, og 28% for de 25-29-årige. Dermed kan de udledes, at en stor 

andel af danskere, særligt de yngre, benytter sig af Facebook til at se nyhedsartikler, postet fra de 

danske Nyhedsmedier - hvor især videoklip fra Nyhedsmedier er et fortrukket format. Nyhedsmedierne 

kan dermed både bruge Sociale Medier som middel til at tiltrække brugere over på deres egne nyheds-

sites, men de kan omvendt også bruge nyhedssitet til at skabe engagement på deres egne Sociale 

Medie sider. Det er ikke kun de unge, der bliver eksponeret, og konsumerer nyheder via Facebook: 

41% af danskerne i alderen 12-75 år angiver, at de bliver eksponeret for nyhedsartikler og videoklip fra 

danske Nyhedsmedier via Facebook, og 15% af danskerne i målgruppen ser indhold fra Nyhedsmedier 

dagligt. Her fremgår det også, at særligt de 19-34-årige ofte anvender Facebook til at se nyhedsartikler 

og videoklip fra Nyhedsmedierne; 20% af målgruppen gør det dagligt, 26% ugentligt og 16% månedligt. 

62% af danskerne i aldersgruppen 19-34-årlige anvender Facebook til at se nyhedsartikler månedligt, 

eller oftere (Slots- og Kulturstyrelsen, 2020). 

 

4.2.2 Indtægtskilder 
Som tidligere adresseret, har Nyhedsmedierne to primære indtægtskilder: Brugere, der betaler for ind-

hold (abonnementsmodeller) og annoncører, der betaler for at få eksponeret deres kommercielle bud-

skaber på Nyhedsmediernes platforme (Kammer, 2018). I de senere år, har Nyhedsmedierne forsøgt at 

få flere abonnenter på deres nyhedsindhold, hvilket står i stærk kontrast til en længere periode, hvor 

Nyhedsmedier har publiceret store andele af deres indhold gratis. I 2018 har 20,5% af danskerne, i 

alderen 15-75 år, et betalt abonnement; 5% har abonnement på fire af de danske nyhedssites (EB, 

Politiken, Berlingske og JP), mens 3,4% har abonnement på udenlandske nyhedssites (Slots- og 

Kulturstyrelsen, 2020). Desuden er markedet for annonceindtægter i 2018 særdeles konkurrencepræ-

get. Internationale aktører som Google og Facebook tager større dele af det danske annoncemarked, 

hvor særligt markedsandele fra dagbladene og Nyhedsmedierne er under pres. Fra 2007 til 2018, er 

Googles andel af annonceomsætningen i Danmark næsten ottedoblet, og udgør derfor i 2018 mere 

end en fjerdedel. Facebook opnår i 2018 ligeledes en andel af den samlede annonceomsætning på 

7,9%. Facebook indtager derfor en større annonceomsætning end alle trykte danske dagblade, der 

opnår 5,6% (Slots- og Kulturstyrelsen, 2020). 
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4.3 UDVALGTE NYHEDSMEDIER 
Med dette afsnit ønsker vi, at redegøre for de 3 udvalgte Nyhedsmedier som analysen tager afsæt i, 

herunder; Politiken, Ekstra Bladet og TV2. Nedenstående model illustrerer hvordan de tre Nyhedsme-

dier fordeler sig på en række parametre, herunder; antal sidevisninger, rækkevidde, besøgende på 

hjemmesiden og antal Facebook følgere: 

 
Tabel 2, Kilde: Kantar Gallup, 2019; Salg.Ekstrabladet, 2020 

4.3.1 Politiken 
Politiken er Danmarks største betalte avis målt på abonnenter med 773.000 månedlige læsere. Digitalt 

har Politiken +25 millioner sidevisninger, med et total antal besøgende på +11.6 millioner, og +1.9 mil-

lioner unikke brugere om måneden (Kantar Gallup, 2019). Dertil har Politikens Facebookside +281.000 

følgere. Det kan dermed udledes, at Politiken har et bredt reach, og fungerer som en markant spiller i 

det danske mediebillede. I forhold til de 2 øvrige Nyhedsmedier, TV2 og Ekstra Bladet, befinder Politiken 

sig dog som den mindre spiller, som i højere grad er nichefokuseret. Politiken er velvidende om, at de 

er en nicheavis, og beskriver sig selv som ”Avisen med de vigtigste nyheder, skarpeste analyser og de 

mest markante holdninger” (Politiken, 2020).  Aske Stræde (2020), udviklingschef hos Politiken, beskri-

ver hvordan Politiken har måtte gentænke deres ståsted i den digitale omstilling, for at kunne bibeholde 

en bæredygtig forretningsmodel. Dette har de gjort ved at øge deres fokus på brugergenerede indtæg-

ter i form af abonnementer, samt ændret præmissen for, at deres kvalitetsindhold skulle kunne fungere 

i en digital kontekst (Stræde, 2020; 25.50 - 26.19). På nuværende tidspunkt benytter Politiken sig af 

hvad Kammer (2018) definerer som en Premium-model, hvor dele af indholdet er tilgængeligt, men hvor 

der er lavet en sondring af, hvilket indhold brugerne skal betale for at tilgå. Aske Stræde forklarer lige-

ledes, hvordan deres produkter kan anses som et omni-produkt, hvor man køber et helt produkt. På 

trods af, at Politiken ifølge Stræde (2020) har et af de dyreste abonnementsprodukter i verden, så har 

de i år afleveret det bedste regnskab i Politikens historie (07.37 - 08.11). 
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4.3.2 Ekstra Bladet 
Ekstra Bladet er Danmarks største kommercielle Nyhedsmedie (Ekstra Bladet, 2020), målt på sidevis-

ninger.  Ekstra Bladet tæller i 2019 +400 millioner månedlige sidevisninger, et samlet antal besøg på 

+97 millioner, samt +10 millioner unikke bruger, månedligt. På Facebook har Ekstra Bladet +300.000 

følgere. Ekstra Bladet er dermed det medie, ud af de 3 udvalgte Nyhedsmedier, med ultimativt størst 

reach. Ekstra Bladet er desuden det største tabloidmedie i Danmark, og befinder sig dermed som dia-

metral modsætning til Politiken. Marie Nørgaard (2020), Journalist på Ekstra Bladet, beskriver Ekstra 

Bladet som værende samfundets vagthund og de svages talerør (02.58-04.20). Hun påpeger, at det er 

Ekstra Bladets ambition af forholde sig kritisk til magthaverne, og samtidig bibeholde etik og ordentlig-

hed i det journalistiske produkt. Desuden pointeres det, at Ekstra Bladet har en klar mission om at være 

først på Breaking News. Ekstra Bladet har for nogle år tilbage valgt, at placere udvalgte dele af indholdet 

bag en betalingsmur. Ekstra Bladet bruger ligeledes en premium-model, hvor udvalgte dele af indholdet 

er tilgængeligt udenom betalingsmuren (Kammer, 2018).  

 

4.3.3 TV2 
TV2 adskiller sig fra de to øvrige Nyhedsmedier på flere områder. TV2.dk har +123 millioner sidevisnin-

ger og genererer +56 millioner besøgende, samt +3 millioner unikke brugere månedligt. På Facebook 

er TV2 det Nyhedsmedie med absolut flest følgere af de 3 Nyhedsmedier, nemlig +600.000. Det står 

hermed klart, at TV2 befinder sig som en stærk spiller i det danske mediebillede, og også som et mar-

kant medie i forhold til de to øvrige. TV2 adskiller sig ligeledes, særligt fra et indtægtsperspektiv. TV2 

er, på samme måde som DR, en statsejet public service-institution. Dog adskiller TV2 sig markant fra 

DR, eftersom selskabet, som 100% ejes af den danske stat, har til formål, på et forretningsmæssigt 

grundlag, at være en selvstændig medievirksomhed. TV2 har dermed ikke modtaget licens siden 2004, 

og er derfor alene finansieret af annonceindtægter og abonnementsbetalinger (TV2 Play) 

(Kulturministeriet, 2020). TV2 er dermed helt og adledes indtægtsdrevet, på samme vilkår som de re-

sterende Nyhedsmedier. Dette betyder, at TV2 genererer indtægter ved at sælge hele paletten af deres 

medieindhold til annoncører, som kan få deres kommercielle budskaber kommunikeret ud i en lang 

række medievarianter, og ikke kun på TV2’s digitale nyhedssite (Kulturministeriet, 2020). TV2s abonne-

mentsindtægter kommer dog udelukkende fra TV2 Play, og er dermed ikke tilknyttet TV2s nyhedssite. 

TV2s public service-ansvar er ifølge Daniel Fonseca (2020), Digital Redaktionschef på TV2.dk, og an-

svarlig for SoMe-redaktionen, en central del af deres redaktionelle retning. 
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5 ANALYSE 
Som nævnt i afsnit 2.2, søger vi med analysen at besvare specialets problemformulering: Hvad forud-
sætter filtreringsprocesserne i nyhedsformidling via Facebook, og hvordan påvirker disse filtreringspro-

cesser nyhedsbilledet på Facebook? Analysen strukturers med udgangspunkt underspørgsmålene, 

hvor vi først ønsker at undersøge 1) Hvilke filtreringsprocesser gør sig gældende i Nyhedsmediers for-

midling på Facebook? Dernæst 2) Hvordan er nyhedsindhold, distribueret via Facebook, underlagt plat-

formens algoritmiske filtreringsprocesser? Afslutningsvist analyseres 3) Hvorledes præger samspillet af 

filtreringsprocesserne for nyhedsformidling via Facebook nyhedsbilledet? Derfor deles analysen op i tre 

afsnit, herunder: 5.1 Nyhedsmediernes filtreringsprocesser: 5.2 Facebooks filtreringsprocesser og 5.3 

Påvirkning på Nyhedsbilledet. Analysen tager afsæt i specialets primære empiri: de kvalitative inter-

views, med Repræsentanter fra henholdsvis Politiken, Ekstra Bladet og TV2, samt Eksperter indenfor 

Digitale- og Sociale Medier. Desuden vil analysen suppleres af specialets sekundære empiri: Slots-og 

Kulturstyrelsens rapport om Medieforbruget i Danmark 2019, samt DR Medieforsknings Medieudvik-

lingsrapport 2019. Nedenstående model har til formål at illustrere analysens struktur: 

 
Model 7, Kilde: Egen tilvirkning 

 

5.1 NYHEDSMEDIERNES FILTRERINGSPROCESSER 
I det følgende afsnit vil vi med udgangspunkt i empirien analysere det første underspørgsmål: Hvilke 

filtreringsprocesser gør sig gældende i Nyhedsmediernes formidling på Facebook? Først undersøges 

kommercialiseringens påvirkning på filtreringen, baseret på Kammers (2018) værk ’Digital Journalistik’ 

samt Karin Wahl-Jørgensen og Thomas Hanitzsch litterære artikel: ’The Commercialization of News’ fra 

2009. Dernæst præsentationen og udvælgelsen af nyheder (Kammer, 2018), og afslutningsvist Nyheds-

medieres tilstedeværelse på Facebook, baseret på Hågvars (2019) værk: ’News Media’s Rhetoric on 

Facebook’. Dette analyseres med udgangspunkt i de dybdegående interviews, der er foretaget med 

repræsentanterne for de udvalgte Nyhedsmedier: Politiken, Ekstra Bladet og TV2. 
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5.1.1 Kommercialiseringens påvirkning på Nyhedsmedierne 
Som adresseret i sektion 2.1.2.2, peger både Kammer (2018) og Wahl-Jørgensen & Hanitzsch (2009), 

på den kommercialiseringsproces Nyhedsmedierne har gennemgået, som en væsentlig faktor i 

Nyhedsmediernes virke. Nyhedsmedier underlagt storkapitalen, vil med dette udgangspunkt være mere 

tilbøjelige til at publicere indhold, der medvirker til at opretholde samfundets status quo, frem for at 

forandre det (Kammer, 2018). Det argumenteres hertil, hvordan kommercialisering har konsekvenser 

for journalistiske standarder og prioriteringer, eftersom disse underordnes økonomiske incitamenter ved 

at tiltrække brugere, opnå et højere eksponeringspotentiale og/eller tiltrække nye abonnenter. 

 

 
Model 3, Kilde: (Picard, 2011) 

 

Vigtigheden af eksponeringer på det journalistiske indhold, og sidevisninger på Nyhedsmediernes hjem-

mesider, identificeres i empirien som en central, og afgørende faktor. Særligt for Ekstra Bladet, hvor 

Journalist, Marie Nørgaard, peger på vigtigheden af annonceindtægter hos Ekstra Bladet: ”Profitten 

kommer helt klart fra annonceindtægterne. Helt klart! Men det er fordi vi har så mange brugere” (Nør-

gaard, 2020, 37.29 - 38.00). Annonceindtægter som største indtægtskilde, kan afspejles i de mange 

brugere Ekstra Bladet har: ”Vi er først og størst. Altså, uden sammenligning størst. I Danmark. Vi er 
størst på besøgende. Altså, sidste måned havde vi en milliard sidevisninger. I sidste uge havde vi hund-

rede millioner” (Nørgaard, 2020, 04.20-05.05).  

 

I Picards (2011) fremstilling af den tosidede markedsmodel, beskrives denne tendens ved, at når først 

et medie har et højt antal brugere, vil der være højere eksponeringspotentiale, og derved kan annonce-

pladserne sælges dyrere. Et højt antal brugere, og dertilhørende eksponeringer, kan i Ekstra Bladets 

tilfælde udledes som værende kilden til profit. Dette stemmer overens med Kammers (2018) vurdering 

om, at indtægter fra brugerne i form af forskellige abonnementer, er en udfordring for Nyhedsmedierne, 

eftersom det kun er en begrænset mængde brugere, der er villige til at betale for digitalt indhold. Denne 

tendens nikker Aske Stræde, udviklingschef på Politiken, genkendende til. Han nævner, hvordan Ny-

hedsmedier har været udfordrede på at tage penge for deres indhold. Dette kan også udledes af Slots- 
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og Kulturstyrelsen (2020), hvori det fremgår, at kun 5% af danskerne i alderen 15-75 år, har et betalt 

abonnement på et dansk nyhedssite i 2018. Han mener dette skyldes en tidligere tendens, hvor bru-

gerne ikke har været vant til at betale for deres nyhedsindhold: ”Det har været den der udfordring med, 
at man kom til at sætte et gratis skib i søen, som man så ligesom har skulle vende folk af med. Og 
samtidig har der stadig været en masse gratis medier, som er annonce-finansieret, som sådan har 
skævreddet konkurrencesituationen en lille smule, for hvad er det ekstra man får her? Det er supersvært 
at forklare” (Stræde, 2020, 24.34 - 25.12). 

 

På trods af denne tendens, udtrykkes det både hos TV2 og Politiken, hvordan en forretning baseret på 

annonceindtægter, har konsekvenser for det journalistiske produkt. Stræde (2020) beskriver dette så-

ledes: ” (…) hvis du gerne vil have en abonnementsforretning, så kan du kigge på Ekstra Bladet ik’. Så 
skal du bare have rigtig mange sidevisninger. De har 300.000.000 sidevisninger om måneden, vi har 
omkring 30.000.000. Hvis du skal nå så meget, det kan du ikke ved at skrive ‘kedeligt indhold’, men 
det er vores også i nogens øjne. Og der kan man sige der er det jo et bevist valg at vi vælger at sige: 

hvad er det for noget indhold vi godt vil have, hvordan er det vi godt vil have vores top-20 liste ser ud.” 

(24.34 - 25.12). Hertil tilføjer Stræde (2020):” (…) det er svært både at fokusere på at lave et kvalitets-
produkt overfor de målgrupper man har, dem man ved det er relevant for, og samtidig også prøve at 

have stor mængde på (10.14–10.57)”. TV2 vurderer, at indhold der skaber rækkevidde, ikke skaber 

samme grad af relevans for læserne. Dette udtrykker Daniel Fonseca (2020), Digital Redaktionschef hos 

TV2.dk, således: ”EB og BT de laver hvad de gør, og de er inde på nogle ting som ikke interesserer os, 
ligesom at Berlingske har mange kronikker og debattører. Debat er ikke noget, det er faktisk meget sjovt 
at tale om fordi debat er noget man ved virker. Det kan tænde en ild, når BT’s redaktør sidder og er live 
og har en fra DF med.  Så ved man det tæller en ild i nettet, og det holder vi os fra. Man kommer ud 

som bruger på den anden side og tænker hvad fanden kan jeg bruge det til” (20.55 - 21.14). 

 

Stræde (2020) peger på, at brugerfinansierede indtægter er en holdbar og langsigtet løsning imod at 

opnå økonomisk bæredygtighed som Nyhedsmedie. Dette kommer også til udtryk i den måde Politiken 

har reorganiseret sig på, hvor størstedelen af deres indtjening i dag kommer fra abonnementer: ” (…) i 
den tid jeg har været her, så har vores indtjening på annoncer vs. salg af digitalt indhold vendt sig om 

(25.50 - 26.19). Dette argumenterer Stræde (2020) som havende en positiv påvirkning på det journali-

stiske produkt: ” (…) med digital annoncering der kommer faren ved, at man laver indhold der skal ge-
nerere sidevisninger, derover kommer der øget load performance, fordi der er mange annoncer, og 
derudover så kommer der en dårligere produktudøvelse ved at der er så mange annoncer. Så man kan 
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sige: man kan ikke blæse, og have mel i munden. Så der kan man sige at vi ret klart har valgt, hvad for 

et ben af de to vi vil stå på, med de konsekvenser det nu engang har for det andet ben” (25.50 - 26.19). 

Stræde (2020) argumenterer, at annoncefinansiering udgør et usikkert fundament i den hårde konkur-

rence der eksisterer i mediebilledet: ”På annonceomsætning der har det været sådan kampen mod 

vindmøllerne. Det har været et underligt økosystem som ud fra princippet sådan ‘if you can’t con-
vince them, consfuse them’ hvor ingen mennesker rigtig har fattet hvad fanden der foregik der. Der skal 
ret mange penge ind i den branche, for at der kommer penge ned til mediet” (58.00 - 58.57). Strategien 

hos Politiken er, at lægge langsigtet fokus på abonnementsindtjeningen: ” (…) vi skal prøve at gøre os 
så lidt afhængige af ting vi ikke selv er styrring over. Og det er meget mere trygt at stå på abonnementer. 

Og vi er ikke afhængige af alle mulige andre platforme og tendenser i verden” (Stræde, 2020, 01.00.24 

- 01.01.16). 

 

I overensstemmelse med ovenstående, udtrykker Stræde (2020) sin bekymring for Nyhedsmedier, hvis 

primære indtægtskilde er annoncer, hvor han nævner Ekstra Bladet som skræmmeeksempel: ” (...) 
sådan nogle som Ekstra Bladet som er enormt afhængige af annoncering, når de stiger 10% i sidevis-
ninger, så stiger de måske 6% i omsætning. Det betyder hvis de ikke stiger, så falder de i omsætning. 

Det er et utrykt sted at være”, han forstætter: ” (…) Så man kan sige, vi stritter rigtig meget imod den 
verden der var. Der er der også nogle der gør det mindre, og hvis jeg var dem, ville jeg være nervøs. 
For det der også sker med annoncemarkedet lige nu, med cookie politiker osv. Det er noget vi bøvler 

med nu, men som annoncefinansieret sted så ville jeg være ved at skide i bukserne” (01.01.25 

01.02.01). Også Nørgaard (2020) kan se pointen i den model: ” (…) vi er jo selvfølgelig nødt til at forsøge 
at tage penge for vores indhold på nettet, men det er ikke bæredygtigt nu. Altså, det er det jo ikke!” 

(36.49 - 37.10). Denne omstilling har dog været svær at adoptere: (…) den primære forskel (læs: i den 
digitale omstilling) har jo for os været, at vi lige pludselig skulle se på vores læsere som kunder i en butik, 
ik. Og det der med lige pludselig at skulle tænke over, at det her skal de faktisk ha’ dankortet op af 
lommen for at læse. Altså, det var faktisk et ret stort… problem for journalister da vi gjorde det. Fordi 
journalister som udgangspunkt vil være uafhængige, og vi vil være… vi vil ikke underlægges nogle øko-
nomiske interesser, og så lige pludselig så skulle vi lave noget som folk gerne vil betale for, sådan indi-
viduelt hvor vi kunne se hvad der virkede (læs: via dataindsigter), og så føde ind i det, ik’. Og nu var det 

kunder, og ikke læsere” (Nørgaard, 2020; 34.36 - 35.53). 

 

På tværs af Nyhedsmedierne anses det som værende journalistisk forsvarligt, at finansiere sig på bag-

grund af abonnementer, fordi det efterlader en anden ro til at kunne fokusere på kvalitet frem for kvan-

titet. Dette kommer blandt andet til udtryk i interviewet med Fonseca (2020): ”Selvom det er en historie 
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der har meget trafik-valuta, så hopper vi ikke altid med på den. Og jeg ved vores social media desk er 
meget optagede af hvad der sker ude i regionerne. Men vi skal have noget hvor vi kan forsvare at det 

er relevant for hele landet” (39.00 - 39.21). Her uddyber Fonseca (2020): ” (…) vi har gjort meget for at 

det vi leverer, skal være troværdigt, og have en høj kvalitet” (19.05 - 19.09). Også Stræde (2020) argu-

menterer at dette er det mest fornuftige, både økonomisk og journalistisk: ” (…) jo bedre et digitalt 

produkt vi har, jo flere har lyst til at læse det og læse det mere, og jo flere har lyst til at engagere sig 
med det. Det er publicistisk korrekt, men det er også forretningsmæssigt korrekt. Det er jo også sådan 

man skaber forretning alle mulige andre steder” (18.22 - 18.41). 

  

Baseret på ovenstående kan det udledes, at den tosidede markedsmodel, og dermed 

Nyhedsmediernes finanseringsgrundlag, er udfordret i en digital sammenhæng. Dels fordi, 

købevilligheden blandt brugerne af abonnementer er lav, da der eksisterer en forventing om at være i 

stand til, at tilgå digitalt nyhedsindhold gratis. Ydermere, udtrykkes der komplikationer ved, at 

organisere sig på bekostning af annonceindtægter. Herunder, både i form af usikkerheden ved, at 

overlade sit finansielle fundament til en konkjukturbestemt branche, men særligt grundet den påvirkning, 

som bestræbelsen efter eksponeringer ved annonceindtjening kan have på det jouranlistiske produkt. 

 

5.1.2 Påvirkningen på Udvælgelse og Præsentation af nyheder 
Som nævnt i sektion 5.1.1, peger Kammer (2018) på, at kommercialiseringen af Nyhedsmedierne på-

virker den journalistiske stofudvælgelse. Kammer (2018) argumenterer, at denne baggrund findes i an-

nonceringens, stadig central rolle i de digitale Nyhedsmedieres forretningsmodel. Såfremt Nyhedsme-

dierne skal gøres økonomisk bæredygtige, skal de opnå så mange eksponeringer på deres journalisti-

ske indhold som muligt. En logisk konsekvens ved denne indtjeningsform er derfor, at der vil være en 

øget tilbøjelighed til at producere indhold der genererer trafik og eksponeringer. Denne annoncefinan-

sierede forretningsmodel blev også adresseret som en bekymring i empirien (Stræde, 2020; Fonseca, 

2020). Kammer (2018) argumenterer hertil, at det vil få konsekvenser for Offentligheden og de journali-

stiske dyder, eftersom indholdsudvælgelsen vil ske på baggrund af kommercielle interesser (Kammer, 

2018). Popularitet bliver et selvstændigt nyhedskriterie, der i visse tilfælde vil overtrumfe de traditionelle 

journalistiske dyder (Kammer, 2018). 

 

Kommercialiseringens påvirkning på den journalistiske stofudvælgelse, kan også udledes i empirien, 

dog i forskellige grader. Hos Politiken er det ankerkendt, at kommercialiseringen hverken har eller må 

have en påvirkning på den journalistiske stofudvælgelse: Stræde (2020) siger om dette: ”Der er sådan 
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nogle vaner i, at de har en forståelse af, at: for at drive publicisme, så skal vi tjene penge, men det der 
med at tjene penge, det vil de helst ikke tænke på, og de synes også det er noget kriminelt for det må 

aldrig stå øverst, og det kommer det heller aldrig til.” (32.00 - 32.17). Her fortsætter han: ” (…) vi har en 
stærkere publicistisk selvforståelse. Vi konkurrerer lidt mod nogle andre medier som er ligesom os, men 

så skal vi sørge for at give push back på de medier hvor vi synes det er helt hen i vejret, ik” (12.51-

13.27). Hos TV2, er det ligeledes anerkendt, at popularitet ikke må diktere den journalistiske stofudvæl-

gelse. Fonseca (2020) siger hertil: ” (…) selvom det er en historie der har meget trafik-valuta, så hopper 

vi ikke altid med på den. Og jeg ved vores social media desk er meget optagede af hvad der sker ude i 

regionerne. Men vi skal have noget hvor vi kan forsvare at det er relevant for hele landet” (39.00 - 39.21). 

Her tilføjes det yderligere: ”Præmissen om at vi laver historier ud fra algoritmer, det holder ikke. Vi går 
efter vores indholdsprofil. Vi vil gerne have at de historier vi sætter i gang hitter. Det føler vi også er en 

del af vores ansvar” (40.20 - 40.33). Alligevel anerkender Fonseca (2020) dog, at interaktioner, der 

vidner om brugerengagement, og som yderligere indikerer en form for popularitet, fungerer som et 

udvælgelseskriterie: ”Interaktioner kigger vi på. Ligesom vi også kigger på antallet af videovisninger i 
vægtingen af vores indhold og hvad vi skal udkomme med (…) så det vi vægter er trafikken ind til sitet” 

(36.00 - 36.20). 

 

På Ekstra Bladet, der adskiller sig ved at være et tabloidmedie, ankerkendes popularitet i høj grad som 

et udvælgelseskriterie i den journalistiske stofudvælgelse:  ”Spørgsmålet er om det ikke altid har været 

det (læs: med popularitet som udvælgelseskriterie). Nu er det bare blevet mere ekstremt. Nu er der lidt 
flere ligegyldige historier (…) jeg tror altid det har været et parameter (læs: popularitet), i Ekstra Bladets 
tilfælde der vidste vi jo hvilke forsider der virkede, og hvad de godt kunne lide. For det kunne vi se på 

salgstallene. Men alle de andre artikler i avisen anede vi jo ikke om de overhovedet havde læst (Nør-

gaard, 2020, 40.48 - 42.38). Og med følgende: ” (…) Vi laver jo også historier ud fra hvad der er gået 

viralt, ik.” (01.04.00 - 01.04.05). Nørgaard (2020) forstætter, og siger at brugerdata, og den popularitet 

der kan udledes herfra, særligt har en påvirkning på den journalistiske stofudvælgelse: ”Altså, vi bruger 
meget data. Vi ved godt hvad de gerne vil læse. Nogle redaktioner bruger det mere end andre. Sporten 
bruger det rigtig meget. Kriminalstof, og kendis bruger det meget. De ved præcis hvad de skal skrive, 

og hvordan det så bliver læst, ik. Altså helt ned til udvælgelsen af hvilke historier de skal skrive.” (27.25 

- 27.55). Dog nævnes det også, at historier, der er vigtige nok, også bliver publiceret, trods et mang-

lende popularitetskriterie: ”Altså, vi har ligesom to ben i det. Vi har det data-baserede, som fylder rigtig 
meget. Som vi stadig laver journalistik på, men hvor vi lytter til brugerne og hvad de gerne vil have. Og 
så har vi den del, som vi mener er vigtigt – og fuck det, om det ikke bliver læst. Altså, det har vi faktisk. 
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Hvis vi mener, at en historie er væsentlig og vigtig nok” (Nørgaard, 2020, 30.06 - 30.32). Ekstra Bladets 

journalistiske stofudvælgelse, er altså i høj grad præget af et popularitetskriterie, som jf. Kammer (2018) 

er et udtryk for de økonomiske hensyn de som Nyhedsmedie er underlagt. 

 

Kammer (2018) påpeger ligeledes, hvordan kommercialiseringen af Nyhedsmedierne kommer til udtryk 

i form af den måde nyheder præsenteres på, herunder overskrift og sprog. Denne tendens kan i høj 

grad udledes på tværs af de tre Nyhedsmedier. Her identificeres brugerdata som en central del, i be-

slutningerne om, hvordan nyhederne præsenteres: Stræde (2020) siger om dette: ” (…) det andet er så 
at indføre data på redaktionen. Altså så journalister ved, hvad der skaber engagement. Det der med at 
have formaliseret en forståelse af data ind og sagt det er ikke kriminelt, du slår ikke tål med journalistikken 
ved at gøre det, men faktisk finder du bare ud af at lære, igennem dit indhold i forhold til at gøre det du 

rent faktisk gerne vil, og rent faktisk altid har skulle gøre, endnu bedre” (28.08 - 28.46). Også Fonseca 

(2020), nævner hvordan data hjælper TV2 med at guide historien, og hvordan den skal præsenteres 

digitalt: ”Vi ved hvad der virker og ikke virker digitalt, men det er jo noget vi bruger som en form for 
guide. Fordi det er historien først. Og hvis vi har en skide god historie så må vi se på, hvordan kan vi få 
løst den digitalt, med nogle af de midler vi ved virker. F.eks. med Corona, hvordan skal vi fortælle alle 

folk om hvad lægerne mener. Der kan vi bruge alle vores tools” (19.34 - 20.21). Dog nævner Fonseca 

(2020), at det kan være svært ikke at lade sig friste, af den økonomiske gevinst i historier der driver 

trafik: ”Det er udfordringen i disse tider at vi har så meget data, vi kan se hvordan algoritmerne kan 
bidrage til god trafik osv. så man skal holde hovedet koldt. Det handler om at man skal bruge det som 

en form for guide, men ikke lade sig styre af det” (47.22 - 47.39). 

 

Data bliver dermed brugt til at guide hvilke historier der skal bringes, og hvordan de skal præsenteres, 

da det giver en indikator for hvad brugerne gerne vil have. Denne mulighed for at benytte data til at 

guide den journalistiske stofudvælgelse, ser Kammer (2020) som en positiv udvikling, da det giver re-

daktører og journalister et meget mere detaljeret billede af, hvad brugerne engagerer sig med: ”Det, 
som har ændret sig med det digitale det er, at journalister og redaktører har fået et meget mere detaljeret 
og konstant opdateret billede af, hvad er det er, dem derude man skriver for, rent faktisk interagerer 
med.  Igen i gamle dage, du lavede din avis, sendte den ud. Og så kunne du se, var der nogle der købte 
avisen eller var der ikke nogen der købte avisen. Men du vidste ikke om det var på side 3, eller side 8, 
eller om det kun var vejrudsigten de læste. Man kunne give en pejling af det, men man vidste det ikke 

og det ar ret dyrt hvis du skulle ud og finde ud af det” (11.07 -11.34). 
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Hermed er det vist, at kommercialiseringen af Nyhedsmedierne har en effekt på både præsentationen 

og udvælgelsen af det journalistiske stof. Dertil kan det udledes, at der på bekostning af kommerciali-

seringen sker en filtreringsproces, hvor brugerdata i form af interaktioner, i høj grad er med til at guide, 

hvilke historier der bringes, og hvordan disse præsenteres. Ovenstående giver anledning til at analysere, 

hvordan Nyhedsmedierne dernæst bruger Facebook, som distributionskanal. 

 

5.1.3 Nyhedsformidling via Facebook 
Som adresseret, argumenterer Hågvar (2019), at Facebook i dag er blevet en vigtig distributionskanal 

for Nyhedsmedier, og en platform hvorpå Nyhedsmedier har mulighed for at udkomme med deres 

journalistiske indhold. Facebook som distributionskanal kan have en vigtig rolle i henhold til nyhedsde-

ling, og de bagvedlæggende kommercielle interesser for øget trafik. Det er derfor relevant at analysere, 

hvilken rolle Facebook spiller i henhold til nyhedsformidling, og dermed undersøge de bagvedlæggende 

incitamenter for tilstedeværelsen herpå. 

 

5.1.3.1 Incitament for tilstedeværelsen 

På Politiken er der gjort nogle konkrete overvejsler om tilstedeværelsen på Facebook, og den trafik, der 

kan genereres herfra. Det erkendes, at Facebook kan være en vigtig distributionskanal, grundet den 

trafik der kan genreres. Politiken vil dog som udgangspunkt, ikke være afhængige af Facebook som 

trafikskabende platform: ” (…) vi har en intern regel om, at vi aldrig har villet være afhængige af Sociale 
Medier. Så derfor har vi cappet vores andel af trafik vi får fra Sociale Medier. Sådan så man ikke ender 
i den situation som Buzz Feed og alle mulige andre, hvor at 60% af deres sidevisninger kommer fra So-
ciale Medier. Så laver Facebook om på deres algoritmer, og så puf! Så mangler man lige pludselig nogle 
penge i kassen. Så vi har ligesom sagt, hvis vi holder os på et niveau der ligger mellem 10 og 15% som 
vores andel på trafik fra Sociale Medier, det betyder så både Facebook og Google, så har vi ikke den 

der afhængighedsrelation med dem” (Stræde, 2020, 36.40 - 37.12). Dog anerkendes Facebook som 

en relevant platform, når det kommer til at nå nye målgrupper: ” (…) Det er en måde at komme i kontakt 
med nogle mennesker, som vi ikke nødvendigvis var kommet i kontakt med. Men det er ikke med henblik 

på at få flere sidevisninger” (Stræde, 2020, 42.00 - 42.09). Her tilføjes det: ”På Facebook deler vi en 
højere andel af vores ulåste indhold, som der egentlig er på sitet. Og det gør vi jo for at komme i kontakt 
med nogle flere folk. Og vi skriver faktisk for abonnementer når vi deler noget der er for abonnenter, og 
hvis du kigger på vores site, så efter 48 timer er alt indhold låst. Så vores bagkatalog er låst. Så det 
betyder også at der er en ret væsentlig andel af låst indhold på Politiken. Men på Facebook er indhold 
primært åbent, og det er jo fordi vi bruger det som kontaktkanal, og en måde at komme ud med the 
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basics i forhold til hvad vi skal fortælle folk” (39.50 - 41.17). Af ovenstående kan der derfor rejses spørgs-

målstegn ved, om Facebook alligevel, i Politikens tilfælde, også fungerer som en kanal til at opnå side-

visninger: Det endelige formål med tilstedeværelse er at eksponere indhold til brugere, der kunne blive 

potentielle abonnenter (Stræde, 2020, 42.00 – 42.09). For at konvertere dem, er der behov for at drive 

dem ind på Politiken.dk. Netop derfor bliver Facebook, også i Politikens tilfælde, en platform der kan 

bidrage til trafikskabelse; dog ikke med et formål om, at eksponere brugeren for annoncer, men derimod 

at opfordre dem til, at blive abonnenter. 

 

Facebook spiller også en central rolle hos TV2, hvor platformen som distributionskanal har til formål at 

drive trafik ind til hjemmesiden. Dette udtrykker Fonseca (2020) således: ”Man kan sige, vi hiver jo ret 
meget trafik ind via Facebook, og det er noget vi har sagt at vi gør (...) men vi har også Danmarks største 

Facebook side, så det er jo klart at det tænker vi” (24.20 - 24.41). Dette udtrykkes yderligere med 

følgende citat: ”Vi gør hvad vi kan for at stå stærkt på Facebook. Vores primære mål med at være 
tilstede på Facebook, det er at skaffe trafik ind til sitet. Det er vores primære mål. Fordi vi ligger ikke så 
meget på til debatter. Vores mål er ikke at udnytte Facebook til at skabe debat. Nogle gange stiller vi 
spørgsmål, fordi vi ved det virker. Det afføder noget. Nogle gange kan der også være noget politisk 

debat. Men som udgangspunkt bruger vi det kun til at skaffe trafik ind til TV2.dk.” (25.30 - 26.01).  

Politisk debat kan karakteriseres som indhold der vækker stærke følelser hos brugerne. Fonseca (2020) 

udtalelse bekræfter dermed Eberholst og Hartley’s (2014) påstand om, at de nyheder der formår at 

skabe stærke følelser, både positive og negative, som udgangspunkt opnår en større rækkevidde, end 

de nyheder der ikke er i stand til at fremkalde de samme følelser hos modtagerne. 
 

Nørgaard (2020) pointerer, at majoriteten af Ekstra Bladets brugere, og altså den trafik der bliver gene-

reret på deres hjemmeside, kommer fra forsiden: ” (…) når der sker Breaking News så er det alle dan-
skere. Af en eller anden grund går folk på Ekstra Bladet for at se, ’okay hvad er der sket’. Men når det 
ikke er breaking, så er det meget de samme. Der er mange der genbesøger os, og så besøger de os 

meget, og bruger rigtig meget tid hos os.” (05.35 - 05.51).  På trods af den massive trafik Ekstra Bladet 

trækker ind via deres forside, benytter Ekstra Bladet ligeledes Facebook som distributionskanal til ny-

hedsformidling. Desuden anses Facebook som den primære kanal, ud over hjemmesiden, hvor Ekstra 

Bladet er tilstede: ” (…) vi er tilstede på vores website, og Facebook. Vi har også en Twitter, og der 
eksisterer også et par Instagram konti, og en snap, tror jeg. Vi skal være til stede, men… det er Face-

book primært” (Nørgaard, 2020, 12.28 - 13.03). 
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5.1.3.2 Udvælgelse og Præsentation af nyheder på Facebook 

Via empirien står det klart, at der eksister en række forudsætninger for, hvordan nyheder udvælges og 

præsenteres på Facebook. Fonseca (2020) udtrykker hvordan de (læs: TV2) er opmærksomme på, 

hvad de udkommer med, og hvordan det præsenteres på Facebook, grundet den indflydelse Nyheds-

medierne har på det nyhedsbillede som brugerne efterlades med: ”Man ved jo godt, at mastodon-
ter som os og DR og Ekstrabladet, vi har jo en stor magt. Fordi vi er dem som flest mennesker besøger. 
Og vi kan også se, at der er mange der rykker ud på Facebook (…) jeg tror meget af det falder tilbage 

på indholdet som vi udkommer med” (07.24 - 07.52).  Fonseca (2020) fortsætter: ”I de her Corona 
dage er vi også meget varsomme med, hvad vi poster på Facebook. Måske er der ingen der overlever 

eller et eller andet – vi sørger for at vi ikke unødvendigt, kommer til at gøre noget som lyder for alvorligt” 

(07.54 - 08.01). Trods bekymringen for at præsentere historierne forkert, og skabe unødvendigt panik 

blandt brugerne på Facebook, distribuerer TV2 majoriteten af deres journalistiske nyhedsindhold via 

Facebook: ”Hvis vi siger at vi er nede på 80 artikler om dagen, så tror jeg det er 60 af dem, eller sådan 
noget, der bliver postet på Facebook. Meget af det kommer ud. Så nogle gange er der lige noget med 
sportsindhold osv. Vi ser det primært som en eller anden form for nyhedskanal, og vi ser da også helst 
at det skal kunne noget. Og der er også nogle historier hvor vi tænker, det kan måske ikke noget” 

(Fonseca, 2020, 26.52 - 30.06). 

 

Der eksisterer dermed klart et incitament om at drive trafik ind til TV2s hjemmeside, når de distribuerer 

nyheder via Facebook. Det påpeges, at det er TV2s primære formål med at være tilstede på platformen. 

Dette har også indflydelse på den måde TV2 præsenterer deres nyheder, når de distribueres på Face-

book. Hågvar (2019) peger på, at det journalistiske indhold på Facebook, både skal skabe et incitament 

for at trykke videre (kliks), men det skal også lede op til reaktioner og delinger på Facebook. Netop 

dette har TV2 som forudsætning, når de tilpasser deres nyhedsindhold til Facebook: ”Vi har et ud-
gangspunkt når vi deler nyheder på Facebook der hedder, at vi godt vil have folk til at komme ind på 
sitet. Så det er jo selvfølgelig lidt i den catchy ende. Det skal lokke, men vi behøver ikke afsløre alt. Vi 
havde faktisk et eksempel med hvor folk ikke vidste at et terrorangreb var i udlandet, og ikke engang et 
større angreb, så folk tænkte: Hvor fanden i Danmark er det det her er sket?! Man skal ikke snyde 
brugerne. Men vi tager den langt nogle gange, fordi vi vil gerne have, at folk kommer ind. Og så kører 

vi systematisk efterkritik” (Fonseca, 2020, 32.00 - 31.03). Dog mener Fonseca (2020) ikke, at der er tale 

om clickbait, hvilket Blom og Hansen (2015) beskriver som overskrifter med såkaldte fremadrettede 

referencer, hvor man som bruger først, forstår den fulde kontekst, når man klikker sig ind på nyheden. 

Selvsamme beskriver Fonseca (2020) som ’suspense’ med værdi i sidste ende: ” (…) så gået væk fra 
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det som mange ville kalde clickbait til at være mere åbne, men stadig med suspence. Vi har faktisk et 
suspense format hvor vi siger hvis vi har lavet noget sindssygt, en historie som vi har brugt en måned 
på, der er en super god fortælling, den er knaldhamrende god, så gør det ikke noget vi har en rubrik 
med: han forsvandt for 18 år siden og pludselig ringede telefonen. Der gør det ikke noget fordi man får 

et pay-off. Man får faktisk en pisse god velfortalt historie som er underbygget med det hele (08.03 - 

08.34). 

 

Som Hågvar (2019) argumenterer, har det journalistiske indhold også et ønske om at skabe interaktio-

ner og delinger på Facebook. Også denne tendens, er at finde i empirien; Fonseca (2020), siger herom, 

at interaktioner på Facebook er en vigtig KPI, og såfremt en historie der vurderes som værende god, 

ikke har fået nok interaktioner på Facebook, så bliver den postet igen (34.50 - 35.23). Ligeledes nævnes 

det, hvordan TV2 har observeret at blive belønnet af Facebooks algoritme, når engagement raten er 

høj: ”Nogle gange har vi kunne se, at hvis det er en historie som har meget mere pondus, så er det som 
om vi bliver løftet. Nogle gange ser vi på EB og BT hvordan de har delt en historie som vi også har delt. 
Og hvis de er gået fuldstændig clickbait så har de ikke fået særlig mange interaktioner. Så vi kan godt 
se at vi bliver straffet, hvis ikke der er substans bag historierne, og hvis vi clickbaiter for meget. Så 

engagement-rate påvirker det” (Fonseca, 2020, 33.20 – 34.12). Dette er også en tendens der kan 

identificeres i den måde Ekstra Bladet præsenterer nyheder: ” (…) det er Sociale Medier redaktionen 
der afgør hvad der kommer på Facebook. De rør’ overhovedet ikke ved produktet. Det eneste de gør 

er, at de ændrer rubrikken så den passer til Facebook.” (Nørgaard, 2020, 25.32 - 25.53). Også her, 

taler indholdet ind i de muligheder for eksponeringer i form af engagement, som platformen udgør: ”Jeg 
ved, at vi har mange delinger og interaktioner derinde (læs: Facebook), men også mange tosser. (…) 

vores indhold føder jo lige ind i det platformen (læs: Facebook) står for” (Nørgaard, 2020, 43.59 - 44.25). 

 

Hos Politiken gælder det, at udvælgelsen og nyhedsformidlingen på Facebook, afhænger af hvad der 

vurderes som værende relevant for den brede befolkning: ” (…) der var en gang hvor man sagde det 
her er noget der har traction på social. Det tror jeg faktisk ikke de gør så meget mere. Nu ligger de mere 

de ting ud som de synes er relevante at ligge ud til mange” (Stræde, 2020: 47.40-48.06). Som nævnt, 

kan der i analysen af hvad Politiken distribuerer på Facebook, ligeledes identificeres et sekundært formål 

med deres tilstedeværelse: Politiken er primært tilstede for at komme i kontakt med nye brugere. Derfor 

er der fokus på, at de nyheder der distribueres på Facebook, er dem, der kan bidrage til nye abonne-

menter. Netop her nævner Stræde (2020), at Facebook bliver brugt som distributionskanal til de histo-

rier hvor de, via dataindsigter, kan se at salgspotentialet er stort: ” (…) og så kan man sige oppe i salg, 
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så når vi laver noget så kan vi se at den her artikel har noget traction i forhold til salg, så blæser de den 
jo ud på deres kanaler, for den kan vi se, den er der bid i. Men det handler om at vi kan se, at en artikel 

vi rent faktisk gerne vil skrive, genererer salg, så blæser vi den stort ud” (33.45 - 34.13). Det er i over-

ensstemmelse med processen i Politikens abonnementsservice, hvor step 1 er at få dem over på hjem-

mesiden, så de kan registrere sig som brugere, og derefter kan blive eksponeret for indhold der forklarer 

Politikens forskellige produktpakker (34.15 - 34.33). Når Politiken har været i kontakt med potentielle 

abonnenter, bliver Facebook ligeledes brugt som kanal til at ramme dem med den type indhold som 

de, via data, kan se brugerne viser interesse for: ” (…) vi har også fundet ud af, at når vi har haft noget 
berøring med folk, så er Facebook en god kanal at vise dem mere indhold, af det som er relevant for 
dem, til at konvertere. Men på den måde, så man kan sige det vi konverterer fra Facebook, er fordi vi 
har haft en eller anden form for kontakt, har fået deres e-mail på en eller anden måde, og så ligesom 
kan spytte en masse artikler at det vi har en fornemmelse af kunne være vigtigt for dem, så de ser mere 

af det, og på den måde bliver mere opmærksomme på, at Politiken er relevant for dem” (Stræde, 2020; 

42.30 - 43.01). 
 

Med afsæt i ovenstående kan det udledes, at der eksisterer en overensstemmelse mellem empirien og 

de tendenser der i teorien identificeres om Nyhedsmediernes tilstedeværelse på Facebook. Både Poli-

tiken, Ekstra Bladet og TV2 anerkender, at Facebook er en vigtig distributionskanal, grundet den trafik 

der kan genereres på platformen (Hågvar, 2019). Nyhedsmedierne benytter dermed Facebook som 

nyhedsdistributionskanal med incitamentet om at generere konverteringer til hjemmesiden, og samtidig 

opnå bred rækkevide på Facebook via reaktioner og delinger på det delte indhold (Trilling, Tolochko, & 

Burscher, 2017). På den måde indgår de to formål, med nyhedsdeling via Facebook, i et forstærkende 

gensidigt påvirkningsforhold. Hvis nyheder på Facebook opnår høj rækkevidde, øges chancen for at 

generere konverteringer til Nyhedsmediernes hjemmesider, hvilket betyder at de kan tiltrække flere an-

noncører (TV2 & Ekstra Bladet), eller potentielle abonnementer (Politiken). Derved kan Facebook som 

distributionskanal bidrage til en øget indtjening for Nyhedsmedierne, og tilstedeværelsen herpå bunder 

i et fundamentalt ønske om at øge profitten. 

 

5.1.4 Delkonklusion 
Jævnfør ovenstående analyse kan det konkluderes hvilke filteringsprocesser der gør sig gældende i 

Nyhedsmediernes formidling på Facebook, hvorfor vi har svaret på underspørgsmål 1. Det er vist, at 

kommercialiseringen, og ønsket om at generere sidevisninger på det journalistiske indhold (Ekstra Bla-

det & TV2) og abonnenter (Politiken), har medført en filtrering i de nyheder brugerne eksponeres for. 
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Dette findes på to niveauer: Brugerdata bruges aktivt på tværs af Nyhedsmedierne til at vurdere hvilke 

nyheder der bringes, og hvordan disse præsenteres på Nyhedsmediernes hjemmesider (Kammer, 

2018). Dernæst guider engagement, som indikator for popularitet, hvilke historier der videredistribueres 

på Facebook, og hvordan disse præsenteres. Filtreringen sker på baggrund af et incitament om, at 

nyheder på Facebook både skal generere konverteringer til Nyhedsmediernes respektive hjemmesider, 

og samtidig opnå stor rækkevidde på Facebook via reaktioner og delinger (Hågvar, 2019). Hvis nyheder 

på Facebook opnår høj rækkevidde, øges chancen for at generere konverteringer til Nyhedsmediernes 

hjemmesider, hvilket endegyldigt betyder at Nyhedsmedierne kan tiltrække flere annoncører, som i TV2 

og Ekstra Bladets tilfælde, eller potentielle abonnenter, som er ønsket for Politiken. Derved kan Face-

book som distributionskanal bidrage til en øget indtjening for Nyhedsmedierne, og tilstedeværelsen 

herpå bunder i et fundamentalt ønske om at øge profitten. 

 

5.2 FACEBOOKS FILTRERINGSPROCESSER 
Med følgende afsnit vil vi analysere filtreringsprocesserne på Facebook og dermed besvare under-

spørgsmål 2: Hvordan er nyhedsindhold, distribueret via Facebook, underlagt platformens algoritmiske 

filtreringsprocesser? Vi analyserer med udgangspunkt i teorien og sætter dette i relation til empirien, 

herunder både det kvalitative og kvantitative. I forlængelse deraf undersøger vi hvordan Facebooks 

algoritmiske filtreringsprocesser behandler det nyhedsindhold der distribueres på platformen. Først ana-

lyseres de algoritmiske filtreringsprocesser der gør sig gældende på Facebook, hvorefter vi analyserer 

de personaliserede newsfeeds og filterboblerne der opstår som konsekvens af filtreringen. 

 

5.2.1 Algoritmiske filtreringsprocesser 
I dette afsnit analyserer vi Facebooks algoritmiske filtreringsprocesser, hvor vi primært tager udgangs-

punkt i Tarleton Gillespie, Pablo Roczkowski og Kirsten Foots videnskabelige rapport ved navn ”The 

Relevance of Algorithms” fra 2014, hvori de udpensler: Algoritmer og deres påvirkning på menneskers 

medvirken i Offentligheden. Hertil inddrager vi også teori fra den amerikanske kulturhistoriker, Siva Va-

idhyanathan, der i sin bog fra 2018: ”Antisocial Media: How Facebook Disconnects us and undermindes 

democracy” forholder sig kritisk til Facebooks brug af algoritmisk filtrering. Præcist hvordan Facebook 

sammensætter, og konstruerer sine algoritmer er ikke offentligt kendt, hvorfor vi primært læner os op 

ad det indsamlede empiriske materiale, samt en række sekundære kilder med indsigt heri. 

 

Gillespie, et al., (2014) præsenterer algoritmer som et værktøj til at filtrere indhold af store mængder 

data, og argumenterer, at algoritmer spiller en stadig vigtigere rolle i udvælgelsen af hvilken information 
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der er mest relevant for brugerne. Dette kan have en afgørende effekt på brugernes syn på, og delta-

gelse i Offentligheden. Algoritmer kan være en hjælpende hånd i menneskers færd på Internettet, idet 

de mapper brugernes præferencer, og på baggrund deraf anbefaler nyt indhold. Algoritmerne prioriterer 

brugernes Sociale Medie newsfeed efter indhold der ’passer til individet’, og de udregner hvad der er 

’trending’, ’hot’ eller ’mest populært’ lige nu, så brugerne sparer besværet (Gillespie, et. al., 2014). 

Gillespie, et. al. (2014), understreger dog, at hvad der bliver karakteriseret som ’relevant’, ’aktuelt’, 

’populært’, og havende en ’god nyhedsværdi’ er flydende begreber som i høj grad er underlagt subjek-

tive vurderinger, og at der her kan opstå en udfordring, eftersom algoritmer endnu er for primitive i deres 

opbygning til at foretage disse vurderinger. Dette erklærer Peter Svarre (2020), Digital Strateg, sig enig 

i: ” (…) en af udfordringerne ved algoritmerne er, at de stadig er meget primitive. Fordi Facebooks 
algoritme er jo for eksempel optimeret til, at holde på folk. Altså Facebooks mål i livet, er at få folk til at 

blive på siden, så de ser flere annoncer, klikker på flere annoncer, så de kan tjene flere penge” (13.10 – 

13.50). Gillespie, et. al. (2014) argumenterer, at Facebook som en magtfuld platform også har et ansvar. 

Derfor stilles der i højere grad krav til algoritmens evne til at forblive objektiv og legitim i sit teknologiske 

virke: ”the promise of algorithmic objectivity” (s.13). Gillespie, et. al. (2014) beskriver dette således: “(…) 
they (Facebook) provide a means to know what there is to know and how to know it, to participate in 
social and political discourse, and to familiarize ourselves with the publics in which we participate. They 
are now a key logic governing the flows of information on which we depend, with the "power to enable 

and assign meaningfulness, managing how information is perceived by users, the 'distribution of the 
sensible’'”. 

 

Facebook som social platform er under konstant udvikling, og siden 2015 har Facebooks algoritme 

ændret sig markant. Algoritmen bestemmer hvilke opslag brugerne skal se, og i hvilken rækkefølge, 

hver gang de tjekker deres newsfeed. Herunder er udviklingen af Facebooks algoritme fra 2004 – 2019 

illustreret: 

 

 
Model 4, Kilde: Hootsuite (2020) 
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Facebook introducerede først i 2009, hvad vi kender som Algoritmen, hvor newsfeedet blev sorteret og 

filtreret algoritmisk. Siden har platformen, ved hjælp af store mængder brugerdata, designet og justeret 

deres interface og algoritme til at øge tiden brugerne er på platformen. Når brugernes tid på platformen 

øges, øges mængden af sponsoreret indhold brugerne eksponeres for, hvilket er i Facebooks økono-

miske interesse (Hootsuite, 2020; Svarre, 2020, 13.10 – 13.50). 

 

Siden Facebook kom til verden i 2004, har deres overordnede mission været at forbinde, og bringe 

mennesker tættere sammen, uanset tid og sted (Zuckerberg, 2017). Siva Vaidhyanathan (2018) sætter 

spørgsmålstegn ved netop denne mission om at forbinde verden via ”supportive, safe, informed, civi-

cally-engaged, and inclusive communities”, idet han argumenterer at Facebook, og andre social medie 

platforme, destabiliserer interpersonelle forhold, kollektive sandheder, Internet-frihed og demokrati. 

Hans kritiske analyse modsiger den generelle techno-utopiske vision, som Mark Zuckerberg og andre 

teknologioptimister prædiker. Han konkluderer, at Facebooks økonomiske og kommercielle interesser 

har forvandlet platformen, fra en social medieplatform der forbandt universitetsstuderende, til at være 

en integreret del af globale politiske og institutionelle anliggender. Vaidhyanathan (2018) argumenterer, 

at algoritmerne er med til at isolere brugerne af Facebook i ’bobler’, og at indholdet på newsfeedet er 

designet til at stimulere glæde og nydelse i hjernen, således brugerne får lyst til at komme tilbage efter 

mere. Han kalder dette for ’The Attention Machine’ og sammenligner det med Facebooks forretnings-

model, da de overvåger brugernes opmærksomhed, og derigennem vinder økonomisk på at holde folk 

aktive på deres platform. Han argumenterer, at Facebooks motivationsfremmende foranstaltning ikke 

er at forbinde mennesker, men at holde dem aktive på deres platform, og den bedste måde at gøre det 

er, ved at holde brugerne følelsesmæssigt stimulerede – på godt og ondt. Det indhold der vækker ikke-

positive-følelser fungerer nemlig også, ifølge Vaidhyanathan (2018), som tiltrækning til platformen. 

 

Dette stemmer overens med hvad Svarre (2020) argumenterer, idet han ligeledes siger, at Facebooks 

algoritme er programmeret til at holde på folk: ” (…) hver gang de har gjort et eller andet ved deres 
algoritme der har gjort folk mere kede af det, emotionelle eller engagerede, så bliver de hængende 
længere, de skriver mere, de bidrager mere, de laver mere indhold, som har værdi for dem. Og lige 
pludselig så har De (læs: Facebook) bygget sådan et system som skabere af emotionelt engagement, 
både negativt og positivt. Og en af teorierne er jo at det er det der har været medvirkende til at få Sociale 
Medier til at blive polariseret. At det ligesom trækker i hver sin retning, at alt det der er kedeligt inde i 
midten – det nørdede, akademiske – (…) ikke skaber engagement, men hvor det der ligesom brænder 

igennem på Sociale Medier i dag, det er det ekstreme” (14.00 – 14.54). Astrid Haug, Ekspert i Sociale 
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Medier (2020), påpeger ligesom Vaidhyanathan (2018) og Svarre (2020), at det indhold algoritmerne 

prioriterer, og som klarer sig godt på Facebook, er indhold som giver mange reaktioner. Hertil siger 

Haug (2020): ”Det er indhold som forarger os, eller vækker stærke følelser – det er typisk indhold som 

splitter os ad, snarer end noget der sådan ligesom gør, at det kan vi være fælles om” (07.02 - 08.44). 

Haug (2020) tilføjer, at den specifikke type indhold der klarer sig godt på Facebook, ikke er den meget 

gennemarbejdede, nuancerede artikel, men snarer det indhold der vækker følelser hos folk, og det ser 

hun som et stort problem: ”Så det der mangler på, for eksempel Facebook, det er en eller anden form 
for redaktionel linje i forhold til hvad er det der ville være godt, at få ud til folk. Og det er jo noget hvor 
Facebook siger, at det ville vi overhovedet ikke gå ind og blande os i, vi overlader det fuldstændig til 
vores algoritme og til folk selv. Problemet er bare, at den algoritme de har den går jo netop ind og styrer 
noget. Der er jo nogle ting der bliver vist mere, og lige nu der har det altså, i hvert fald som jeg ser det, 
en ret negativ konsekvens, at det er de her mere splittende og det her meget sådan, ofte følelsesladet 

indhold, som klarer sig godt” (07.02 – 08.44). 

 

Facebook har afsløret, i et interview med Politiken (2020), at de vil ændre på algoritmerne i 2020, så 

brugerne får ’en mere positiv oplevelse af at være på deres platforme’. Facebook erkender i samme 

ombæring, at denne nye strategi i høj grad er økonomisk motiveret, da brugerne bliver på platformen 

hvis de har en god oplevelse, og associerer Facebook med positive følelser (Heltoft, Roliggaard, & 

Helmann, 2020). Peter Svarre (2020) argumenterer, at det bliver svært for Facebook at regulere indhol-

det, via algoritmerne, da de stadig, som nævnt tidligere, er for primitive i deres opbygning. Hertil udtaler 

han: ” (…) algoritmer er jo korrelations maskiner der leder efter statistiske sammenhænge, og de leder 
efter statiske sammenhænge i sprog. (…) algoritmerne kan, fordi de er så simple i deres opbygning, 
være med til at trække debatten ned på et lavere niveau, set fra et akademisk synspunkt. Altting bliver 
meget sort og hvidt. For algoritmerne tænker meget sort og hvidt. Så de kan godt lide folk der udtaler 
sig meget konkret. Det er også en af grundene til at Trump fungerer så godt i Sociale Medier, fordi han 
udtrykker sig virkelig ubegavet, ik… eller ikke ubegavet, bare simpelt. På en måde så simple mennesker, 

men også simple algoritmer, kan forstå hvad det er han siger.” (15.09 – 17.11).  

 

Facebook forsøger, at vende tendensen ved at ændre algoritmerne, men i følge Svarre (2020) kan dette 

blive en svær opgave, da Sociale Medier som regel er kendetegnet ved, at: ” (…) det er dem der råber 
højest og med det mest ekstreme udsagn, der tiltrækker mest opmærksomhed, og det sker også uden 

algoritmernes hjælp” (17.33 – 17.48). Dog erkender Svarre (2020; 17.33 – 17.48), at algoritmernes 

filtreringsprocesser højst sandsynligt blot er med til at forstærke disse tendenser, og gøre det værre. 
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Hertil udtaler Mark Rossil, Primetime, (2020), at med algoritmerne er ” (…) tingene blevet mere frag-

menterede” (14.30), og erklærer sig dermed enig i kritikken af Facebooks algoritmiske filtreringsproces-

ser som toneangivere for nyhedsbilledet på platformen.  

 

Men er det i virkeligheden algoritmerne og Facebook der er de store syndere i denne sammenhæng? 

Hans-Christian Christiansen, Professor ved CPH Business (2020), sammenligner situationen med ”hø-

nen eller ægget”, og siger således: ” (…) fordi brugerne vil også gerne have det. Og så siger Facebook, 
så skruer vi på knappen så brugerne får det de gerne vil have. Så man kan også sige at det er brugerne 

der skaber algoritmerne” (39.21 – 39.29). 

 

5.2.2 Personaliseringen af newsfeeds 
Med dette afsnit analyseres de personaliserede newsfeeds der opstår på Facebook som konsekvens 

af de algoritmiske filtreringsprocesser. Herunder analyseres de ranking signals Facebook benytter sig 

af, hvilket vil sige de faktorer der afgør algoritmens prioritering af indhold. Til denne del af analysen tager 

vi udgangspunkt i en række undersøgelser, og litteratur af blandt andre den verdensomspændende 

Social Media Marketing platform, Falcon.io (2019). Til at undersøge teorien bruger vi, som i forrige afsnit, 

citater fra den indsamlede empiri, samt Kristian Selchs omfattende undersøgelse af Facebooks algorit-

miske nyhedsfiltrering fra 2016, og DR Medieforsknings Medieudviklingsrapport (2020). 

 

Med afsæt i ovenstående afsnit står det klart at Facebooks strategiske initiativer, og algoritme justerin-

ger alle tager udgangspunkt i det samme mål, nemlig: at øge tiden brugerne er på platformen, samt 

øge brugernes engagement i det indhold de bliver præsenteret for. Facebook har lært at engagement 

driver deres forretningsmodel, og bruger nu deres brugerdataindsigter på, at personalisere brugernes 

newsfeed. Via dataindsigter bliver Facebook hele tiden bedre til at forudse brugernes individuelle behov 

og tilpasse derefter, og det er netop denne personalisering der driver Facebooks algoritmeopbygning i 

2020 (Falcon.io, 2019). I en tid hvor nyhedsstrømmen synes overvældende på digitale platforme, og 

hvor danskerne er opdateret med flere informationer end nogen anden generation, opleves samtidig en 

paradoksal fornemmelse af at være på bagkant (DR Medieforskning, 2020). Her kan et personaliseret 

newsfeed lyde som en fornøden frelser. 

 

Som nævnt i afsnit 5.2.1 har Facebook i denne forbindelse fundet ud af, at ved at give brugerne et 

personaliseret newsfeed, får de generelt en mere behagelig oplevelse af at være på platformen. Med 

de algoritmiske filtreringsprocesser bliver brugerne dermed kun bliver præsenteret for indhold de synes 
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om, eller med stor sandsynlighed ville synes om – hvilket i sidste ende medvirker længere besøgstid og 

hyppigere tilbagevenden (Hootsuite, 2020; Svarre, 2020; Haug, 2020). Facebook har selv afsløret de 

tre vigtigste faktorer der afgør algoritmens prioritering af opslag i newsfeedet (Falcon.io, 2019), også 

kaldet ranking signals, hvilke er som følger: 

 
1) Hvem brugeren typisk interagerer med 
2) Medietypen i opslaget (fx video, link, foto, osv.) 

3) Opslagets popularitet3 

Sociale Medier har en stadig voksende rolle som en fortrukken nyhedskilde hos danskerne, hvor knap 

to ud af tre er på Facebook dagligt. Blandt hele befolkningen får to ud af fem dagligt nyheder via Sociale 

Medier, og selv blandt de allerældste støder mere end hver fjerde på nyheder, når de logger på fx 

Facebook (DR Medieforskning, 2020). Denne tendens bekymrer dog en række Eksperter, eftersom de 

kategoriserer majoriteten af indholdet på Facebook som soft news, der finder sted i de personaliserede 

newsfeeds, hvilket de anser som en trussel mod demokratiet og brugernes deltagelse i Offentligheden 

(Haug, 2020; Svarre, 2020; Rossil, 2020).  

Kristian Selch, producer hos Signify ApS, lavede i den forbindelse i 2016 en omfattende undersøgelse 

af Facebooks algoritmiske nyhedsfiltrering. I undersøgelsen finder Selch (2016), at Facebook ikke fun-

gerer som et traditionelt Nyhedsmedie med de klassiske nyhedskriterier som aktualitet, væsentlighed, 

identifikation, sensation, og konflikt samt public service-idealer – derimod er det nogle helt andre para-

metre, der styrer hvilke nyheder der får mest eksponering i newsfeedet på forsiden af Facebook, nemlig 

algoritmerne. Selch (2016) vedkender de førnævnte tre væsentlige filtreringsparametre, og understreger 

at især popularitet af en nyhed er determinerende for, om et opslag opnår synlighed. Dertil finder Selch 

(2016), at hvis ikke Facebook sorterede i nyhedsstrømmen, ville det være politiske nyheder, der fyldte 

mest – men fordi disse nyheder i gennemsnit kun får cirka 400 interaktioner (likes, delinger & kommen-

tarer), op imod 1000 interaktioner i gennemsnit på nyheder omhandlende ’almindelige mennesker’ eller 

andre former for soft news, så viser tendensen at vigtige nyheder i højere grad bliver frasorteret af 

Facebooks algoritme. På trods af, at Facebooks algoritme indeholder et væld af personlige variable, 

der alle afhænger af den enkelte brugers adfærd, så ser man en overrepræsentation af ’uvigtige nyhe-

der’ på Facebook (Selch, 2016).	Selch (2016) konkluderer dermed, at de nyheder, som Nyhedsmedi-

erne og journalisterne gerne vil have os til at læse, ikke altid er dem, som Facebook viser brugerne i 

 
3 Popularitet måles i likes, shares, comments, clicks, views m.m. 
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sidste ende, fordi Facebooks egne nyhedskriterier bygger på, hvad der er mest likeable, shareable og 

commentable. Derved finder Selch (2016), at der er inkongruens mellem, hvad Nyhedsmedierne gerne 

vil have os til at læse, og hvad brugerne liker, deler og kommenterer.	

Hvorvidt denne skævvridning kan udgøre et problem for samfundet, hvis Facebook fortsætter med at 

vinde popularitet som Nyhedsmedie, og brugerne dermed glemmer at følge nyhedsbilledet udenfor, er 

endnu uudforsket. Men i denne forbindelse nævner Astrid Haug, at hun er bekymret for udviklingen 

med de personaliserede newsfeeds, da det kan have en negativ påvirkning på demokratiet. Hun siger 

i samme ombæring: ”Jamen, jeg ser, at der er en risiko for at det ikke er det indhold som du ville redigere 

i en avis eller en TV-avis, og på en måde er det jo fint nok at der er sådan ganske få gatekeepere på 
nyheder, problemet er bare når det bliver fuldstændig overladt til en algoritme. Som ikke er neutral – det 
er algoritmer jo ikke, selvom Facebook prøver at sige det. Men de går ind og styrer nogle ting” (09.02 – 

10.47). Også Peter Svarre (2020) understreger, at med den enorme nyhedsstrøm der eksisterer på 

digitale medier i dag, vil der i stigende grad opstå en form for modbevægelse, hvor folk søger mod 

noget mere afbalanceret – hertil udtaler han: ” (…) Hvis du føler at hele samtalen er blevet radikaliseret, 

så er der behov for nogle medier som ikke gør alle de ting der, som renser for algoritmerne” (22.10 – 

23.37). Astrid Haug er enig i, at der i højere grad bør være mulighed for, på Facebook, at gennemskue 

sit newsfeed, da det er blevet for personaliseret via algoritmerne, hertil siger hun: ” (…) men det gør 
også at jeg kan få et fuldstændig forskruet billede af hvordan verden hænger sammen, og hvordan 
andre mennesker tænker. Så jeg kunne godt tænke mig, at have sådan en – på både Facebook og 
Instagram – ’deradicalise my feed’-knap, altså en eller anden der siger: okay, få mig ud af den her grav 

jeg har, eller grøft jeg er kommet ned i med mit indhold” (09.02 – 10.47).  

 

Peter Svarre (2020) udtaler, at den algoritmiske personalisering af newsfeedet på Facebook kan være 

med til at skabe en skævvridning af nyhedsbilledet, hvorfor han mener, at der i stigende grad bliver 

behov for, at nogle medier står fast, og ikke personaliserer i forhold til hvad brugerne gerne vil have, 

men derimod tvinger dem til at læse noget helt nyt (22.10 – 23.37). Benspændet opstår dog i og med, 

at Nyhedsmedierne i stigende grad bruger Facebook som distributionskanal af deres indhold, hvor 

indholdet gennemgår endnu en filtreringsproces, jf. ovenstående ranking signals. Og som Selch (2016) 

konkluderede eksisterer der inkongruens mellem, hvad Nyhedsmedierne gerne vil have os til at læse, 

og hvad brugerne liker, deler og kommenterer, og dermed hvad Facebooks algoritme prioriterer. Igen 

er vi tilbage ved Hans-Christians (2020) pointe med ’Hønen eller ægget’. 
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5.2.3 Filterbobler 
I denne del af analysen af Facebooks filtreringsprocesser, undersøger vi desuden fænomenet filterbob-

ler, som den sidste konsekvens af de personaliserede newsfeeds og, i følge mange eksperter, en af de 

største trusler mod det deliberative demokrati. Til at undersøge hvad der sker, eller kan ske, når Face-

book skaber personaliserede newsfeeds til brugerne via deres algoritme, og dermed skaber filterbobler, 

tager vi udgangspunkt i Eli Parisers ”The Filter Bubble” (2014). Denne teori undersøges i analysen med-

udtalelser fra den indsamlede empiri, hvor både udsagn fra Eksperterne og Nyhedsmedierne kommer i 

spil, for på den måde at kunne analysere hvilken påvirkning disse filterbobler har på Offentligheden. 

 

Internettet lovede os frihed og et deliberativt demokrati, idet det medvirkede transparens og direkte 

adgang, og alle kunne nu komme i direkte kontakt, i en ny virtuel Offentlighed, udenom sociale struk-

turer. Netop fordi alle nu kunne udgive på Internettet, til ingen eller få penge, blev Internettet en ny vej 

til selvudfoldelse, journalistik, kommunikation og søgen på sandheden. Eftersom alle har ligeligt fri ad-

gang til Internettet virkede dette umiddelbart som et fair udgangspunkt, men med de udviklinger vi ser 

i virksomheders brug af data til at skabe profit, begynder glansbilledet at krakelere. Søgemaskiner og 

Sociale Medier har ændret sig fra en fælles database, til en fragmenteret og ’kunde-tilpasset’ søgema-

skine, der gemmer personlige informationer og på baggrund deraf ’tilpasser’ resultatet af søgningerne 

til den information.  

 

Eli Pariser (2012) er, som ophavsmand til begrebet ’Filter Bubble’, enig i, at de personaliserede news-

feeds fungerer godt som et oprydningsredskab til at navigere i de overvældende mængder information, 

og nyheder der er at finde på Facebook. Dog understreger han i den sammenhæng, at der er over-

hængende risiko for at vigtige emner, der burde vedrøre alle, bliver filtreret væk og dermed mister ek-

sponering. Dette kan ifølge Pariser (2012) medføre, at alt for mange lever i sit eget ekko-kammer, uvi-

dende om hvad der egentlig foregår ude i virkeligheden. Dette vedkender en række Eksperter vi har talt 

med, hvor Astrid Haug siger således om filterbobler: ”Der er den her risiko for, at man bare får mere af 

hvad man gerne vil have, så man kun bliver bekræftet i ens egne holdninger” (11.45 – 11.56). 

 

Svarre (2020) taler om, at Internettet er en ’Serendibity machine’, forstået på den måde, at ” (…) den 
skaber ’tilfældigheder’ – gode tilfældigheder, hvor man tilfældigvis ser noget, som man ikke havde for-

ventet, og så gør det noget godt for en og nærmest ændre ens liv (31.45 – 33.33). Svarre (2020) argu-

menterer, at Internettet giver alle ubegrænset mulighed for at finde alt og dermed åbne øjnene for hvad 

der sker ude i verden, men at det samtidig har en tendens til at trække folk ned i nicher. Hertil udtaler 
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Svarre (2020): ” (…) den der filterboble-tendens er nok blevet forstærket i løbet af de sidste 5-10 år, 
fordi algoritmerne har den der… altså internettet har det allerede i sig, den der evne. Og det handler 
også meget om hvordan man selv vælger at bruge internettet. Om man er sådan en der vælger at gå 
ud og være meget åben, eller om man søger ned i sine nicher. Men algoritmerne har haft sådan en 

tendens til at styrke den der niche-tendens, hvor folk bliver suget ind” (31.45 – 33.33). Mark Rossil 

(2020) erklærer sig enig i denne tendens, og argumenterer at det skyldes brugernes tilgang til deres 

færden på Internettet: “ (…) folk er jo dovne. Eller, folk er jo bare bekvemme, ik’. Altså, man gør det der 

er nemmest, og man kan sige at hvis det er nemmere for mig at streame et eller andet eller hvis det er 
nemmere for mig lige at gå ind på Facebook og så ser jeg lidt der, så føler jeg, at så har jeg lige hørt 
det. Det er jo det her med, at få folk til at tage aktiv stilling. Få folk til at være kritiske selv, og sortere i 

kilder, og sådan noget. Skal man så uddanne den almindelige nyhedsforbruger?” (33.22 – 35.43). 

Svarre (2020) er enig, og udtaler, at det også hænger sammen med, at brugerne ofte søger mod hvad 

de i forvejen kan lide, når de så endelig foretager en aktiv selv-filtrering: ” (…) grundlæggende har folk 
nok en tendens til, at: okay, ham er jeg ikke enig i, så ham følger jeg ikke (læs: på et socialt medie), og 
så ender du med at have en følger skare, af kun at høre om dem du er enige med, og det sker fuld-

stændig uden algoritmerne. Det der jo så er sagen, er at algoritmerne forstærker det” (33.46 – 34.10).  

 

Pariser (2012), Svarre (2020), og Rossil (2020) udtaler alle, at der er en fare for at de personaliserede 

filtre er med til at skabe en form for usynlig auto-propaganda der indoktrinerer os med vores egne idéer, 

forstærker vores begær mod det vi kender, og blot efterlader os i uvidenhed. Pariser (2012) understre-

ger, at filterboblerne kan skabe en række negative konsekvenser, som følge af de personaliserede filtre, 

herunder personlige, kulturelle og samfundsmæssige problematikker. Rossil (2020) udtrykker samme 

bekymring, således: “Den her forestilling vi har om, at jeg får min nyheder præcist hvor jeg vil ha’ dem, 
præcis når jeg vil ha’ dem, og præcis om de emner som interesserer mig, eller som ikke interesserer 
mig men som De vidste ville være godt for mig alligevel – der synes jeg ikke vi er endnu. Så der hvor 
det nok har størst indflydelse, det er jo nok på de Sociale Medier. Hvor at der kommer et ekstra filter 

over” (31.32 - 32.05).  

 

Rossil (2020) argumenterer ligeledes, at Internettets oprindelige løfte om en mere deliberativ demokra-

tisk Offentlighed, ser mere broget ud, i takt med algoritmer og kommercielle interessers opblomstring. 

Han anerkender, at de kommercielle interesser og bobler altid har eksisteret, men at nyhedsbilledet er 

blevet mere fragmenteret i takt med dataficeringen (03.25 – 04.20). Dette stemmer overens med Vaid-

hyanathans (2018) identificerede problematikker i de personaliserede newsfeeds, som for Facebook 
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naturligvis giver mening fra et økonomisk forretningsperspektiv, men som begrænser den frie og åbne 

debat, og idéen om et deliberativt samfund. Han døber Facebook: ’Manipulation Machine’, da deres 

store mængder dataindsigter om brugerne er eftertragtede handelsvarer for virksomheder, politiske 

partier og andre individer som ønsker at præge bestemte grupper, hvilket i sidste ende truer demokratiet 

(Vaidhyanathan, 2018).  

 

Nørgaard (2020) beskriver tendensen, med filterbobler og brugertilpasning, som værende farlig, da det 

strengt taget ikke er brugerne selv der vælger det indhold de præsenteres for (53.20 – 54.12). Svarre 

(2020), understreger dog, at hvis man blot er bevidst og oplyst om hvordan algoritmerne fungerer, så 

kan man som bruger godt bekæmpe boblen, men at dette bliver en gradvist sværere opgave: ” (…) 
algoritmerne, de har så gjort det endnu værre, så vi nu lever i sådan en ekstrem polariseret verden, hvor 
det i stigende grad er svært, selvom man egentlig gerne vil ud af de der bobler, så bliver man hele tiden 
– på grund af de der fantastiske kunstige intelligenser (læs: algoritmer) – presset ned i den der boble. 
Og at komme ud af boblerne bliver svære og svære, og mange mennesker er slet ikke klar over at de 

eksisterer i de der bobler” (34.20 – 35.00). Dog siger han, at det største problem er, at mange brugere 

slet ikke er bevidste om at filterbobler eksisterer, og endnu værre: de ved ikke, at de selv lever i en 

(35.00 - 35.29). 

 

Aske Kammer (2020) udfordrer opfattelsen af, at de der bruger Sociale Medier til at læse nyheder lever 

i en boble, da de kun får skræddersyet indhold, og siger herom: ” (…) dem der får deres nyheder via 
Sociale Medier, faktisk har et mere diverst Nyhedsmediebrug end folk der ikke gør. Så lidt fortegnet 
sagt, unge mennesker der får deres nyheder gennem Sociale Medier, får nyheder fra mange forskellige 
kanaler, hvorimod pensionisterne de får kun den ene avis, som de holder. Og så kan man jo diskutere, 

hvad er mest filterbobler” (22.15 – 23. 25). Han anerkender, at Facebook kan have en radikaliserende 

effekt i forhold til ekstremisme, disinformation og misinformation, og at der eksisterer ekkokamre hvor 

vi udelukkende bliver præsenteret for indhold vi er enige i, men at dette ikke nødvendigvis er algorit-

mernes skyld. Han siger, at det derimod skyldes, at vi har venner (læs: på Facebook) der minder om os 

selv: ”Det er jo helt anerkendt at i grupper, der går man og bekræfter hinanden og sig selv. Så igen, jeg 
frikender ikke Sociale Medier og den måde det er, men altså forskningen peger faktisk i retning af at de 
ekkokamre vi er i, er nogle der også reproduceres offline. Igen, Sociale Medier kan selvfølgelig radikali-
sere eller gøre det værre eller bedre, men altså det er nogle store menneskelige dynamikker der er på 

spil” (25.50 – 26.45). Som Svarre (2020) og Rossil (2020) flere gange understreger, afhænger det i høj 

grad af brugernes holdning til hvordan de benytter Facebook, hertil siger Kammer (2020): ”Så digitale 
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teknologier er ikke i sig selv gode eller dårlige, det hele afhænger jo af, hvordan vi som mennesker og 
samfund vælger at bruge dem. Og der er jo hele tiden en kamp frem og tilbage med hvordan er det de 
skal bruges, hvad er det vi vil med dem. I sidste ende handler det jo om hvad er det for et samfund vi 

gerne vil have” (28.08 - 28.56). 

 

5.2.4 Delkonklusion 
Jævnfør ovenstående analyse kan det konkluderes, hvordan nyhedsindhold distribueret via Facebook, 

er underlagt platformens algoritmiske filtreringsprocesser, og dermed har vi besvaret underspørgsmål 

2. Algoritmer som sorteringsværktøj kan være en hjælpende hånd i menneskers færd på Internettet, 

idet de prioriterer brugernes indhold i newsfeedet til hvad der ’passer til individet’, og de udregner hvad 

der er ’trending’, ’hot’ eller ’mest populært’ lige nu (Gillespie, et. al., 2014). Dog er disse filtreringskriterier 

flydende begreber, som i høj grad er underlagt subjektive vurderinger, hvilket kan skabe et benspænd, 

da algoritmerne endnu er for primitive i deres opbygning, til at forstå hvilket indhold der er ’relevant’ og 

af ’god værdi’ (Gillespie, et. al., 2014; Svarre, 2020, 13.10 – 13.50). Hertil kan det konkluderes, at 

Facebooks strategiske initiativer og tilhørende algoritmiske justeringer, alle tager udgangspunkt i at øge 

tiden brugerne er på platformen, samt øge brugernes engagement med det indhold de bliver ekspone-

ret for. Facebook har lært at engagement driver deres forretningsmodel, og bruger nu deres enorme 

mængde brugerdata på, at personalisere brugernes newsfeed (Hootsuite, 2020; Svarre, 2020; Haug, 

2020). Analysen har fundet de tre vigtigste faktorer der afgør algoritmens prioritering af opslag i news-

feedet (Falcon.io, 2019), også kaldet ranking signals, hvilke er som følger: 1) Hvem brugeren typisk 

interagerer med, 2) Medietypen i opslaget og 3) Opslagets popularitet.  Ovenstående analyse antyder 

ligeledes, at der findes en overrepræsentation af ’uvigtige nyheder’ eller soft news på Facebook (Selch, 

2016). Derved eksisterer der en potentiel inkongruens mellem, hvad Nyhedsmedierne gerne vil have os 

til at læse, og hvad brugerne liker, deler og kommenterer. Hertil fandt vi, at de filterbobler der skabes 

som konsekvens af Facebooks algoritmiske filtreringsprocesser, ikke blot fungerer som sorteringsværk-

tøj, men udgør en reel trussel for det deliberative demokrati, da vigtige emner, der burde vedrøre alle, 

bliver filtreret væk og dermed mister eksponering. På baggrund af analysen kan det udledes, at dette 

medfører at alt for mange lever i sit eget ekko-kammer, uvidende om hvad der egentlig foregår ude i 

virkeligheden (Pariser, 2012; Svarre, 2020, Rossil, 2020). Afslutningsvist i analysen argumenteres det, 

at udviklingen i høj grad afhænger af brugerne, da det argumenteres at et øget kendskab til hvordan 

algoritmerne fungerer samt mere kritisk stillingtagen ville præge udviklingen i en mere positiv retning 

(Svarre, 2020; Rossil, 2020, Kammer, 2020). 
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5.3 PÅVIRKNINGEN PÅ NYHEDSBILLEDET 
I ovenstående har vi dels analyseret hvilke filtreringsprocesser der gør sig gældende i Nyhedsmediernes 

formidling på Facebook, og dels hvordan nyhedsindhold distribueret via Facebook, er underligt platfor-

mens algoritmiske filtreringsprocesser. I dette afsnit analyseres tredje underspørgsmål: Hvorledes præ-
ger samspillet af filtreringsprocesserne for nyhedsformidling via Facebook nyhedsbilledet på Facebook? 

Dette gør vi ved først, at analysere det Økosystem filtreringsprocesserne udgør, og dernæst den på-

virkning filtreringsprocesserne har på nyhedsbilledet på Facebook. 

 

5.3.1 Økosystemet i nyhedsformidling via Facebook 
Baseret på ovenstående analyse, har vi med afsæt i empirien kunne identificere to filtreringsprocesser, 

både i Nyhedsmediernes tilstedeværelse på Facebook, og hos Facebook selv, i henhold til hvordan 

information bliver filtreret. Dette efterlader os med et ønske om at analysere, hvordan disse filtrerings-

processer fungerer i henhold til hinanden. 

 

Af ovenstående analyseafsnit kan det udledes, at de to aktører: Nyhedsmedierne og Facebook, og den 

påvirkning disse har på distributionen af nyheder, indgår i et gensidigt påvirkningsforhold. Faktisk i en 

sådan grad, at vi har kunne identificere et Økosystem, der har til formål at illustrere, hvordan de to 

filtreringsprocesser i fællesskab påvirker nyhedsformidlingen og dertil, det nyhedsbillede der efterlades 

på Facebook. Dette Økosystem vil hermed blive introduceret og gennemgået nedenfor: 

 

 
Model 8, Kilde: Egen tilvirkning 
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Som modellen illustrerer, er der to overordnede komponenter, der indgår i et gensidigt påvirkningsfor-

hold, og som ligeledes begge påvirker det nyhedsbillede der dannes på Facebook (Model 8). På den 

ene side i Økosystemet findes Nyhedsmedierne. Som analyseret i sektion 5.1, efterstræber Nyhedsme-

dierne sidevisninger på deres hjemmeside, og eksponeringer på deres journalistiske indhold, grundet 

økonomiske incitamenter for annonceindtægter og abonnenter. Af ovenstående analyse kunne det ud-

ledes, at der allerede her sker en filtrering af de nyheder der bringes, eftersom udvælgelsen og præsen-

tationen er præget af et ønske om, at disse historier skal kunne drive trafik. Dermed bliver popularitet 

et direkte og selvstændigt nyhedskriterie, der har påvirkning den journalistiske stofudvælgelse, også 

inden indholdet bliver videredistribueret på Facebook. Ifølge Kammer (2018) betyder det, at traditionelle 

journalistiske dyder om ansvar og samfundsoplysning, bliver underordnet. Hvilket har endelige konse-

kvenser for det nyhedsbillede der dannes på Facebook. 

 

Som konkluderet i analysesektion 5.1, er der som et led i kommercialiseringen opstået et øget behov 

for at benytte sig af Facebook som distributionskanal, eftersom der her eksisterer et potentiale for at 

drive trafik til Nyhedsmediernes hjemmesider. Dertil er det fundet, at nyhedsdistribution på Facebook, 

og potentialet for sidevisninger, afhænger af den rækkevidde nyhederne genererer på Facebook. Hvis 

nyheder på Facebook opnår høj rækkevidde på platformen, øges chancen for at generere konverterin-

ger til Nyhedsmediernes hjemmesider, hvilket betyder, at de kan tiltrække flere annoncører eller abon-

nenter. Denne gensidige påvirkning forelægger også med negativt fortegn; såfremt rækkevidden af de 

nyheder der bliver distribuereret på Facebook, ikke er stor nok, minimeres chancen for at konvertere 

brugerne til hjemmesiderne, og ligeledes reduceres potentialet for øget indtjening, grundet færre besø-

gende. Dermed påpeges det, at Facebook som platform kan fungere som en mere eller mindre synlig 

aktør i den tosidede markedsmodel (Picard, 2011), der beskriver Nyhedsmediernes indtjeningsdimen-

sioner. Netop fordi, at Facebook som distributionskanal kan medvirke et øget indtægtspotentiale. 

 

Hertil forekommer en yderligere filtreringsproces. Første filtrering sker, idet Nyhedsmedierne udvælger 

specifikke nyheder til distribution på Facebook. Jævnfør sektion 5.1, bliver disse nyheder udvalgt ud fra 

kriteriet om, hvad der har mest potentiale til at drive trafik ind til hjemmesiden. Også i præsentationen 

af disse nyheder, tages der højde for, hvordan brugerne bedst kan konverteres til hjemmesiderne. I 

denne filtrering benytter Nyhedsmedierne sig af brugerdata fra Facebook - såsom videovisninger og 

interaktioner - til at vurdere hvilket indhold de skal udkomme med, og hvordan de bør udkomme med 

det (Stræde, 2020; 33.45 - 34.13), (Fonseca, 2020; 36.00 - 36.20), (Nørgaard, 2020; 27.25 - 32.55). 

Det er her, at det første gensidige påvirkningsforhold i filtreringsprocessen finder sted; Nyhedsmedierne 
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er bevidste om, hvordan Facebook kan bruges som trafikskabende kanal, til at konvertere brugerne til 

de respektive hjemmesider, og den viden bunder i den brugerdata Facebook genererer. Performance-

indikatorer, herunder hvor mange interaktioner indholdet får, udgør endnu en filteringsproces, der her 

finder sted på Facebook. Dette leder op til at kigge nærmere ind i den anden komponent i Økosystemet, 

Facebook, som også påvirker det nyhedsbillede brugerne efterlades med. I del 5.2 analyserede vi de 

filteringsprocesser der forlægger nyhedsformidlingen på Facebook, hvor vi kunne konkludere, at de 

vigtigste faktorer i prioriteringen af brugernes newsfeed sker på baggrund af, 1) hvem brugeren typisk 

interagerer med, 2) medie-typen og 3) opslagets popularitet. Engagement med opslag, bliver ligeledes 

et pejlemærke for, hvilket indhold brugerne på Facebook bliver eksponeret for. Dernæst har vi adres-

seret, at der i teorien og empirien peges på filterbobler som sidste konsekvens af de algoritmiske filtre-

ringsprocesser der finder sted. Når en bruger har tilkendegivet en interesse for en type indhold, bliver 

de fremadrettet eksponeret for samme type indhold. Det er ligeledes blevet argumenteret, at denne 

tendens udgør en reel trussel mod det deliberative demokrati, da information, der kunne være relevant 

for en bruger, bliver filtreret væk, fordi brugeren ikke tidligere har tilkendegivet en interesse. Dette med-

fører, at mange lever i sit eget ekko-kammer, uvidende om, hvad der egentlig foregår udenom den 

kendte interaktionssfære (Haug, 2020; Pariser, 2012; Svarre, 2020; Rossil 2020). 

 

Når Nyhedsmedierne bruger engagement til at guide, hvilket indhold de udkommer med, samt hvordan 

dette præsenteres på Facebook, som fundet i analysesektion 5.1, kan der drages paralleller til det Bro 

og Wallberg (2014) definerer som en ny generation af gatekeepere. I det påvirkningsforhold der finder 

sted mellem Nyhedsmedierne og Facebook, kan brugerne både være med til at diktere nyhedsværdien 

i en historie i form af det engagement brugerne tillægger historien, men også påvirke den journalistiske 

stofudvælgelse, eftersom Nyhedsmedierne bruger denne data i udvælgelsen af de nyheder, der distri-

bueres på Facebook. Dermed fungerer brugerne som nye gatekeepere (Bro & Wallberg, 2014). Enga-

gement på Facebook, bliver dermed en forudsætning for hvilket nyhedsindhold der florerer på Face-

book, og hvordan dette indhold bliver prioriteret i newsfeedet, og dermed, hvilket indhold brugerne 

bliver eksponeret for. Derved kan der peges på en ny filteringsproces, som nyhedsbilledet på Facebook 

undergår, og netop derfor kan et Økosystem identificeres. Eftersom Nyhedsmedierne kan drage øko-

nomiske fordele af at være til stede på Facebook, kan det argumenteres, at traditionelle nyhedskriterier, 

såsom aktualitet og relevans, underordnes økonomiske incitamenter. Facebook belønner Nyhedsme-

dierne, når de udkommer med populært indhold, der driver engagement, fordi det er i Facebooks øko-

nomiske interesse at indhold genererer mange interaktioner, eftersom dette er hvad algoritmen definerer 

som ’meaningful content’ (Hans-Christian Christiansen, 2020). Fordi der sker denne dobbeltfiltrering, 
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hvor de to interessenter, Nyhedsmedierne og Facebook, føder ind i hinandens behov, kan det argu-

menteres, at det efterlader et mere fragmenteret nyhedsbillede på Facebook. Dernæst er det relevant 

at vurdere, hvorledes dette stiller Nyhedsmedierne som samfundsoplysende instans. 

 

For at Nyhedsmedierne kan tjene Offentligheden, og dermed udgøre koblingen mellem borgerne og 

samfundet, er det, ifølge Kammer (2018), en klar nødvendighed, at Nyhedsmedierne handler i Offent-

lighedens interesse, i stedet for at repræsentere forskellige specifikke interesser. På tværs af Nyheds-

medierne anerkendes det ligeledes, at der eksisterer et journalistisk, og samfundsmæssigt ansvar i at 

oplyse brugerne. I forbindelse med prioritering af nyhedsindhold, og automatisering, taler Stræde (2020) 

om det ansvar Politiken har i forhold til deres publicistiske virke: ” (…) automatisering skal ske i en lidt 
højere grad. Men ikke automatisering i politiske øjemed. Der vil altid være en top, som en journalist siger, 
det skal vi, men hvordan det så fungere nedenunder, det er så der vi prøver at finde ud af, hvordan 
automatisere du med publicisme og publicistisk ansvar. Vi har et ansvar for udvælgelse og prioriterin-

ger” (44.00 - 44.19). Også Ekstra Bladet anerkender deres ansvar: ”Ekstra Bladet har jo altid været 
samfundets vagthund. De svages talerør. Og vedholdende kritisk – og det synes jeg også stadig må 

være vores mål. Det at være det medie der aldrig giver op, og går magthaverne efter i sømmene” 

(Nørgaard, 2020; 02.58 - 04.20). TV2 udøver, ifølge dem selv, public-service ansvar: ”Vi har et an-

svar for det vi udgiver. Og der er jo nogle journalistiske dyder man altid skal efterstræbe” (Fonseca, 

2020; 43.25 - 44.16). Med udgangspunkt i ovenstående Økosystem, og det samspil der eksisterer 

mellem Facebook og Nyhedsmedierne, kan der sættes spørgsmålstegn ved, om Nyhedsmedierne med 

deres tilstedeværelse på Facebook handler i Offentlighedens interesse. I analysen herom påvises det, 

at tilstedeværelsen på Facebook sker på baggrund af et ønske om at øge profitten. Dertil bliver det 

relevant at spørge: Lever Nyhedsmedierne op til deres journalistiske ansvar, når nyheder distribueres 

via Facebook, og dermed er underlagt den filtreringsproces der forudsætter nyhedsformidling via Fa-

cebook? 

 

Som påpeget i litteraturgennemgang, argumenterer Eberholst og Hartley (2014) for, at de nyheder som 

udtrykker stærke følelser, såsom glæde eller vrede, er dem der opnår flest interaktioner. På samme 

måde argumenterer Vaidhyanathan (2018), at Facebooks motivationsfremmende foranstaltning ikke er 

at forbinde mennesker, men at holde dem aktive på platformen, og den bedste måde at gøre det er 

ved at holde brugerne følelsesmæssigt stimulerede – på godt og ondt. Det indhold der vækker ikke-

positive-følelser fungerer nemlig også, ifølge Vaidhyanathan, som tiltrækning til platformen. Som nævnt, 

argumenterer Selch (2016) at de nyheder, som Nyhedsmedierne og journalisterne gerne vil have os til 
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at læse, ikke altid er dem, som Facebook viser brugerne i sidste ende, fordi der opstår en inkonsistens 

i nyhedskriterierne. Hvor Nyhedsmedierne ønsker, at filtrere på kriterier såsom aktualitet, væsentlighed, 

identifikation, sensation, konflikt samt public service-ideale, så ønsker Facebook at filtrere på indhold 

der er likeable, shareable og commentable.  

 

Selch (2016) vedkender de førnævnte tre væsentlige ranking signals, og understreger at især popularitet 

af en nyhed, er determinerende for, om et opslag opnår synlighed og rækkevidde. Dertil finder Selch 

(2016), at vigtige nyheder, herunder politisk indhold, i højere grad bliver frasorteret af Facebooks algo-

ritme, således at soft news, der driver engagement, bliver prioriteret. Netop dette kan anses som et 

produkt af dét Økosystemet antyder, hvor filtreringsprocesserne er med til at skabe et mere fragmen-

teret nyhedsbillede på Facebook. Eftersom de to aktører indgår i et gensidigt påvirkningsforhold, hvor 

engagement driver begges interesser, sker der en skævvridning i nyhedsbilledet på Facebook. Et fak-

tum, der med udgangspunkt i empirien, ikke er i Nyhedsmediernes interesse. Fonseca (2020) siger om 

dette: ”Hvis man kigger på vores mest læste artikler, så ville man også tro at man skulle bygge sitet lidt 
anderledes op, for så ville det måske være Ibi Støving står nøgen på TV2 Zulu. Men den ligger vi jo ikke 
op i toppen, fordi vi ved, vi har jo fuldstændig retningslinjer for hvordan vi prioriterer sitet. Det er det 

aktuelle, det der har puls, som bliver prioriteret” (10.27 - 11.01). Ovenstående giver anledning til at 

undersøge, hvilken påvirkning disse filteringsprocesser har på nyhedsbilledet på Facebook, samt Ny-

hedsmediernes rolle som Offentlig instans. 

 

5.3.2 Økosystemets påvirkning på Offentligheden 
I denne sidste del af analysen ønsker vi at undersøge den påvirkning filtreringsprocesserne, fra både 

Nyhedsmedierne og Facebook, har på nyhedsbilledet på Facebook. Hertil tager vi primært afsæt i Of-

fentlighedsteori, herunder Habermas (1961), Esau, Friess & Eilders (2017), Castells (2008), og Fin-

nemann (2006). Dertil supplerer vi med indsigter fra Slots- og Kulturstyrelsen (2020), samt udvalgt empiri 

fra vores dybdegående interviews. 

 

Som redegjort for i sektion 4.2, har Facebook en stadig voksende rolle som fortrukken nyhedskilde hos 

danskerne, hvor platformen er den tredje mest fortrukne, når det kommer til indsamling af nyheder. 

Særligt de yngre (12-34-årige) angiver Facebook som deres fortrukne kilde og adgang til nyheder  

(Slots- og Kulturstyrelsen, 2020). Det er dog ikke kun de unge, der bliver eksponeret og konsumerer 

nyheder via Facebook; 41% af danskerne i alderen 12-75 år angiver, at de bliver eksponeret for ny-

hedsartikler og videoklip fra danske Nyhedsmedier via Facebook, og 15% af danskerne i målgruppen 
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ser indhold fra Nyhedsmedier dagligt. Her fremgår det også, at særligt de 19-34-årige anvender Face-

book ofte til at se nyhedsartikler og videoklip fra Nyhedsmedierne. 20% af målgruppen gør det dagligt, 

26% ugentligt og 16% månedligt. 62% af danskerne i aldersgruppen 19-34-årige anvender Facebook 

til at se nyhedsartikler månedligt eller oftere (Slots- og Kulturstyrelsen, 2020). 

 

I sektion 2.1.1.1 af teorien om Borgerlig Offentlighed viser Habermas, hvordan Offentligheden opstår 

med opløsningen af det det hierarkiske, feudale stands- og statussamfund og fremkomsten af det bor-

gerligt kapitalistiske markedssamfund. Ifølge Habermas skete det store skred, da man gjorde nyheder 

til handelsvarer. Den borgerlige Offentlighed udfoldende sig i spændingsfeltet mellem stat og samfund, 

men på en sådan måde, at den selv forblev en del af det private område (s.217). Efterhånden som 

pressen kommercialiseres, udviskes den klare afgrænsning mellem Offentlighed og privatsfære. Idealet 

var, at pressen i citatform skulle viderebringe politikeres egentlige udsagn og stille forståelsesorienterede 
spørgsmål, så vi derefter på cafeen kunne diskutere det sagte og tage personlig stilling til sagens kerne 

(Habermas, 1961, kap. 6). I stedet har vi set en udvikling, hvor diskussionen er gledet ind i selve me-

dieprodukterne med tolkning og konflikt, som vi passivt læner os tilbage og bliver underholdt af at læse, 

se og høre.  

 

Castells (2008) beskriver ligeledes Offentligheden som det rum hvor mennesker mødes som borgere 

og artikulerer deres autonome holdninger, med henblik på at influere samfundets politiske institutioner. 

Han argumenterer dog for store ændringer i Offentligheden, siden Habermas udkom med sin Offentlig-

hedsteori i 1961: Nye trådløse kommunikationsnetværk forbinder den enkelte og verden på en måde 

og i et tempo, som ikke tidligere er set (Castells, 2006). Finnemann (2006) finder ligeledes, at de tradi-

tionelle medier har tabt deres næsten-monopol på at være medie for civilsamfundet i alle dets forgre-

ninger hvilket betyder, at alle mulige former for civilsamfundsinitiativer nu selv går på nettet og opbygger 

deres egne offentlige fora. Rossil (2020) beskriver ligeledes denne tendens, hvor han understreger, at 

dataficeringen og kommercialiseringen af nyhedsformidlingen, er med til at skubbe til vores opfattelse 

af Offentligheden i dag: “ (…) det er jo et begreb om Offentligheden. Nu når vi snakker om bobler og 
fragmentering, så er det jo det her med, at vi har altid... ud fra sådan en Habermasiansk tilgang til 
Offentlighedsteori, så er det jo det her med, at borgerne mødes; har en oplyst ligeværdig samtale, og 
så er det det bedste argument der vinder. Og så ud fra det tager politikerne nogle beslutninger, og så 
er alle glade. Og med algoritmer og kommercielle interesser, og alle de her ting, så begynder det billede 
at blive mere broget. Og det er ligesom med til at forstærke de ting som allerede eksisterede dengang 
man havde dagblade, for de havde jo også, og har altid haft, kommercielle interesser, og der har altid 
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være bobler, såsom eliten eller underklassen eller mellem forskellige professioner eller mellem forskellige 
fagligheder, og sådan noget. Så, jeg tænker, det jeg synes er interessant er, at den Offentlighed vi har 

i dag – hvor er den på vej hen?” (03.25 – 4.20). 

 

Siden Internettets fremkomst, som har affødt nem adgang til online diskussioner, har fortalere for deli-

berativt demokrati håbet på en forbedret Offentlighed. Internettet giver nye muligheder for publicering 

og øger antallet af individer, der har mulighed for at påvirke Offentlighedens dagsorden. Som nævnt 

tidligere, er der blevet argumenteret for en ny generation af gatekeepere, nemlig brugerne (Bro & 

Wallberg, 2014), som via engagement, er med til at præge nyhedsbilledet på Facebook. Både via den 

journalistiske stofudvælgelse på Nyhedsmediernes side, og for den algoritmiske filtreringsproces på 

Facebooks side. Tidligere var dét at sætte dagsordenen forbundet med at kunne udgive, enten ved at 

eje sit eget medie, eller at have adgang til eksisterende medier. På Internettet er der ingen centraliseret 

redaktionsproces, der udvælger blandt de indsendte bidrag, da rummet er ubegrænset, og der ingen 

regulerende autoritet er. Ydermere kan enhver publicere gratis, eller meget billigt, gennem forskellige 

teknologier. Enhver bliver en potentiel udgiver eller forbruger af information på samme tid (Hill & Hughes, 

1998). Men det er også klart, at det store spørgsmål er, om nogen lytter. Og det er relevant at spørge, 

om de ekstremt forskellige forsøg på at sætte en dagsorden repræsenterer en opløsning snarere end 

en styrkelse af Offentligheden. 

 

Set fra et demokratisk perspektiv er tilstedeværelsen af forskellige deloffentligheder, og brugernes in-

volvering i Offentligheden via interaktion med Nyhedsmedierne, intet problem, så længe det mere eller 

mindre lykkes dem at forbinde sig med den generelle Offentlighed. Hvis de stadig vedkender sig det 

generelle samfunds demokratiske værdier, og holder sig til spillets regler, er der ingen problemer for 

demokratiet. Men hvis de fjerner sig fra den fælles forståelse, hvor borgerne skal oplyses med udgangs-

punkt i traditionelle nyhedskriterier som relevans og aktualitet, og i stedet guider Offentligheden med 

udgangspunkt i populært indhold, er der et stort problem (Linaa, 2003). Den slags tendenser ville for-

mentlig også eksistere uden Internettet. Men med Internettet må man bestemt anerkende, at risikoen 

er blevet større (Linaa, 2003).  

 

Hertil finder Esau, Friess & Eilders (2017), via en komparativ analyse af forskellige typer af nyhedsplat-

forme, som alle har forskellige designs (et nyhedsforum, en nyhedshjemmeside og Facebook nyheds-

sider), at deliberation (målt som rationalitet, gensidighed, respekt, og konstruktivitet), adskiller sig mar-

kant platformene imellem. De finder, at nyhedsfora frembringer den mest rationelle og respektfulde 
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debat. Brugerskabte kommentarer på nyhedshjemmesider er imidlertid kun marginalt mindre delibera-

tive – modsat Facebook kommentarer, der præsterer dårligt i forhold til deliberativ kvalitet. Om end, 

kommentarer på nyhedshjemmesider og Facebook viser en høj grad af gensidighed blandt brugerne. 

 

Med det nyhedsbillede vi står overfor i dag giver det, ifølge Slots- og Kulturstyrelsen, ikke længere 

mening at tale om gatekeepere og opionsledere som ledestjerner i Offentligheden. I en specialrapport 

ved navn ”Aktiv, overvældet, adspredt eller afhængig?” (Slots- og Kulturstyrelsen & DMJX, 2019), der 

er udarbejdet af DMJX (Danmarks Medie- og Journalisthøjskole) for Slots- og Kulturstyrelsen i forbin-

delse med ”Mediernes udvikling i Danmark 2019”-rapporten (2020), konkluderer forskerne at det giver 

mere mening at sondre mellem orientering og relationer. Chefforkser, Jakob Linaa Jensen, udtaler så-

ledes: ”Vi kan se, at danskerne forholder sig til nyheder og aktualitetsstof på fire forskellige måder: Den 

aktive, den adspredte, den afhængige og den overvældede. Vi har også fundet ud af, at befolkningens 
forhold til nyheder i høj grad også afgøres af meget personlige forhold og hvad, der giver mening for 
dem i hverdagen, og mange føler en forpligtelse til at følge med i nyheder og aktualitetsstof enten som 
en samfunds- og borgerpligt, for at holde sig opdaterede eller ganske enkelt som en form for nytte- eller 
underholdningsværdi. Samtidig kan vi se, at hvor de ældre primært orienterer sig i bestemte, udvalgte 
medier, er det påfaldende, at de yngre borgere har et langt mere personligt eller netværksorienteret 
forhold til nyheder, som også omfatter Sociale Medier.”  

 

Kammer (2020) ser også en markant udvikling i den måde vi indhenter nyheder, og overskuer nyheds-

billedet på Facebook i dag – han ser en positiv udvikling i, at man får flere forskellige nyhedskilder, eller 

konsulterer flere forskellige nyhedskilder, end man har gjort før, da Facebook samler det hele på et sted. 

Dog, ser han også et problem med denne udvikling, da det så hermed er Facebooks algoritme der 

vælger hvad vi skal eksponeres for: ” (…) vi kun bliver eksponeret for det som vores åndsvage venner 
vælger at dele. Det kan være dårligt fordi det er svært at skelne mellem hvad er kvalitetsjournalistik og 

hvad er crap, Både i en dansk sammenhæng men også når man kommer til udlands websites” (48.00 

- 48.45). 

 

Kammer (2020) ser ligeledes, som nævnt tidligere, en udfordring for Nyhedsmedierne i at finde en bæ-

redygtig forretningsmodel til at overleve i det konkurrenceprægede medielandskab. Han siger hertil: 

”Hvordan skal man som organisation forholde sig til det, og bibeholde den vigtighed i samfundet man 
traditionelt har haft? En autoritet og en demokratisk institution, hvordan gør man det? (52.27 - 53.45). 

Rossil (2020) stiller samme spørgsmål, og udtrykker bekymring for tendensen med blot at give brugerne 
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hvad de gerne vil have. Som pointeret i Økosystemet, filtrerer Nyhedsmedierne indholdet baseret på 

brugerdata, samtidig med at Facebook prioriterer det nyhedsindhold som brugerne gerne vil have. Hvil-

ket medfører, at de to filtreringsprocesser agerer som toneangivere af nyhedsbilledet på Facebook, 

som i sidste ende kan udgøre en trussel for demokratiet (Castells, 2008), og den Offentlighed som 

Nyhedsmedierne bør tjene (Kammer, 2018). Rossil (2020) udtaler hertil: ” (…) der har særligt Facebook 
(…) udtrykt en virkelig laissez faire holdning til hvad fanden deres systemer gør ved samfundet og ved 
forbrugerne og ved demokratiet – og det er jo der problemet er. Fordi, basically at du har nogle virk-
somheder som har haft folks opmærksomhed, og fået deres information, har haft et ideologisk ud-
gangspunkt som er 100 år gammelt og har nogle særlige, hvad skal man sige… opdragende eller in-
formerende værdier bag sig. Og så har du nogle andre virksomheder som handler om, at det skal være 
intuitivt, det skal være let, det skal være underholdende (…) altså, vi baserer det egentlig bare på det 
som vi godt kan se, at du vil ha. (…) der er ikke nogen der stopper op og reflekterer og har den her 

mere sådan samfundsmæssige tilgang til det” (43.13 – 44.57). 

 

Svarre (2020) beskriver samme problematiske udvikling, og udtaler at vi er røget ud på et sidespor: ” 
(…) Så på den måde ændrer det sig jo. Og det gør jo også at det bliver mere polariseret, selve debatten. 
Og det her Offentlighedsbegreb, vi ligesom har om sådan en samlet Offentlighed, der sætter sig sam-
men og tager beslutninger i fællesskab, mellem politikere, embedsmænd, virksomheder og borgere og 
så videre, er jo på en eller anden måde... ikke ligefrem under nedsmeltning, men i hvert fald under 

omstilling” (1.10.56 – 1.12.14). Ifølge Rossil (2020) skyldes sidesporet, at teknologien der ligger bag 

Internettet og Facebook som social platform, har sine rødder i Silicon Valley, hvor man så teknologien 

som et frigørelsesværktøj fra magthaverne. Et frirum, hvor alle kunne få lov til at udtrykke deres egne 

holdninger, være den de er, og så videre. Han argumenterer, at den udvikling nu har taget overhånd, 

og udtaler i den sammenhæng: ” (…) og så er man fuldstændig blind for, at dét som internettet i virke-
ligheden er blevet, er sådan en fuldstændigt magt-teknologi, hvor at dem der har data og dem der har 
folks opmærksomhed, også sætter dagsordenen, ik’. (…) der er sådan en særlig internet-ideologi, der 

ligger i Silicon Valley, og som trives i bedste velgående den dag i dag” (45.05 – 46.45).  

 

Rossil (2020) fortsætter og siger, at det er tydeligt, at direktøren på Politiken har et større begreb om 

hvad det vil sige, at have et samfundsansvar i Danmark, end hvad direktøren for Facebook har, og det 

er ifølge ham netop der problemet ligger: ” (…) medierne (læs: Sociale Medier) har jo uden at være en 
formel offentlig institution alligevel haft en rolle, som har gjort at de har haft nogle privilegier, som dem 
der har... altså, de har jo været gatekeepers. (…) de har jo i mange år ikke ladet sig styre af kommercielle 

interesser eller politiske hensyn, og alt muligt, ik.” (48.25 – 48.51). Både Rossil (2020) og Svarre (2020) 



KANDIDATAFHANDLING   15. MAJ 2020 
COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL  CAND.MERC. (KOM) 

Side 88 af 190 

 

understreger, at det først er i løbet af nyere tid, at vi med The Tech-Lash ser en reel modstand af den 

udvikling der har stået på, hvor Facebooks algoritmiske filtreringsprocesser har været delvise toneangi-

vere i nyhedsbilledet. Hertil udtaler Rossil (2020), at folk er blevet bevidste om at de gerne vil gøre oprør 

mod sig selv: ” (…) med alt det backlash der har været, i forhold til alle de her sager vi har set, særligt 
med Cambridge (læs: Cambridge Analytica), der måske er nogen der er stoppet op og sagt: Okay, 

måske vi er blevet alt det vi gerne vil gøre oprør imod, ik.” (45.05 – 46.45). Svarre (2020), ser denne 

udvikling som et sundhedstegn, og beskriver det som samfundet der gennemgår en slags selvregule-

ring (1.06.19 – 1.07.50). 

 

Flere Eksperter, herunder Svarre (2020), Haug (2020), Christiansen (2020) og Kammer (2020), under-

streger, at udviklingen går for hurtigt, og at det er nødvendigt at man begynder at tage et ansvar. Svarre 

(2020) og Rossil (2020) udtaler begge, at det dog har været svært at vide hvor ansvaret skulle placeres, 

da Internettet er blevet set som noget udenfor Offentlighedens rammer, hvilket Rossil (2020) beskriver 

således: ” (…) men det er jo den der tillid til Internettet som en unik teknologi, som ikke ligger under for 
de samme restriktioner som andre teknologier, det er ligesom sit eget; det har noget særligt. Det har sit 

eget liv. Alle... altså, der er ikke nogen der er herrer over noget. Altså, internettet er decentralt” (51.47 - 

52.33).  Svarre (2020) pointerer hertil, at det er vigtigt at borgerne bliver mere oplyste og uddannede i 

hvordan de færdes og sorterer i nyheder på Sociale Medier, Facebook især – og at dette bør ske 

allerede fra folkeskolen (41.00 – 42.25). Ydermere, bør virksomhederne, herunder både Nyhedsmedi-

erne og Facebook, tage mere ansvar i den måde de former deres forretningsmodel.  

 

Facebook bør, ifølge Svarre (2020) og Rossil (2020, 45.05 – 46.45), anerkende deres rolle som tone-

angivere af nyhedsbilledet og det ansvar der følger, og forsøge at være mere transparente og fair. Ny-

hedsmedierne skal skabe en nyhedsstrøm der skaber bedre samfundsborgere, og ikke kun en nyheds-

strøm der skaber mere profit (Svarre, 2020, 38.25 – 39.45). Ifølge alle Eksperter, eksisterer der konsen-

sus om en tredeling af ansvaret, herunder: politikerne, virksomhederne og borgerne, men Svarre (2020) 

argumenterer at det største ansvar findes hos politikerne, da de besidder den magt der skal til for at 

gøre noget: ” (…) Det er også politikerne der kan få teknologiforståelse ind i folkeskolen. Det er politikerne 
der kan lave sådan noget som GDPR (…) som ændrer noget mentalitet hos virksomhederne, og så 

videre (…)” (41.00 – 42.25). 
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5.3.3 Delkonklusion 
Baseret på ovenstående analyse af hvorledes samspillet mellem filtreringsprocesserne for nyhedsfor-

midling via Facebook præger nyhedsbilledet, har vi været i stand til at besvare underspørgsmål 3. Her 

kan følgende konkluderes: Engagement på Facebook er både en forudsætning for hvilket nyhedsind-

hold der bliver distribueret på Facebook, og hvordan dette indhold endeligt bliver prioriteret i newsfee-

det, og dermed, hvilke nyheder brugerne bliver eksponeret for. Derved kan der peges på en ny filte-

ringsproces, som nyhedsbilledet på Facebook undergår, hvorfor vi med analysen har været i stand til 

at identificere et Økosystem mellem Nyhedsmedierne og Facebook. Eftersom Nyhedsmedierne kan 

drage økonomiske fordele af at være til stede på Facebook, kan det argumenteres, at traditionelle ny-

hedskriterier, såsom aktualitet og relevans, underordnes økonomiske hensyn. Facebook belønner Ny-

hedsmedierne, når de udkommer med populært indhold, der driver engagement, fordi det er i Face-

books økonomiske interesse at have indhold, der genererer mange interaktioner. Denne dobbeltfiltre-

ring, hvor de to interessenter, Nyhedsmedierne og Facebook, fungerer i samspil med hinanden, har 

endelig betydning for det nyhedsbillede der efterlades på Facebook. Desuden har analysen påvist, at 

store dele af den danske befolkning indhenter deres nyheder via Facebook, hvorfor mange danskeres 

nyhedsbillede udgøres af de nyheder, der florerer på Facebook. Der peges i analysen derfor på, at det 

aftryk det identificerede Økosystem efterlader, er stort. Dermed er der sat lighedstegn mellem nyheds-

billedet på Facebook og Offentligheden. Siden Internettets fremkomst, som har affødt nem adgang til 

online diskussioner, har fortalere for deliberativt demokrati håbet på en forbedret Offentlighed. Denne 

udvikling har medført, at måden hvorpå vi indhenter nyheder og overskuer nyhedsbilledet på Facebook 

i dag, har ændret sig markant. Dette afføder positive konsekvenser, idet man som bruger har mulighed 

for at konsulterer, at konsultere flere forskellige nyhedskilder, end man har gjort før, da Facebook samler 

det hele på et sted. Via analysen er det ligeledes blevet evident, at der eksisterer en ny generation af 

gatekeepere, nemlig brugerne (Bro & Wallberg, 2014), som via engagement er med til at præge ny-

hedsbilledet på Facebook, og derved. Brugerne får en indflydelse på Offentlighedens dagsorden. Dog 

opfatter flere Eksperter denne udvikling som værende problematisk for demokratiet, idet nyhedsformid-

lingen via Facebook er underlagt filtreringsprocesser, som udgøres af økonomiske incitamenter. Via 

analysen er det ligeledes blevet klart, at det først er i løbet af nyere tid at vi ser en reel modstand af den 

udvikling der har stået på. Hertil påpeges det via Eksperterne, at udviklingen går for hurtigt, og at det 

er nødvendigt at der tages ansvar. Dette har dog været en udfordring, da Internettet er blevet set som 

noget decentralt, udenfor Offentlighedens rammer. Blandt Eksperterne eksisterer der konsensus om-

kring en tredeling af ansvaret, herunder: politikerne, virksomhederne og borgerne, hvilket leder op til en 

diskussion omhandlende den overordnede ansvarsfordeling i nyhedsformidlingen på Facebook. 
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6 DISKUSSION 
Med dette afsnit ønsker vi, at diskutere vores resultater fra analysen, i forhold til det aftryk nyhedsfor-

midling via Facebook efterlader. Vi har delt diskussionen ud i 4 overordnede temaer: Algoritmiske filtre-

ringsprocesser som fænomen, ændrede nyhedskriterier, negative konsekvenser af udviklingen og til 

sidst Økosystemets påvirkning på samfundet. 

 

6.1 Var verden bedre før Facebook? 
Vi har blandt andet fundet at filtreringsprocesserne kan være med til at skabe en skævvridning af ny-

hedsbilledet på Facebook, hvor Nyhedsmedierne og Facebook skaber en dobbeltfiltrering, idet de føder 

ind i hinandens økonomiske interesser. Via identifikationen af Økosystemet har vi fundet, at denne dob-

beltfiltrering efterlader et mere fragmenteret nyhedsbillede på Facebook, hvilket flere eksperter ser som 

problematisk for demokratiet. Jævnfør analysen, påpeges det af Eksperterne, at det er på tide, at der 

tages ansvar for den eksponentielle udvikling. Hertil kan man dog stille spørgsmålstegn ved, hvad pro-

blemet egentlig er med denne udvikling? Hvad er det vi mister? Og ikke mindst, hvad er alternativet?  

 

I løbet af analysen står det klart, at der eksisterer en udfordring ved debatten, idet Internettet og Face-

book ofte problematiseres, og gøres til syndebuk for udviklingen. Ofte lader det til at forholde sig såle-

des, blot fordi dét er anderledes fra hvad det var engang. I analysen understreges det flere steder, 

hvordan der i dag er en større nyhedsstrøm, med Facebook som samlingssted, og at brugerne derved 

får nyheder fra flere forskellige kilder, end de ville have fået før Facebook. I den forbindelse er det oplagt 

at diskutere, om den demokratiske debat fungerede bedre dengang, eller om man i virkeligheden var 

mere fragmenterede, da man havde adgang til færre nyhedskilder. Analysen har fundet, at filtrerings-

processerne er med til at skabe et mere fragmenteret nyhedsbillede på Facebook, hvor brugerne kan 

blive fanget i filterbobler, hvor man søger dét indhold man allerede har udtrykt en interesse for. Kammer 

(2020) argumenterer, at den samme fragmentering eksisterede dengang, hvor der kun fandtes fysiske 

aviser. Dog viser analysen, at fragmenteringen er blevet forstærket med dataudnyttelse og algoritmiske 

filtreringsprocesser. Om denne fragmentering er skadelig for demokratiet og offentligheden, er op til 

diskussion. Eksperterne påpeger at den teknologiske udvikling går hurtigt, og peger ligeledes på, at det 

sker i en sådan hast, at mange ikke er bevidste om de rammer teknologien sætter. Via analysen har vi 

vist, at der er konsensus blandt Eksperterne om, at der må tages ansvar for den teknologiske udvikling. 

Men det står ligeledes klart, at det ikke giver mening at gå tilbage til, hvordan det var engang. I stedet 

må vi forholde os til denne nye digitale tidsalder, som vi står i, og forsøge at tilpasse på bedste vis. 
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6.2 Ændrede nyhedskriterier 
Nyhedsmedierne har, om nogen, været nødsagede til at tilpasse sig, for at overleve i denne nye digitale 

tidsalder. Den digitale omstilling har medført en række ændrede nyhedskriterier, som nyhedsformidlin-

gen via Facebook er underlagt. Engagement, og den popularitet som engagement afspejler, fungerer i 

et vist omfang som et selvstændigt nyhedskriterie, blandt de analyserede Nyhedsmedier. Samme ny-

hedskriterie gør sig gældende på Facebook, hvor indhold med højt engagement, favoriseres og priori-

teres i newsfeedet. Vi har fundet, at Økosystemet medvirker til en fragmentering af nyhedsbilledet, hvor 

nyheder filtreres på andre kriterier end traditionelle nyhedskriterier, som aktualitet og relevans. Dog kan 

der sættes spørgsmålstegn ved, om popularitet som nyhedskriterie egentlig adskiller sig markant fra de 

traditionelle nyhedskriterier. Kan en nyhed, der er populær, ikke også være både aktuel og relevant? 

 

Der peges i analysen på, at alle tre Nyhedsmedier, Politiken, Ekstra Bladet og TV2, ser det som deres 

samfundsansvar at oplyse befolkningen om det aktuelle og relevante. TV2 beskriver det som et public 

service-ansvar at ”vise substans”, Ekstra Bladet vil tjene offentligheden ved ”fortsat, at forholde sig 

kritisk til magthaverne”, og Politiken vil oplyse med ”de vigtigste nyheder, skarpeste analyser og mest 

markande holdninger”. På hver sin måde argumenterer Nyhedsmedierne dermed for, at formidle indhold 

der er både aktuelt og relevant. Kammer (2018) peger på, at aktualitet som nyhedskriterie har fået en 

anden betydning, i takt med den digitale omstilling. Han argumenterer, at muligheden for, at levere 

nyheder i realtid, er et nyopstået kriterie for Nyhedsmedierne. Dette betyder også, at hyppighed har fået 

en ny betydning. Derfor kan man undre sig over, om hyppigheden og den høje frekvens i nyhedsstrøm-

men har medvirket, at aktualitets- og relevansbegrebet har ændret sig så markant, at det ikke længere 

giver mening at tale om hvad der er mest aktuelt eller relevant, men snarere, hvor grænsen går, for 

historier der ikke er aktuelle eller relevante? Nyhedsmedierne har ikke behov for at lave den samme 

sondring i aktualitet og relevans, da de i princippet kan bringe det hele. Med Nyhedsmediernes løfte om 

at fungere som samfundsoplysende instans, må det antages, at de bringer aktuelle og relevante histo-

rier. Og såfremt disse aktuelle og relevante historier opnår højt engagement, og dermed bliver prioriteret 

i newsfeedet på Facebook, eksisterer der så egentlig et problem? 

 

Via analysen kan det argumenteres at Nyhedsmedierne er bedre rustede end nogensinde før, til at 

skabe indhold der lever op til alle nyhedskriterier, herunder både popularitet, samt aktualitet og relevans, 

da de har mulighed for at anvende brugerdata. Den enorme mængde brugerdata giver Nyhedsmedierne 

indsigt i, hvorledes de skal udvælge og præsentere indhold, så det tilpasses brugernes behov. Som 

Kammer (2020) påpeger, kunne man med printavisen ikke vide sig sikker i, hvilket indhold læserne rent 
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faktisk engagerede sig med. Den eneste chance man havde for at få en indikator af, om man gjorde 

det godt, var ved at måle på hvor mange der købte avisen. Men det var ikke muligt at måle hvilket 

journalistisk indhold, inde i avisen, brugerne egentligt læste. Det var ligeledes svært at vurdere hvor i 

processen, man mistede læserne. Nyhedsmedierne kunne blot gisne om hvad der virkede, men dette 

kunne ikke vides med sikkerhed, og hvis man skulle finde ud af det, var det dyrt. Der er i takt med den 

digitale omstilling kommet et hav af muligheder for at give Nyhedsmedierne et mere detaljeret og kon-

stant opdateret billede af, hvilket indhold brugerne har lyst til at læse, og engagere sig med. Nyheds-

medierne har dermed de ultimativt bedste forudsætninger for, at levere indhold der lever op til kriterierne 

om aktualitet og relevans, samtidig med at de kan efterleve et popularitetskriterie. Nyhedsmedierne er i 

dag bedre rustede til at vurdere, hvad de kan være for brugerne, og hvordan de møder deres behov 

med det indhold de bringer. Dertil har Nyhedsmedierne ligeledes fået et bedre beslutningsgrundlag til 

at vurdere, hvad de vælger at være for brugerne. Og skulle man så ikke mene, at de vælger at være en 

instans, der oplyser offentligheden med samfundsoplysende indhold? 

 

Det kan derfor diskuteres, hvorvidt de muligheder der opstår med nyhedsformidlingen via Facebook, 

ikke bidrager positivt til Nyhedsmediernes rolle som samfundsoplysende institution? Som adresseret i 

analysen, er der opstået en ny generation af gatekeepere i form af brugerne (Bro & Wallberg, 2014). 

Brugerne er, via deres engagement, med til at præge nyhedsbilledet på Facebook, og den offentlige 

debat. Det er dermed ikke længere kun Nyhedsmedierne der vogter den metaforiske dør til Offentlig-

hedens opmærksomhed. Brugerne er i høj grad med til at diktere, hvilket indhold der bliver prioriteret 

hos Nyhedsmedierne og Facebook, og er dermed medvirkende til at præge Offentligheden. Og er det 

ikke blot en positiv udvikling for Offentligheden og demokratiet, at alle har en stemme, som både kan 

udfordre og påvirke traditionelle magthavere? Brugen af Facebook som distributionskanal åbner også 

op for, at flere har adgang til nyheder. Der er ingen omkostninger ved at konsumere nyheder på Face-

book, modsat tidligere, hvor læserne skulle betale og som oftest kun holdt én avis. Læserne kan få et 

langt mere varieret billede af nyhedsstrømmen via Facebook, da det er muligt at følge med på tværs af 

flere forskellige Nyhedsmedier. Man har derfor mulighed for at konsumere indhold fra flere forskellige 

nyhedskilder end tidligere. Vi har adresseret at der eksisterer kommercielle interesser for Nyhedsme-

dierenes tilstedeværelse på Facebook, hvilket kan være medvirkende til, at de underordner journalisti-

ske forpligtelser om samfundsoplysning, grundet økonomiske hensyn. Der kan derfor rejses spørgsmål 

ved, hvorvidt Nyhedsmediernes ansvar, som samfundsoplysende institution, ikke blot efterleves i højere 

grad end tidligere, når de med deres tilstedeværelse på Facebook bidrager til et mere alsidigt nyheds-

billede på platformen, og samtidig involvere brugerne i det nyhedsbillede der efterlades? 
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6.3 Dataficeringens udfordringer 
Digitaliseringen har givet os mange muligheder, og ikke mindst et fornyet håb om et mere deliberativt 

demokrati. Netop fordi alle nu kunne udgive på Internettet, til ingen eller få penge, blev Internettet en ny 

vej til selvudfoldelse, journalistik, kommunikation og søgen efter sandheden. Med udviklingen af tekno-

logien kom dog også en række udfordringer og negative konsekvenser. Analysen har vist, at kommer-

cialiseringen og dataficeringen af Nyhedsmedier, samt Facebooks rolle som fortrukken nyhedskilde, har 

medført et mere fragmenteret nyhedsbillede (Slots- og Kulturstyrelsen, 2020). Facebook har lært at 

engagement driver deres forretningsmodel, og bruger nu deres enorme mængde brugerdata på, at 

personalisere brugernes newsfeed. Der kan dog stilles spørgsmålstegn ved, om Facebook blot har 

været dygtige til at skabe en fortælling om, at deres algoritme og filtreringsprocesser er en fornøden 

frelser i en tid, hvor brugerne har en paradoksal følelse af at være på bagkant. Særligt idet nyheds-

strømmen er mere heftig end nogensinde før på Facebook. Men, netop fordi Facebook er blevet den 

tredje mest fortrukne platform, når det kommer til indsamling af nyheder, har vores analyse også vist at 

flere eksperter begynder at se tendensen som en reel trussel mod demokratiet, og brugernes deltagelse 

i Offentligheden. I analysen har vi ligeledes fundet, at majoriteten af det indhold Facebooks algoritme 

prioriterer i brugernes newsfeed, kategoriseres som soft news (Selch, 2016), hvilket, ifølge flere eksper-

ter, også er med til at mindske antallet af veloplyste og demokratiske samfundsborgere. Flere steder i 

analysen påpeges det hvordan Facebooks fokus på at øge deres profit, hvor de fralægger sig ethvert 

ansvar i forhold til deres indflydelsesrige rolle i Offentligheden, kan være med til at skabe en skævvrid-

ning, der i sidste ende udgør en trussel for demokratiet. Omvendt kan det argumenteres, at brugerne 

bør være mere kritiske, og bevidste om teknologien, for at undgå at havne i en filterboble. På trods af, 

at man som bruger er opmærksom på at have et adspredt nyhedsoverblik på Facebook, har algorit-

merne haft en tendens til at styrke nicherne, hvor folk bliver suget ind i bobler. Og det er netop her 

polariseringen kan opstå, da man kun bliver fodret med det i indhold der er tilpasset ens tidligere forbrug 

af nyheder. Forbrugerne vil da kun blive bekræftet i deres egne holdninger. Hertil er det dog værd at 

nævne, at Facebook ikke skjuler indhold fra brugere; det samme indhold er tilgængeligt for alle, hvis 

man blot søger efter det. Det eneste Facebooks algoritme gør, er at filtrere, og sortere i nyhedsstrøm-

men, baseret på de interesser brugerne har tilkendegivet, via deres engagement. 

 

Som analysen også har påvist, især via udtalelser fra Rossil (2020) og Svarre (2020), er nogle brugere 

blevet mere opmærksomme på, i hvor høj grad disse filtreringsprocesser påvirker nyhedsbilledet på 

Facebook. Derfor ser vi en modstrøm i form af The Tech Lash, der ønsker mere transparens i Face-

books algoritmiske filtreringsprocesser. Der er, jf. analysen, en overvejende positiv indstilling til, at 
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antallet af gatekeepere bliver mindsket, idet nyheder deles på Facebook. Problemet opstår når algorit-

merne bliver overladt med ansvaret for at filtrere og personalisere nyhederne i de enkelte newsfeeds. 

Derudover vil Facebooks algoritme ikke prioritere samme nyhedsindhold som en fysisk avis (Selch, 

2016). Svarre (2020) peger dertil på, at flere brugere vil begynde at søge mod noget mere afbalanceret, 

som afveksling til den enorme nyhedsstrøm der eksisterer på Facebook. Med så mange informationer, 

og forskelligt nyhedsindhold - hver dag, og fra forskellige vinkler – argumenterer Svarre (2020), at ten-

densen ville være, at brugerne i stigende grad vil søge tilbage til de traditionelle Nyhedsmedier, og at 

brugerne vil sætte krav til Facebooks evne til at skabe mere gennemsigtighed på platformens newsfeed. 

Flere eksperter har også pointeret, at de så et behov for en form for funktion der kan rense algoritmerne, 

eller som Astrid Haug nævnte: en deradicalize my feed-knap. Der stadig findes stadig mange brugere 

der ikke ved, at filterbobler eksisterer, og at de måske endda selv lever i en. Det kan argumenteres, at 

brugerne i sidste ende er dem der står for skud, da de er mindst oplyste omkring det tekniske i en 

algoritmes opbygning, hvorfor vi, qua Eksperternes udtalelser, stiller spørgsmålstegn ved hvorvidt der 

er behov for indgriben fra magthavere. Skal Nyhedsmedierne stå fast ved ikke blot at efterkomme bru-

gernes efterspørgslen på soft news der ikke giver demokratiske og oplyste samfundsborgere (Selch, 

2016), eller skal det være Facebook, der skal uddanne den almindelige danske nyhedsforbruger? Det 

kan dog argumenteres, som det også blev tydeligt via analysen, at det som oftest ikke er den digitale 

teknologi, i sig selv, der er god eller dårlig, men at det afhænger af hvordan vi, som mennesker og 

samfund, vælger at bruge teknologien som redskab. 

 

6.4 Økosystemets magt 
Med udgangspunkt i analysen, og de resultater vi her har diskuteret, efterlades vi med et Økosystem 

der har mulighed for at bidrage positivt eller negativt til nyhedsbilledet og Offentligheden: Nyhedsfor-

midling via Facebook kan bidrage til at gøre op med de traditionelle magtroller, da brugerne, som den 

nye generation af gatekeepere, kan påvirke nyhedsbilledet på Facebook, og derigennem præge den 

offentlige debat. Facebook som aktør, og den tilgængelige brugerdata, bidrager ligeledes til processen, 

hvor Nyhedsmedierne kan få indsigt i hvad brugerne vil læse og derved tilbyde dette indhold. Hvis 

Nyhedsmedierne, og brugerne, anerkender det samfundsoplysende, aktuelle og relevante indhold, så 

efterlader dette Økosystem i høj grad et positivt aftryk på den offentlige debat. Modsat, hvis Nyheds-

medierne og brugerne ikke anerkender det det samfundsoplysende produkt, så efterlader dette et ne-

gativt aftryk på nyhedsbilledet på Facebook. Der peges i analysen på, at Nyhedsmedierne, af økono-

miske hensyn, distribuerer populære nyheder på Facebook. Samtidig ankerkender Facebook yderligere 

nyheder med højt engagement som meningsfulde, og favoriserer dermed disse populære nyheder i 
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brugernes newsfeeds. En proces, der i sidste ende kan efterlade brugerne i filterbobler, hvor de sam-

fundsoplysende nyheder, der burde vedrøre alle, både bliver filtreret fra i den journalistiske stofudvæl-

gelse, og i Facebooks algoritmiske prioritering. Hvis Økosystemet fyldes med nyheder, der ikke er sam-

fundsoplysende, kan det præge nyhedsbilledet i en negativ retning (Selch, 2016). Økosystemet eksi-

sterer og præger nyhedsbilledet på Facebook. Det aftryk, dette Økosystem efterlader på Offentlighe-

den, afgøres dermed af den type nyheder det fyldes med; Hvis det er samfundsoplysende nyheder, 

som er i Offentlighedens interesse, kan det argumenteres at Økosystemet efterlader et positivt aftryk 

på nyhedsbilledet, og den offentlighed nyhedsbilledet præger. Det samme gælder dog også med ne-

gativt fortegn; såfremt Økosystemet fyldes med ikke-samfundsoplysende nyheder, vil det efterlade et 

negativt aftryk på nyhedsbilledet. Brugerne er tilstede på Facebook, og de indhenter deres nyheder på 

Facebook. Hvorvidt denne tendens fortsætter, kan ligeledes diskuteres. Hvis Facebook ændrede algo-

ritmen i morgen, ville filtreringsprocesserne for nyhedsformidling via Facebook se markant anderledes 

ud. Med det mediebillede der eksisterer i dag, er Nyhedsmedierne blot til stede hvor brugerne er, uagtet 

de rammer Facebook, som facilitator, sætter for interaktionen mellem Nyhedsmedierne og brugerne. 

 

Så hvor efterlader det os? Vi har i analysen påpeget, at de digitale Nyhedsmedier har alle forudsætnin-

gerne for at producere indhold af høj kvalitet, og Nyhedsmedierne har med distributionen på Facebook 

mulighed for at nå brugere, der ellers ikke var blevet eksponeret for deres indhold. Men samtidig peger 

vi på, at Nyhedsmediernes forretningsmodel er udfordret i en digital sammenhæng. Og som konse-

kvens af dette, argumenteres det i analysen, at traditionelle nyhedskriterier underordnes økonomiske 

gevinster i at distribuere ’populære’ historier, der ikke nødvendigvis er aktuelle og relevante. Brugerne, 

som den nye generation af gatekeepere, får medbestemmelse i at være toneangivere for nyhedsbilledet 

– både i den journalistiske stofudvælgelse, såvel som i prioriteringen på Facebook. Vi har ligeledes 

diskuteret, hvem der står med det endegyldige ansvar, om at præge nyhedsbilledet således, at bor-

gerne bliver veloplyste, demokratiske samfundsborgere, når de indsamler nyhederne på Facebook. Er 

det brugerne, Nyhedsmedierne eller Facebook, der skal gå først? Skal man som bruger undgå at inter-

agere med de populære soft news, skal man som Nyhedsmedie undgå at bringe dem, eller skal Face-

book undgå at favorisere dem? En ting er sikkert. Teknologiens muligheder er her allerede, uagtet om 

den bruges til at tjene Offentlighedens interesse, eller Nyhedsmedierne og Facebook som kommercielle 

institutioner. Nyhedsmedierne har i en digital sammenhæng også et samfundsoplysende ansvar. Et 

ansvar, de også selv anerkender. Spørgsmålet er derfor, hvordan Nyhedsmedierne vælger at være 

tilstede digitalt, og om de kan formå både at leve op til deres virke som indflydelsesrige institutioner i 

det demokratiske samfund, samtidig med, at de kan blive økonomisk bæredygtige i en digital kontekst. 
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7 KRITISKE REFLEKTIONER 
Med dette afsnit ønsker vi at reflektere over de valg vi har truffet i forbindelse med dette speciale. Her-

under vil vi komme ind på afgrænsningerne, teorien, metoden og den indsamlede empiri, da disse har 

været med til at forme specialet, og har haft en afgørende indflydelse på de resultater vi har opnået. 

Formålet med dette afsnit er at reflektere kritisk over de rammer specialet har været underlagt, for på 

den måde at opnå et mere nuanceret billede af resultaterne, og hvordan disse kunne have set anderle-

des ud, havde vi valgt en anden vej. 

 

Specialets problemfelt er forholdsvist uudforsket, og derfor har måden hvorpå vi har tilgået emnet haft 

stor indflydelse på de opnåede resultater. Der har været mange valgt at træffe, da der ikke har eksisteret 

meget teori om de filtreringsprocesser nyhedsformidlingen via Facebook er underlagt. Af den grund, 

har vi været nødsagede til at tage udgangspunkt i en lang række værker omhandlende klassisk sam-

fundsdynamik, demokrati og digital nyhedsformidling og suppleret disse med opdaterede værker for at 

kunne sammenfatte vores teori og indsamle empiri. En række af de klassiske værker idenfor Offentlig-

hedsteori har ikke taget højde for den digitale tidsalder vi befinder os i nu, hvorfor der har eksisteret en 

række faldgrupper heri. Vi har dog været opmærksomme på dette undervejs, hvorfor vi har prioriteret 

at indhente megen empiri til at undersøge problemfeltet, hvilket er afspejlet i vores metodiske overve-

jelser. Her har vi været i stand til at kunne supplere den mere almene og klassiske teori med empiri, der 

har været i stand til at belyse emnet fra en mere aktuel vinkel. På den måde har teorien dannet ud-

gangspunkt for vores indsamling af empiri, men via litteraturen er vi ligeledes gennem empirien kommet 

frem til en række pointer, som ikke har kunne relateres til teorien. 

 

Vi har valgt at undersøge hvad der forudsætter filtreringsprocesserne i nyhedsformidling via Facebook, 

og hvordan disse filtreringsprocesser påvirker nyhedsbilledet på Facebook. Vi har dermed aktivt fravalgt 

at se på andre Sociale Medie platforme. Det gjorde vi, da det i vores research stod klart, at Facebook 

fungerer som en af de største nyhedskilder for danskerne, og dermed må anerkendes som havende en 

betydelig rolle i nyhedsformidling. Dette valg har uden tvivl haft en stor betydning for vores resultater, 

da filtreringsprocesserne, og de relaterede incitamenter for nyhedsformidling på andre kanaler, hvor 

nyhedsformidling finder sted, højst sandsynligt ser anderledes ud. Det kan argumenteres, at vores re-

sultater havde set markant anderledes ud, såfremt vi havde valgt et andet Socialt Medie, såsom Twitter, 

hvor tilstedeværelsen er mere politisk. Det samme gælder for vores valg af temaet omkring nyheder, og 

deres påvirkning på nyhedsbilledet i forhold til demokrati og Offentlighed. Vores resultater ville se an-

derledes ud, havde vi valgt at fokusere på et andet tema, fx politik og fake news. Temaerne grænser 
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op ad hinanden, men dette valg ville have betydet markant anderledes resultater, da den algoritmiske 

filtrering er anderledes på disse områder. Nyhedsmedier er på samme måde et tema med mange fa-

cetter, hvor vi har valgt at fokusere på digital nyhedsformidling. Havde vi valgt at inddrage flere sider af 

Nyhedsmedierne, havde vi kunne pointere andre ting i analysen, og ende ud med anderledes resultater. 

Vi valgte at tage udgangspunkt i temaerne: Nyheder, Offentlighed og Demokrati, da dette er enklere at 

generalisere på baggrund af, og dermed besvare problemformuleringen. Vores fokus var ikke at af-

hjælpe Offentligheden, men snarere at kortlægge de strukturer og magtforhold der har indflydelse på 

hvilke filtreringsprocesser nyhedsformidlingen via Facebook er underlagt, og hvordan disse filtrerings-

processer påvirker nyhedsbilledet. Dette gjorde vi i sidste analyseben, hvor vi var i stand til at identificere 

et Økosystem, der i bedste fald kan benyttes til videre forskning idenfor problemfeltet. 

 

Hertil har vores valg af informanter ligeledes haft en betydning for vores resultater. Vi har valgt kun at 

foretage interviews med 3 forskellige Nyhedsmedier; Politiken, Ekstra Bladet og TV2. Det har vi gjort, 

da de på mange måder repræsenterer forskellige ender af skalaen. Politiken og Ekstra Bladet ligger på 

hver sin fløj - på trods af samme ejere. Ekstra Bladet som klassik tabloidavis, og Politikken som niche 

indholdsavis. TV2 har fungeret i midten af skalaen. Hertil kunne vi have valgt, at inkludere fx DR som en 

fjerde vinkel i specialet, hvilket havde givet nogle helt andre resultater, da det er et 100% statsejet og 

public service-medie. Vi kunne også have inddraget et 100% online (og privatejet) medie såsom Zetland, 

hvilket uden tvivl havde givet andre resultater, da Zetland kunne give os dybere indsigt i hvad det vil 

sige at fungere som nyhedsformidler i en fuldkommen digital ramme. Havde vi valgt at inddrage flere 

Nyhedsmedier, kunne vi konkludere på baggrund af flere udsagn, hvilket havde styrket generaliserbar-

heden og resultaterne i dette speciale. Indenfor de mulige rammer i vores situation, har vores resultater 

dog været tilfredsstillende, og dækkende nok i forhold til at kunne svare på problemformuleringen. 

 

Det var et krav for vores informanter på Nyhedsmedie-siden, at de havde en indgående viden indenfor 

den digitale omstilling af Nyhedsmedier. Vores Eksperter skulle ligeledes have stor viden indenfor en 

række forskellige felter, herunder bl.a.: digital nyhedsformidling, digitale medier, Sociale Medier, og for-

midling på Internettet. Vores resultater er i høj grad præget af vores informanter, da deres udtalelser har 

været med til at forme store dele af analysen. Hertil skal det dog tilføjes, at vores resultater muligvis ville 

være mere valide, såfremt vi havde haft en informant, der kunne fortælle mere indgående om Facebooks 

algoritmiske filtreringsprocesser. Dette ville betyde, at vi skulle tale med en fra Facebook, som ville være 

villig til at fortælle om de beslutninger de træffer i henhold til de algoritmiske filtreringsprocesser, hvilket 

vi forestiller os ville blive svært. Om end, ville det have gavnet vores undersøgelse. 
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De kvantitative studier vi har inddraget i specialet, herunder: DR Medieforsknings Medierapport 2019 

samt Slots- og Kulturstyrelsens rapport om Medieforbruget 2019, har ligeledes været vigtige at tage 

højde for. Fælles for de to studier er, at de siger meget om hvordan danskerne forbruger medier – dog 

har fokus i rapporterne i høj grad været på traditionelle medier, herunder: TV og avis. Dette har medført 

en forholdsvist begrænset indsigt i algoritmerne og filtreringsprocessernes betydning for, hvordan ny-

heder distribueres fra Nyhedsmedier og videre ud på Facebook. Vi har været opmærksomme på, at 

udvælge det nødvendige, og fravalgt anden information, der fraveg for meget fra vores problemfelt. 

Havde vi haft en mere positivistisk tilgang i specialet, havde vi med baggrund i data været i stand til at 

sige noget generelt om filtreringsprocessernes påvirkning på nyhedsbilledet. Dog var fokus i dette spe-

ciale ikke at få afdækket et bredt spekter indenfor problemfeltet, men at få indsigt i den subjektive 

opfattelse af fænomener, hvilket ikke havde været muligt med en positivistisk tilgang. 

 

Vores kvalitative interviews har delvist dannet det empiriske grundlag i dette speciale, hvilket uundgåeligt 

har haft stor indflydelse på de resultater vi har fundet. Vi må dog erkende, at andre metoder kunne have 

været relevante for dette speciale, herunder fx gruppeinterviews eller dybdegående interviews med en 

række Facebook brugere, for at få dybere indsigt i, hvordan disse personer oplever newsfeedet, ser 

nyhedsbilledet på Facebook og navigerer i filterbobler, mm. Dette kunne have givet os nogle værdifulde 

resultater, da vi derigennem kunne få et mere nuanceret billede af filtreringsprocessernes påvirkning på 

brugerne. Via vores resultater nu, har vi udelukkende vores informanter og teoriens gisninger om, hvilken 

indflydelse filtreringsprocesserne har på samfundet, og borgerne. Det har for dette speciale været til-

strækkeligt for validiteten, men hvordan inddragelsen af dette tredje led med brugerne kunne have givet 

os andre resultater har trods alt været en væsentlig kritisk refleksion vi har gjort os. 

 

Som nævnt allerede i det videnskabsteoretiske udgangspunkt, så har en endnu en væsentlig kritisk 

refleksion udmundet i vores egen forforståelse, som også har haft en betydning for vores resultaters 

reliabilitet og validitet, da disse har spillet ind når vi har interviewet, samt tolket empiri og teori. Vi har 

været bevidste om at benytte hermeneutikken som forståelsesramme, hvor især den hermeneutiske 

tilgang kan ses via de kvalitative interviews. Her har vi selv indtaget en aktiv rolle i fortolkningen af udta-

lelserne ud fra vores referenceramme og forståelse for helheden, ligesom interviewpersonernes svar er 

baseret på deres individuelle forståelse, og fortolkning af spørgsmålene. Med denne metode anerkender 

vi at sandheden opstår i meningsdannelsen. Havde vi ikke haft denne tilgang, kunne vores resultater 

have set anderledes ud, da vi så kunne have sat vores egen forforståelse først, hvilket kunne have en 

afgørende betydning for hvordan vi valgte at udforme specialet. Da vi fra start har været bevidste om, 
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at problemfeltet har været præget af mange stærke holdninger, i vidt forskellige retninger, har det været 

vigtigt for os at bibeholde en kritisk og objektiv tilgang til den valgte teori, og den indsamlede empiri. Vi 

ønskede ikke, at vores egne holdninger, eller forforståelse, skulle diktere resultaterne i dette speciale, 

men hellere lade specialet forme af de forskellige input vi fik fra informanter, i samspil med teorien. 

Havde vi derfor valgt at udelukkede Kritisk Realisme i dette speciale, havde resultaterne ligeledes set 

anderledes ud.
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8 KONKLUSION 
Vi har besvaret de tre underspørgsmål via den tredelte analyse i form af Nyhedsmedierne, Facebook 

og Nyhedsbilledets påvirkning og er således i stand til at besvare specialets problemformulering: Hvad 
forudsætter filtreringsprocesserne i nyhedsformidling via Facebook, og hvordan påvirker disse filtre-
ringsprocesser nyhedsbilledet på Facebook? 
 

Med første del af analysen har vi været i stand til at konkludere, hvilke filteringsprocesser der gør sig 

gældende i Nyhedsmediernes formidling på Facebook. Her er det påvist, at kommercialiseringen, og 

ønsket om at generere sidevisninger, har medført en filtrering i de nyheder brugerne eksponeres for. 

Denne findes på to niveauer: Brugerdata bruges aktivt på tværs af Nyhedsmedierne, til at vurdere hvilke 

nyheder der bringes, og hvordan disse præsenteres på Nyhedsmediernes hjemmesider. Dernæst 

guider engagement som indikation for popularitet yderligere, hvilke historier der videreformidles på Fa-

cebook, og hvordan disse præsenteres. Filtreringen sker på baggrund af, at nyheder på Facebook både 

skal generere konverteringer til Nyhedsmediernes respektive hjemmesider og opnå stor rækkevidde på 

Facebook. Derved kan Facebook som distributionskanal bidrage til en øget indtjening for Nyhedsmedi-

erne, hvorfor tilstedeværelsen herpå bunder i et fundamentalt ønske om at øge profitten. 

 

Med anden del af analysen har vi identificeret, hvordan nyhedsindhold der er distribueret via Facebook, 

er underlagt platformens algoritmiske filtreringsprocesser. Analysen har tydeliggjort, at Facebooks al-

goritmiske filtreringsprocesser, har til formål at øge brugernes tid på platformen, samt at øge brugernes 

engagement med det indhold de bliver præsenteret for. Facebook har lært at engagement driver deres 

forretningsmodel, og bruger derved data til at personalisere brugernes newsfeed. Analysen har fundet, 

at de tre vigtigste faktorer, der afgør Facebooks algoritmiske prioritering af opslag i newsfeedet, også 

kaldet ranking signals, udgøres af henholdsvis hvem brugeren typisk interagerer med, medietypen og 

opslagets popularitet. Analysen har ligeledes fundet, at Facebooks algoritmiske filtreringsprocesser kan 

være med til at skabe en inkongruens mellem, hvad Nyhedsmedierne gerne vil have os til at læse, og 

hvad brugerne eksponeres for, eftersom indhold prioriteres på baggrund af engagement. Hertil fandt vi, 

at de personaliserede newsfeeds potentielt kan skabe filterbobler, som kan udgøre en trussel, idet 

samfundsoplysende indhold kan risikere at blive filtreret væk, og derved miste eksponering. 

 

Med sidste del af analysen, har vi konkluderet, hvorledes samspillet mellem filtreringsprocesserne for 

nyhedsformidling via Facebook, præger nyhedsbilledet på Facebook. Her har vi først og fremmest væ-

ret i stand til at identificere et Økosystem, der illustrerer hvordan engagement på Facebook både er en 
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forudsætning for hvilket nyhedsindhold der bliver distribueret på Facebook, og hvordan dette indhold 

endeligt bliver prioriteret i newsfeedet. Med afsæt i det analyserede Økosystem, har vi dernæst været i 

stand til at konkludere, at samspillet mellem filtreringsprocesserne, kan være med til at skabe en skæv-

vridning af nyhedsbilledet, som finder sted på baggrund af Nyhedsmediernes og Facebooks ønske om 

at øge profitten. Ligeledes konkluderes det, at denne dobbeltfiltrering efterlader et mere fragmenteret 

nyhedsbillede på Facebook, hvilket flere eksperter vurderer som værende problematisk for demokratiet 

og Offentligheden. Analysen har ydermere fundet, at Nyhedsmedierne kan drage økonomiske fordele 

af at være til stede på Facebook, hvortil det argumenteres, at traditionelle nyhedskriterier, såsom aktu-

alitet og relevans, underordnes økonomiske hensyn. Facebook belønner Nyhedsmedierne, når de ud-

kommer med populært indhold, da dette er i overensstemmelse med Facebooks forretningsmodel. I 

analysen har vi ligeledes kunne konkludere, at der eksisterer en ny generation af gatekeepere i form af 

brugerne, som via deres engagement, er med til at præge nyhedsbilledet på Facebook, hvilket derved 

giver dem mulighed for at præge Offentligheden. 

 

Med afsæt i analysen, har dermed vi været i stand til at demonstrere de strukturer der ligger til grund 

for de filtreringsprocesser der forudsætter nyhedsformidling via Facebook, både fra Nyhedsmediernes 

og fra Facebooks perspektiv. Dertil er vi i stand til at konkludere, at samspillet mellem disse filtrerings-

processer påvirker nyhedsbilledet på Facebook, eftersom disse filtreringsprocesser forudsætter, at ny-

hedsbilledet bliver mere fragmenteret. Med udgangspunkt i den tredelte analyse, har vi diskuteret vores 

resultater i forhold til det aftryk nyhedsformidling via Facebook efterlader på Offentligheden. Nyhedsfor-

midling via Facebook kan bidrage til at gøre op med de traditionelle magtroller, da brugerne i højere 

grad kan præge den offentlige debat. Såfremt Nyhedsmedierne, og brugerne derved anerkender det 

samfundsoplysende, aktuelle og relevante indhold, efterlader Økosystemet i høj grad et positivt aftryk 

på den offentlige debat. Modsat, hvis brugerne ikke anerkender det samfundsoplysende indhold, efter-

lader det et negativt aftryk på nyhedsbilledet på Facebook. Økosystemet medvirker et fragmenteret 

nyhedsbillede på Facebook, uagtet typen af nyheder det behandler. Dermed har vi diskuteret, hvem 

der står med det endegyldige ansvar om at præge nyhedsbilledet på Facebook således, at brugerne 

bliver veloplyste, demokratiske samfundsborgere. Afslutningsvist sættes der spørgsmålstegn ved, hvor-

ledes Nyhedsmedierne kan formå at etablere en økonomisk bæredygtig forretningsmodel i en digital 

kontekst, samtidig med at forblive indflydelsesrige institutioner i det demokratiske samfund. 
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9 PERSPEKTIVERING 
Vi er gennem vores analyse af de filtreringsprocesser der forudsætter nyhedsformidling via Facebook, 

og hvordan disse præger nyhedsbilledet, stødt på nye problemstillinger og perspektiver, der er interes-

sante at undersøge yderligere. I det følgende vil vi derfor perspektivere dette speciales resultater til 

fremtidige forskningsmuligheder inden for nyhedsformidling via Facebook. 

 

Via vores analyse fandt vi blandt andet, at filtreringsprocesserne kan være med til at skabe en skæv-

vridning af nyhedsbilledet på Facebook, hvor Nyhedsmedierne og Facebook skaber en dobbeltfiltrering, 

idet de føder ind i hinandens økonomiske incitamenter. Med udgangspunkt i Økosystemet fandt vi, at 

dobbeltfiltreringen efterlader et mere fragmenteret nyhedsbillede på Facebook, hvilket flere eksperter 

ser som værende problematisk for demokratiet. Dette giver anledning til at undersøge, det nyhedsbil-

lede der eksisterer på Facebook. Vi har konkluderet, hvilke forudsætninger, eller filtreringsprocesser 

nyhedsbilledet på Facebook er underlagt. Dermed kunne der med fordel undersøges, hvilken karakter 

nyhederne på Facebook har, og om disse kan kategoriseres som enten soft news eller hard news, for 

på den måde at rejse viden om Økosystemets påvirkning på Offentligheden. 

 

Ligeledes kunne det være relevant at undersøge, hvilken type indhold brugerne interagerer med, for 

dermed at udlede, hvor den største påvirkning på nyhedsbilledet finder sted. En sådan forskningstilgang 

ville være relevant i en praktisk anvendelse, eftersom man derved er i stand til at konkludere, hvorvidt 

det er brugerne, Nyhedsmedierne, eller Facebook, der præger nyhedsbilledet på Facebook mest.  Det 

ville kunne afhjælpe Offentligheden, med viden om typen af indhold brugerne interagere med, i mod-

sætning til dette speciale, der blot fokuserer på at kortlægge strukturer og magtforhold. 

 

Vi har i vores analyse ligeledes påpeget, at store dele af den danske befolkning, indsamler og konsu-

merer nyheder på Facebook. Herunder har vi konkluderet, at Facebook fungerer som den primære og 

fortrukne nyhedskilde for nogle segmenter. Dette giver videre anledning til at undersøge, hvordan bru-

gerne rent faktisk konsumerer de nyheder de bliver eksponeret for på Facebook. Herunder, hvordan de 

engagerer sig med indholdet, og forholder sig til det. Et sådant studie ville ligeledes kunne afhjælpe 

Offentligheden, med indsigter i hvorledes indholdet modtages af brugerne, i modsætning til dette spe-

ciale, der blot fokuserede på at kortlægge strukturer og magter. Vi har som en central del i analysen 

ligeledes demonstreret, at Nyhedsmedier benytter sig af brugerdata, og at dette påvirker udvælgelsen 

og præsentationen af det journalistiske stof. Her har vi konkluderet, at engagement og konverterings-

potentiale guider hvilke nyheder, der bliver distribueret på Facebook, samt den måde de præsenteres 
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på. Vi har ligeledes peget på brugerdata som en slags valuta, der kan bidrage til at tilgodese Nyheds-

mediernes journalistiske og kommercielle interesser. Dette leder ligeledes op til yderligere forskning i, 

hvordan brugerdata benyttes generelt, og hvorledes brugerdata har potentiale til at blive en vigtig res-

source for Nyhedsmedierne. Og hertil, hvorvidt brugerdata ellers kan bruges i distributionen af nyheder, 

på andre platforme end Facebook. 

 

Vi har som en væsentlig del i analysen, og i diskussionen, ligeledes påpeget, at Nyhedsmedierne er 

udfordrede på at blive økonomisk bæredygtige i en digital sammenhæng. Her har vi peget på de ud-

fordringer der eksisterer for det journalistiske virke, når man som Nyhedsmedie primært er finansieret 

af annonceindtægter. Hertil de udfordringer der eksisterer i, at skulle vænne brugerne til, at betale for 

deres digitale nyhedsindtag, i form af abonnementer. Netop dette leder op til at undersøge, og udfordre 

den tosidede markedsmodel, som tidligere adresseret, i hvorvidt der findes andre indtægtskilder for 

Nyhedsmedier. Hertil ville det ligeledes være relevant at undersøge, hvorvidt der eksisterer andre, og 

nye måder, at opnå økonomisk bæredygtighed på som Nyhedsmedie, og hvordan dette ville have en 

påvirkning på det journalistiske produkt brugerne efterlades med. 

 

Videre forskning kunne ligeledes tage sit afsæt i analysens fokus på filterbobler. Som adresseret i dis-

kussionen, kunne det være interessant at undersøge hvorvidt danskerne er mere, eller mindre oplyste i 

den digitale tidsalder. I analysen understreges det, hvordan der i dag er en større nyhedsstrøm, med 

Facebook som samlingssted, og at brugerne derved får nyheder fra flere forskellige kilder, end de ville 

have fået uden Facebook. I den forbindelse er det oplagt at diskutere, om den demokratiske debat 

fungerede bedre dengang, eller om man i virkeligheden var mere fragmenterede, da man kun læste én 

avis. Der bliver på samme måde, flere gange i løbet af specialet, sat spørgsmålstegn ved, hvorvidt 

boblerne altid har eksisteret, og om brugerne ikke blot er mere oplyste i den digitale tidsalder, hvor man 

har mulighed for at danne sig et nyhedsoverblik på baggrund af mere end blot ét medie. Dette lægger 

dermed op til forskning omkring hvorvidt brugerne eksisterer i filterbobler, og hvorledes de nyheder de 

bliver præsenteret for i disse bobler, er med til at forme deres samfundssyn og holdninger. 
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11.1 INTERVIEWGUIDES 
Vi formåede at afholde 8 interviews med informanter fra to forskellige overordnede kategorier: Nyheds-

medierne & Eksperterne. Hertil formulerede vi to overordnede interviewguides, én til hver kategori, hvor 

interviewguiden for Nyhedsmedierne blev tilpasset en smule til hver informant. Af den grund fremgår 

der her 2 forskellige interviewguides. Desuden er der ét separat bilag (11.1.3) med de fremsendte 

spørgsmål til Astrid Haug. 

 

De formulerede interviewguides indeholder alle forskningsspørgsmål, og dertilhørende interviewspørgs-

mål. Forskningsspørgsmålene er udformet mere videnskabeligt abstrakt end interviewspørgsmålene, 

og er derfor mest hensigtsmæssige på et teoretisk og tematisk niveau. Derfor har vi udformet de før-

nævnte praktiske interviewspørgsmål, som skal forbedre informantens oplevelse af interviewet, da de 

er mere forståelige og dermed egnet til samtale - de tager hensyn til den dynamiske dimension 

(Tanggaard & Brinkmann, 2010). 
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11.1.1 Nyhedsmedierne 

FORMALIA 
Introduktion: Dette interview kommer til at omhandle den infrastruktur der indbefatter, hvordan ny-
hedsformidling distribueret via digitale og sociale medier, påvirker den offentlige tale, holdninger, 
forståelse, og vores samfund som helhed - på godt og ondt. Herunder også de filtreringsprocesser 
nyhedsformidlingen er underlagt – både i forhold det kommercielle aspekt for nyhedsdistributører, 
men også digitale medieplatformes egne interesser, og dertilhørende algoritmer og filterbobler. 
  
Optagelse: Med din godkendelse vil dette interview blive optaget, og transskriberet. Såfremt du 
ønsker det, fremsender vi gerne transskriptionen til dig efterfølgende. 
 
Anonymitet: Dit navn kommer til at fremstå i specialet. Såfremt du ønsker at være anonym, bedes 
du informere os om dette. 
  
Tid: Interviewet har en estimeret længde på 30-60 minutter.  
  
Struktur: Denne interviewguide fungerer udelukkende som vejledende struktur for interviewets 
gang, hvorfor nogle spørgsmål muligvis udelukkes og andre (nye) spørgsmål tilføjes undervejs, hvis 
nødvendigt. 
Informant: Aske Johan Koppel Stræde, Digital udviklingschef, Politiken / Marie Nørgaard, Journa-
list, Ekstra Bladet / Daniel Almazán Fonseca, Digital Redaktionschef, TV2.  
 
Interviewers: Karoline Andersen & Laura Reimar.  

 

FORSKNINGSSPØRGSMÅL INTERVIEWSPØRGSMÅL 
Opvarmningsspørgsmål 

• Præsenter dig selv helt kort – dit navn 
og stilling? 
 

• Hvor længe har du været på Politi-
ken/Ekstra Bladet/TV2? 
 

• Hvad indebærer din funktion? 
o Hvordan ser en normal arbejds-

dag/uge ud for dig? 

For at få interviewpersonen til at føle sig tryg ved 
situationen og dermed svare mere naturligt og 
ikke mindst ærligt på spørgsmålene, fungerer 
denne første del af interviewet som en slags 
’opvarmning’. Spørgsmålene her bruges til at 
identificere interviewpersonens professionelle 
indflydelse på undersøgelsesspørgsmålet og 
indsamle generel baggrundsinformation om in-
terviewpersonen og dennes professionelle bag-
grund (validitet). 

FORSKNINGSSPØRGSMÅL INTERVIEWSPØRGSMÅL 

Politikens rolle som nyhedsformidler 
• Hvad er jeres ambitioner i rollen som 

nyhedsformidler?  I denne del af interviewet, ønsker vi at få afklaret 
hvilket ansvar, Politiken/Ekstra Bladet/TV2 som 
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Nyhedsformidler, vurderer at de har overfor de-
res læsere, og den brede befolkning generelt. 

o Hvad ønsker I at bidrage med til 
samfundet og befolkningen via 
jeres indhold?  

 
• Hvordan vil du beskrive Politiken/Ekstra 

Bladet/TV2s redaktionelle ansvar for 
nyhedsformidling?  
 

• Hvilken værdi håber I på, at I kan skabe 
for jeres læsere? 
 

• Skal I oplyse den brede befolkning om, 
hvad der sker i verden? 
 

• Hvilket ansvar har I, i forhold til nyheds-
formidling? 
 

• Vil du vurdere, at majoriteten af jeres 
indhold er målrettet den brede befolk-
ning, eller er majoriteten mere nicheori-
enteret? 

FORSKNINGSSPØRGSMÅL INTERVIEWSPØRGSMÅL 
Digitale mediers udvikling og magt • Set fra jeres synspunkt, som nyheds-

formidlere, kan du så fortælle lidt om 
dit syn på, hvordan digitale medier og 
herunder digitaliseringen af nyhedsfor-
midling har udviklet sig, vundet indfly-
delse og magt samt præget samfundet 
igennem de seneste år? 

o Uddyb gerne hvordan du har 
oplevet skiftet fra traditionel ny-
hedsformidling til digital ny-
hedsformidling? 
 

• Hvordan er I digitalt til stede, og hvor-
dan bliver jeres nyheder digital distribu-
eret (hvilke kanaler)? 

 
• Kan du mærke, at i kæmper med 

mange aktører om brugernes opmærk-
somhed? Ikke kun på digitale medier: 
Men også TV, Radio, og trykte medier? 

 

For at danne en forståelse af, udviklingen og 
indflydelsen af digitale medier som kommunika-
tionsværktøj, stilles der spørgsmål til digitale og 
sociale medier generelt. Efter dette er blevet 
etableret med interviewpersonens egne ord, 
holdninger og mener, ‘probes’ der med spørgs-
mål til mediernes magt, som følge af føromtalte 
udvikling.  
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• Vil du vurdere at jeres journalistiske 
virke er påvirket/begrænset af de kana-
ler i er til stede på? 

 
KUN TIL EB & POLITIKEN:  
 

• Hvordan vil du mene, at jeres interne 
ressourcer er fordelt på hhv. print og 
digital nyhedsformidling? Er der mange 
overlap i print/digitalproduktionen i for-
hold til indhold?  
 

• Er der stor redaktionel forskel på hvor-
vidt indhold bliver lavet til print eller til 
digitale kanaler? F.eks. Ift. Om indhol-
det er målrettet den brede befolkning, 
eller om artiklerne er mere nicheoriente-
ret? 

FORSKNINGSSPØRGSMÅL INTERVIEWSPØRGSMÅL 
Nyhedsformidling på digitale medier • Hvordan har Politiken/Ekstra Bla-

det/TV2 fokus på digital nyhedsformid-
ling ændret sig over de seneste år? 
 

• Hvordan ser du, at journalistikken har 
ændret sig i takt med digitale mediers 
fremdrift?  

o Digital journalistik er blevet in-
troduceret som et nyt begreb, 
og folk taler om decideret me-
dialisering af journalistik? 

 
• Ser du det som en udfordring eller en 

mulighed, at digitale medier, har gjort 
det muligt for alle brugere at være sin 
egen nyhedsdistributør? 

 
• Med digitale medier inviterer nyhedsfor-

midlere modtagerne til at interagere / 
involvere sig i indholdet – hvad kan du 
sige om den udvikling? Hvorfor gør de 
det? Hvorfor er det aktuelt med bruger-
deltagelse?  
 

I denne del af interviewet ønsker vi at afdække 
hvorledes digitale medier fungerer som nyheds-
formidlingskanaler, og hvordan dette har indfly-
delse på måden hvorpå nyheder både udvæl-
ges, skabes, distribueres og opfattes.  
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• Som et led I den nye digitale medievir-
kelighed, ligger der for nyhedsformid-
lere et ønske om at personalisere 
newsfeed. Hvad tænker du om det?  

 
KUN TIL EB & POLITIKEN:  
 

• Hvad er den primære forskel på ny-
hedsformidling i trykte medier, versus 
digitale medier? Er der forskel på hvor-
dan nyheder udvælges og formuleres? 
Hvilken? 

FORSKNINGSSPØRGSMÅL INTERVIEWSPØRGSMÅL 
Kommercialisering af nyhedsformidling • Hvilken rolle spiller digital nyhedsfor-

midling for jer, set med kommercielle 
briller?  

o Hvor er der en forretningsmodel 
i det? Her tænker vi sammen-
spillet mellem annoncører, trafik 
på jeres hjemmeside, abonne-
menter osv.  

o Hvilken rolle kommer det til at 
spille i fremtiden? 

 
• Hvordan bruger I andre kanaler end 

politiken.dk/eb.dk/TV2.dk til at øge je-
res indtjening? 
 

• Hvor stor en del af jeres digitale nyhe-
der, kan man kun tilgå via jeres abon-
nement service? 

o Hvad karakteriserer disse nyhe-
der? 

 
• Er der noget særligt der karakteriserer, 

hvilke nyheder der bliver delt via jeres 
Facebook profil? 

o Hvor mange nyheder vil du vur-
dere at der bliver delt her dag-
ligt? 

o Hvad karakteriserer præsentati-
onen af jeres nyheder på Face-
book?  

For at danne os en forståelse af hvorledes det 
økonomiske økosystem og selve kommerciali-
seringen af nyhedsformidlingen spiller ind i den 
måde hvorpå nyheder og informationer bliver 
udvalgt, formet og delt. Her spørger vi først og 
fremmest ind til hvordan den manglende øko-
nomiske bæredygtighed har medvirket at jour-
nalistikken har oplevet en kommercialiserings-
proces i forbindelse med overgangen til det di-
gitale, hvorefter vi bevæger os over i feltet af 
hvorledes dette så videre har betydning for de 
nyheder der bliver delt, og hvordan dette gøres 
i praksis. 
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• Nogle nyheder klarer sig selvfølgelig 

bedre end andre, hvis man tager KPI’er 
som Reach, Clicks og konverteringer til 
jeres hjemmesider i betragtning. Vil du 
mene, at disse KPI’er har indflydelse 
på, hvilke nyheder I deler på Facebook, 
og hvordan I præsenterer dem? 
 

• Hvordan forholder I jer ift. Brugerdata?  
o Hvordan bruger I det aktivt? 

 
• Hvilken værdi har det for jer, at bru-

gerne (digitalt) involverer sig med jeres 
indhold? 

 
• I hvor høj grad vægter I indhold der har 

højt engagement frem for indhold, der 
måske ikke får så højt engagement på 
Facebook? 

 
• Bliver indhold der mere ‘kulørt’ og ‘sen-

sationelt’ prioriteret over andet (niche-
indhold), når der planlægges indhold til 
social? 

 
• Er der hold i, at de nyheder I ved vil 

klare sig godt på Facebook, bliver prio-
riteret over andre?  

 
• Hvilket rolle spiller Facebook generelt 

som kanal for jer, set fra et kommercielt 
perspektiv?  
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FORSKNINGSSPØRGSMÅL INTERVIEWSPØRGSMÅL 
Filtrering af nyhedsformidling via Facebook • Hvilke muligheder og trusler ser du i 

brugen af algoritmer som et redskab til 
at tilpasse indhold til brugerne?  
 

• Filterbobler bliver kritiseret for at være 
med til at indsnævre modtagernes ver-
denssyn/holdninger/opfattelser - er du 
enig i det?  
 

• Hvilket incitament vil du mene ligger til 
grund for personaliseringen af news-
feeds? Både på nyhedsplatforme, men 
også på Facebooks Newsfeed. 
 

• Når dialogen foregår på sociale medier, 
er det ikke kun professionelle aktører, 
som udvælger, former, og formidler 
indhold, som det tidligere var med det 
traditionelle massemedier. 

o Hvad synes du om den udvik-
ling? 
 

• Hvem mener du bærer ansvaret? Bru-
gerne selv, nyhedsdistributørerne, Fa-
cebook?  

o Alle varetager deres egne inte-
resser: Medier vil tjene penge, 
brugerne vil ikke konfronteres 
med modstridende holdninger, 
og Facebook vil sikre at folk 
‘hygger sig’ når de er tilstede.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I denne sektion ønsker vi, at kende interview-
personens holdning til brugen af algoritmer som 
tilpasningsredskab. Med vores spørgsmål øn-
sker vi at afdække hvorledes filterbobler, algo-
ritmer og ekko-kamre spiller en rolle I den måde 
hvorpå modtagerne eksponeres for nyheder, og 
hvordan dette influerer holdningsdannelse og 
adfærdsmønstre. 
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FORSKNINGSSPØRGSMÅL INTERVIEWSPØRGSMÅL 
Afslutning • Afslutningsvist, vil vi gerne høre dit over-

ordnede bud på hvordan denne nye di-
gitale virkelighed har indflydelse på den 
måde hvorpå nyheder distribueres på 
og hvad du synes om denne udvikling? 
 

• Hvad betyder det for vores samfund 
som helhed, at der er sket det her 
skifte? Og hvordan påvirker det os, og 
måden vi indsamler nyheder på, danner 
meninger og agerer? 

Afslutningsvist, stilles der spørgsmål til hvorvidt, 
hvordan og i hvilken grad udviklingen har en ef-
fekt på samfundet, således vi kan afdække, om 
dette er begyndelsen på en ny æra af kommu-
nikation og nyhedsformidling, der skabes via di-
gitale medier. Dette vil bidrage til en belysning 
af, hvor stor magt denne nye form for digital 
journalistik og nyhedsformidling har for samfun-
det og dets individer - på godt og ondt.  

 

11.1.2 Eksperterne 

FORMALIA 
Introduktion: Dette interview kommer til at omhandle den infrastruktur der indbefatter, hvordan ny-
hedsformidling distribueret via digitale og sociale medier, påvirker den offentlige tale, holdninger, 
forståelse, og vores samfund som helhed - på godt og ondt. Herunder også de filtreringsprocesser 
nyhedsformidlingen er underlagt – både i forhold det kommercielle aspekt for nyhedsdistributører, 
men også digitale medieplatformes egne interesser, og dertilhørende algoritmer og filterbobler. 
  
Optagelse: Med din godkendelse vil dette interview blive optaget, og transskriberet. Såfremt du 
ønsker det, fremsender vi gerne transskriptionen til dig efterfølgende. 
 
Anonymitet: Dit navn kommer til at fremstå i specialet. Såfremt du ønsker at være anonym, bedes 
du informere os om dette. 
  
Tid: Interviewet har en estimeret længde på 30-60 minutter.  
  
Struktur: Denne interviewguide fungerer udelukkende som vejledende struktur for interviewets 
gang, hvorfor nogle spørgsmål muligvis udelukkes og andre (nye) spørgsmål tilføjes undervejs, hvis 
nødvendigt. 
 
Informant: Aske Kammer, Lektor ved ITU / Peter Svarre, Digital Strateg / Mark Rossil, Primetime / 
Hans-Christian Christiansen, Professor ved CPH Business 
 
Interviewers: Karoline Andersen & Laura Reimar.  
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FORSKNINGSSPØRGSMÅL INTERVIEWSPØRGSMÅL 
Opvarmningsspørgsmål 

• Præsenter dig selv helt kort – dit navn 
og stilling? 
 

• Hvor længe har du beskæftiget dig 
med det? 
 

• Hvad indebærer din funktion? Hvordan 
ser en almindelig arbejdsdag/uge ud 
for dig? 

For at få interviewpersonen til at føle sig tryg ved 
situationen og dermed svare mere naturligt og 
ikke mindst ærligt på spørgsmålene, fungerer 
denne første del af interviewet som en slags 
’opvarmning’. Spørgsmålene her bruges til at 
identificere interviewpersonens professionelle 
indflydelse på undersøgelsesspørgsmålet og 
indsamle generel baggrundsinformation om in-
terviewpersonen og dennes professionelle bag-
grund (validitet). 

FORSKNINGSSPØRGSMÅL INTERVIEWSPØRGSMÅL 
Digitale mediers udvikling og magt • Ud fra dit eget standpunkt, vil vi indled-

ningsvist gerne høre hvordan du ser, at 
digitale medier har udviklet sig og vun-
det indflydelse og magt i vores sam-
fund i løbet af de seneste år? 

 
• Sociale medier er efterhånden blevet 

en primær nyhedskilde. Vi lever i et 
samfund, hvor man altid er online, hvil-
ket har medført, at sociale medier er 
blevet socialt accepteret som en saglig 
platform, hvor både private og offent-
lige personer samt organisationer og 
faciliteterne af betalt indhold kan ytre 
sig frit.  

o Hvad synes du om den ten-
dens? 

 
• Når dialogen foregår på sociale medier, 

er det ikke kun professionelle aktører, 
som udvælger, former, og formidler 
indhold, som det tidligere var med det 
traditionelle massemedier. 

o Hvad synes du om den udvik-
ling? 

 
• Synes du, at digitale medier har for me-

get magt I vores samfund I dag? 
 

For at danne os en forståelse af, udviklingen og 
indflydelsen af digitale medier som kommunika-
tionsværktøj, stilles der spørgsmål til digitale og 
sociale medier generelt. Efter dette er blevet 
etableret med interviewpersonens egne ord, 
holdninger og mener, ‘probes’ der med spørgs-
mål til mediernes magt, som følge af føromtalte 
udvikling.  
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FORSKNINGSSPØRGSMÅL INTERVIEWSPØRGSMÅL 
Nyhedsformidling på digitale medier • Hvordan ser du, at journalistikken har 

ændret sig i takt med digitale mediers 
fremdrift?  

o Digital journalistik er blevet in-
troduceret som et nyt begreb, 
og folk taler om decideret me-
dialisering af journalistik? 

 
• Hvordan vil du vurdere, at Nyhedsme-

dierne har organiseret sig for, at over-
leve i den digitale æra?  

o Hvordan har dette påvirket ud-
vælgelsen og præsentationen af 
nyheder? 

I denne del af interviewet ønsker vi at afdække 
hvorledes digitale medier fungerer som nyheds-
formidlingskanaler, og hvordan dette har indfly-
delse på måden hvorpå nyheder både udvæl-
ges, skabes, distribueres og opfattes.  

FORSKNINGSSPØRGSMÅL INTERVIEWSPØRGSMÅL 
Kommercialisering af nyhedsformidling • Vi kunne godt tænke os, at blive klo-

gere på det kommercielle aspekt in-
denfor nyhedsformidling og journalistik 
– kan du, ud fra dit standpunkt, forklare 
hvorvidt og hvordan du ser en kom-
mercialiseringsproces i journalismen og 
nyhedsformidlingen generelt i forbin-
delse med overgangen til det digitale?  

o Hvordan har journalistikkens vil-
kår ændret sig fra det trykte til 
det digitale, set med kommerci-
elle briller? 

o Hvad skal Nyhedsmedierne 
gøre for at blive økonomisk bæ-
redygtige i dag? 

 
• Er det dit indtryk, at journalistiske stan-

darder og prioriteringer underordnes 
økonomiske hensyn i højere grad efter 
digitale medier har vundet frem som 
kommunikationsplatform? 

o Det er blevet kritiseret, at popu-
laritet som kriterie for nyheds-
udvælgelse bringer publicistiske 
og kommercielle hensyn I kon-
flikt med hinanden – hvad er din 

For at danne os en forståelse af hvorledes det 
økonomiske økosystem og selve kommerciali-
seringen af nyhedsformidlingen spiller ind i den 
måde hvorpå nyheder og informationer bliver 
udvalgt, formet og delt. Her spørger vi først og 
fremmest ind til hvordan den manglende øko-
nomiske bæredygtighed har medvirket at jour-
nalistikken har oplevet en kommercialiserings-
proces i forbindelse med overgangen til det di-
gitale, hvorefter vi bevæger os over i feltet af 
hvorledes dette så videre har betydning for de 
nyheder der bliver delt, og hvordan dette gøres 
i praksis. 
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opfattelse af og holdning til 
denne kritik?  

 
• Set fra et kommercielt perspektiv: Hvil-

ken rolle tror du så Sociale Medier, så-
som Facebook, spiller for Nyhedsfor-
midlerne? 

o Hvor er mulighederne? 
o Hvor er udfordringerne? 

 
• Tror du, at KPI’er som Reach, Clicks 

og konverteringer til hjemmesider(bru-
gerdata) har indflydelse på, hvilke nyhe-
der der bliver delt på Facebook, og 
hvordan de bliver præsenteret? 

FORSKNINGSSPØRGSMÅL INTERVIEWSPØRGSMÅL 
Filtrering af nyhedsformidling via Facebook • Hvordan vil du vurdere at intelligensen 

bag algoritmer har udviklet sig over de 
seneste år?  

o Hvor dygtige er vi blevet til at 
udnytte den store mængde 
brugerdata der er tilgængelig i 
dag - på godt og ondt? 
 

• Hvordan ser du brugen af algoritmer 
som et redskab til at tilpasse indhold til 
brugerne?  

o En mulighed eller en trussel? 
 

• Filterbobler bliver kritiseret for at være 
med til at indsnævre modtagernes ver-
denssyn/holdninger/opfattelser - er du 
enig i det?  

o Hvorfor? Hvorfor ikke? 
 

• Både algoritmer og filterbobler er et ud-
tryk for en personalisering af newsfeed 
og information: og personalisering bli-
ver i stigende grad en central del i det 
digitale game. Hvad tænker du om 
det? 
  

I denne sektion ønsker vi, at kende interview-
personens holdning til brugen af algoritmer som 
tilpasningsredskab. Med vores spørgsmål øn-
sker vi at afdække hvorledes filterbobler, algo-
ritmer og ekko-kamre spiller en rolle I den måde 
hvorpå modtagerne eksponeres for nyheder, og 
hvordan dette influerer holdningsdannelse og 
adfærdsmønstre. 
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• Med digitale medier inviterer nyhedsfor-
midlere modtagerne til at interagere / 
involvere sig i indholdet.  

o  Hvad er fordelene i det? (bru-
gerne kan selv blande sig. Give 
udtryk for hvad de synes er vig-
tigt) 

o Hvad er ulemperne? (algorit-
mer: Engagement med indhold 
har konsekvenser for, hvad vi 
ser).  

 
• Når dialogen foregår på sociale medier, 

er det ikke kun professionelle aktører, 
som udvælger, former, og formidler 
indhold, som det tidligere var med det 
traditionelle massemedier. 

o Hvad synes du om den udvik-
ling? 
 

• Hvor vil du mene de største udfordrin-
ger ligger, i hele økosystemet som di-
stribution af nyheder er underlagt: 
Nemlig med kommercialiseringen af ny-
hedsformidling på den ene side, og 
personaliseringen/filtreringen af infor-
mation en konsekvens af algoritmer og 
filterbobler på den anden? 
 

• Hvem mener du bærer ansvaret? Bru-
gerne selv, nyhedsdistributørerne, Fa-
cebook? 

o Alle varetager deres egne inte-
resser: Medier vil tjene penge, 
brugerne vil ikke konfronteres 
med modstridende holdninger, 
og Facebook vil sikre at folk 
‘hygger sig’ når de er tilstede.  
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FORSKNINGSSPØRGSMÅL INTERVIEWSPØRGSMÅL 
Afslutning • Afslutningsvist, vil vi gerne høre dit over-

ordnede bud på hvordan denne nye di-
gitale virkelighed har indflydelse på den 
måde hvorpå nyheder distribueres på 
og hvad du synes om denne udvikling? 
 

• Hvad betyder det for vores samfund 
som helhed, at der er sket det her 
skifte? Og hvordan påvirker det os, og 
måden vi indsamler nyheder på, danner 
meninger og agerer? 

Afslutningsvist, stilles der spørgsmål til hvorvidt, 
hvordan og i hvilken grad udviklingen har en ef-
fekt på samfundet, således vi kan afdække, om 
dette er begyndelsen på en ny æra af kommu-
nikation og nyhedsformidling, der skabes via di-
gitale medier. Dette vil bidrage til en belysning 
af, hvor stor magt denne nye form for digital 
journalistik og nyhedsformidling har for samfun-
det og dets individer - på godt og ondt.  

 

11.1.3 Spørgsmål til Astrid Haug 
 

1. Kan du fortælle lidt om dit syn på, hvordan digitaliseringen af nyhedsformidling har udviklet sig, 

præget samfundet og fået mere magt igennem de seneste år? 

2. Hvordan har journalistikken ændret sig i takt med digitale mediers fremdrift?   

a. Digital journalistik er blevet introduceret som et nyt begreb, og folk taler om decideret 

medialisering af journalistik? Kan du her beskrive skiftet fra traditionel nyhedsformidling 

til digital nyhedsformidling? 

3. Hvordan forholder du dig til, at sociale medier er blevet en facilitator for nyhedsformidling?    

a. Når dialogen foregår på sociale medier, er det er ikke længere de gammelkendte aktø-

rer, som vogter den metamorfiske port til Offentlighedens opmærksomhed og træffer 

beslutninger om, hvad der får lov til at passere. Tværtimod står det nu alle og enhver fri 

på egen hånd at overvåge informationsstrømmen og udvælge og videreformidle det stof, 

som de selv eller personer i deres netværk finder interessant. En gatekeeper har altså 

mistet sin magt over dagsordenen og er i stedet suppleret af gatewatcheren. Derfor er 

det ikke kun professionelle aktører, som udvælger, former, og formidler indhold, som 

det tidligere var med det traditionelle massemedier. Er du enig i det udsagn?  

4. Hvordan ser du brugen af algoritmer, og personaliseringen af ‘newsfeed’, som et redskab til at 

tilpasse indhold til brugerne? En mulighed eller en trussel?  

a. ‘Filterbobler’ bliver kritiseret for at være med til at indsnævre modtagernes verdens-

syn/holdninger/opfattelser, da disse ofte dyrkes med udgangspunkt i kommercielle in-

teresser:  Er du enig i det? Begrund gerne dit svar.  
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5. Afslutningsvist, vil vi gerne høre dit overordnede bud på hvordan denne nye digitale virkelighed 

har indflydelse på den måde hvorpå nyheder distribueres på, og hvad du synes om denne ud-

vikling?  

a. Hvad betyder det for vores samfund som helhed, at der er sket det her skifte? Og hvor-

dan påvirker det os, og måden vi indsamler nyheder på, danner meninger og agerer?  

b. Hvordan ser fremtiden ud for nyhedsformidling?  
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11.2 TRANSSKRIPTIONER 
For dette speciale har vi foretaget alle transskriptioner på baggrund af lydfiler fra de afholdte interviews. 

Inden vi transskriberede, tænkte vi grundigt over hvorledes vores interviewanalyse skulle se ud, og 

transskriberede på baggrund af dette – hvilket er med til at gøre processen mere kontrolleret og effektiv 

(Kvale & Brinkmann, 2015, s. 250). Derfor valgte vi at strukturere transskriptionerne tematisk, både fordi 

optagelserne inkluderer en del ‘løst snak’, som er irrelevant for studiet, men også da dette gør analyse-

processen lettere for os, at vi har nogle præ-definerede temaer, hvor informantens udsagn indgår i. 

Transskriptionerne er dermed inddelt i emner med de vigtigste passager og udsagn fra informanterne. 

Dette er en form for kodning eller kategorisering (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 262), da det er en let 

måde at få overblik over en stor mængde data, idet der er knyttet nøgleord, eller i dette tilfælde et emne, 

til et tekstafsnit - med henblik på senere at kunne systematisk begrebsliggøre afsnittet.  Lydfilerne, som 

kan findes i 11.3, indeholder samtalerne, i deres fulde længde. 

 

11.2.1 ASKE JOHAN KOPPEL STRÆDE - POLITIKEN 
 

Interviewperson: Aske Stræde, Udviklingschef på Politiken. 
Interviewets varighed: 1 time, 18 minutter, og 18 sekunder 
Interviewguide: Se Bilag 11.1.1 
 

Resumé: Aske har siddet på Politiken i 6 år, hvor han i de seneste 4 år har fungeret som udviklingschef. 

Udviklingsafdelingen sørger for, at alle på Politiken har de bedste rammer og værktøjer til at have den 

mest effektive hverdag, til at levere det bedste produkt. Aske sidder altså i en rolle hvor han både skal 

sørge for, at journalisterne har de rigtige forudsætninger for at levere det bedst mulige produkt, mens 

samtidig, via digitale værktøjer og virkemidler, sørge for at Politiken når de mål ledelsen sætter. Aske 

har en bred viden indenfor nogle af de største emner i dette speciale, herunder: digital journalistik, og 

digital transformation og kommercialiseringens påvirkning på Nyhedsmedierne og deres journalistiske 

virke. Askes egne udtalelser via dette interviews, har bidraget med yderst værdifuld viden for de resul-

tater vi har fundet.  

 

I løbet af interviewet fortæller Aske om hans syn på hvordan udviklingen journalistikken har udviklet sig 

i takt med den digitale omstilling, samt hvordan Politiken som organisation har måtte gentænke deres 

digitale tilstedeværelse, for at sikre et stabilt forretningsgrundlag, uden at gå på kompromis med deres 

publicistiske virke. Han beskriver hvordan man, hos Politiken, er gået tilbage til ’de gamle dyder’, og 
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fokuserer på abonnementsindtægter i stedet for annonceindtægter. Dette udtrykker han som værende 

et mere trygt sted at stå, eftersom man som forretning ikke er afhængige af ydelser og platforme, og 

ligeledes efterlader denne tilgang en ro til at fokusere på den journalistik, der er vigtig, og ikke blot den 

journalistisk der sælger. Aske nævner ligeledes, hvordan man som etableret Nyhedsmedie på et kon-

kurrencepræget marked, kæmper med at bevare sin integritet i sit journalistiskes virke, og ikke gå på 

kompromis med de økonomiske gevinster der må være ved nyheder, der genererer kliks og sidevisnin-

ger. Aske peger ligeledes på de forudsætninger for at leverer journalistisk, der efterlever brugerens 

behov, i takt med den digitale omstilling. Her peger han på anvendelsen af brugerdata, og hvordan det 

kan hjælpe til at forme de journalistiske produkter, og samtidig bruges som et salgsoptimerende værktøj 

fordi man som publicist i højere grad kan se, hvad der virker. Ligeledes argumenterer Aske for de mu-

ligheder der er ved nyhedsformidling via Facebook, og hvordan platformen kan bruges som redskab til 

at nå nogle målgrupper, man ellers ikke var kommet ud til.  
 

Vigtige passager: 

 

Politikens virke: 04.41-05.10: ” (…) man er gået tilbage til de gamle dyder. Det er ikke længere et 

spørgsmål om at nå ud til alle med tværtimod at være noget for nogen i stedet for at være noget for 

alle. Og det har vi også gjort herinde hvor vi har prøvet forskellige forretningsmodeller. Da jeg startede, 

havde vi metermodellen, hvor man har ca. 25 artikler og så betalt, og nu har vi en premium-model, og 

har fået lavet nogle sondringer i hvad er det for noget indhold vil godt vil have folk betaler for, og er 

blevet rimelig skarpe idet.” 07.10-07.21:” (…) Valgt en retning, da Christian Jensen kom, om at vi skulle 

kigge tilbage, for at kigge frem. Den vision han skrev, er sådan en der nærmest er sådan dobbelt vokaler 

fordi det er så gammeldags formuleret. Men der har været noget sundt i at sige, at vi skal gøre det og 

være det som Politiken altid har været, men i en digital kontekst”. 

 
Indtægtskilder: 07.37-08.11: ” (…) Og det betyder, man kan ikke købe dele af produktet – du køber 

hele produktet. Der kan man enten købe rent digitalt, eller print i weekend eller print hele ugen. Og i 

virkeligheden har vi et rocker højt omni-produkt, jeg tror vi er det dyreste i hele verden, men det har 

fungere ret godt og vi har lige afleveret det bedste regnskab nogensinde. Så det med at printmedierne 

er ved at dø, det er ikke helt endnu. Faktisk har vi også haft fremgang i print salg. Så det er en meget 

god historie”. 08.23-08.52: ” (…) Det har været den der udfordring med, at man kom til at sætte et 

gratis skib i søen, som man så ligesom har skulle vende folk af med. Og samtidig har der stadig været 

en masse gratis medier, som er annonce-finansieret, som sådan har skævreddet 



KANDIDATAFHANDLING   15. MAJ 2020 
COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL  CAND.MERC. (KOM) 

Side 132 af 190 

 

konkurrencesituationen en lille smule, for hvad er det ekstra man får her? Det er supersvært at forklare.” 

24.34-25.12: ” (…) Og det er jo det der med når man ligesom, hvis du gerne vil have en abonnements-

forretning, så kan du kigge på Ekstra Bladet ik. Så skal du bare have rigtig mange sidevisninger. De har 

300.000.000 sidevisninger om måneden, vi har omkring 30.000.000 Så man kan sige, der er det virkelig 

sådan, ouuuh derude. Hvis du skal nå så meget, det kan du ikke ved at skrive ‘kedeligt indhold’, men 

det er vores også i nogens øjne. Og der kan man sige der er det jo et bevist valg at vi vælger at sige: 

hvad er det for noget indhold vi godt vil have, hvordan er det vi godt vil have vores top 20 liste ser ud. 

Det er ret bevist valg. Fordi du kan selv havde styrring over det. Så kan man sige der er nogle ting der 

bliver sværere, nogen ting man kan og nogen ting man ikke kan ved at gøre det på den måde. 25.50-

26.19:” (…) altså man kan sige i den tid jeg har været her så har vores indtjening på annoncer vs. Digital 

indhold salg, har vendt sig om. Så du ved den andel der var før, af digital annoncering i forhold til 

abonnement, det er nu sådan her i stedet for. Og det er ikke fordi vi ikke vil annoncere, men med digital 

annoncering der kommer faren ved, at man laver indhold der skal genererer sidevisninger, derover 

kommer der øget load performance fordi der er mange annoncer, og derudover så kommer der en 

dårligere produktudøvelse ved at der er så mange annoncer. Så man kan sige man kan ikke blæse og 

have mel i munden. Så der kan man sige at vi ret klart har valgt, hvad for et ben af de to vi vil stå på, 

med de konsekvenser det nu engang har for det andet ben”. 27.33-27.56: ” (…) der er ingen tvivl om, 

at Politiken er en succeshistorie i Danmark, men også internationalt. Vi bliver fremhævet for at have gjort 

det her. Men det er også der hvor man kan sige: vi gik også ud på vippen for ligesom at sige kan man 

det her, ja det kan man godt. Men det har krævet at man ligesom har sagt: vi vil det her, så nu gør vi 

det her, og så de støttefunktioner der skal til for at få det til at ske med en salg og marketingafdeling 

som selvfølgelig skal sælge, men som også skal fokusere på at nå målgrupper med indhold, uden der 

nødvendigvis er et salgsperspektiv i første øjeblik. Det er også sådan nogle kompetencer man dygtig-

gør”. 32.00-32.17:” (…) der er sådan nogle vaner i, at de har en forståelse for at for at drive publicisme, 

så skal vi tjene penge, men det der med at tjene penge det vil de helst ikke tænke på og de synes også 

det er noget kriminelt for det må aldrig stå øverst og det kommer det heller aldrig til, men derfor kan de 

godt nogen gange glemme, at der bliver nødt til at være en eller anden form for abonnement i det, og 

der bliver man nødt til at minde dem om du er med på at folk købte også avisen i sin tid ik, den var ikke 

gratis. Og ind i mellem når det kommer til annoncering så får jeg jo både dernede fra men også fra 

læserne: hvorfor skal der være annoncer, det er der jo ikke i avisen, øh jo det er der over det hele men 

du har bare vænnet dig til ikke at kigge på dem.  
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Kampen for de etablerede medier: 09.02-09.41: ” (…) Der kan man sige, at hele debatten omkring 

filterbobler og fake-news har faktisk være god, fordi folk der forholder sig til det kan så nemmere se 

værdien af etablerede medier. Det er meget minimal hvor meget forkert der bliver sagt på etablerede 

medier, den mentalitet der ligesom ligger indgroet i fagligheden her, har en effekt i forhold til de steder 

hvor det er sådan et mængde-game, hvor det bare handler om at få flere ting ud. Så på den måde har 

det faktisk været meget fint, fra vores perspektiv, at der har været sociale medier og det har været 

relativt nemt at etablere sig som nyt medier”. 09.52-10.06 ” (…) På den dårlige side, eller ikke den 

dårlige side, kan man sige at det har betydet at man som publicister har skulle forholde sig anderledes 

til sin publicistiske rolle, hvor i gamle dage kan man sige vi er her for samfundets skyld for det handler 

om at sørge for at den enkelte er i stand til at træffe de rigtige beslutninger i forhold til samfundet. Det 

kan godt være medierne var farvet i en eller andet politisk retning, men der var trods alt en eller andet 

form for enighed i hvad er det rigtige og det forkerte”. 10.14-10.57 ” (…) Det her med at der ikke nu er 

der ikke er nogen der kommer med en løftet pegefinder, du ved sådan noget med at den korte avis 

skriver noget der er helt forkert, gør at man skal finde ud af, hvad er vores rolle i sådan en verden. Fordi 

på en eller anden måde har man jo lyst til at sige at vi publicistisk skal ud til endnu flere for at vise ‘det 

rigtige’ eller det saglige, eller det objektive, og det er svært, det er svært både at fokuserer på at lave et 

kvalitetsprodukt overfor de målgrupper man har, dem man ved det er relevant for, og samtidig også 

prøve at have stor mængde på”. 11.01-11.14 ” (…) så vi har valgt den model med at sørge for, at folk 

altid skal vide at Politiken er det rigtige, og det kan vi kun være sikre på hvis vi er fokuserede og det 

ikke handler om at nå ud til alle mennesker, men at sørge for at dem der har en eller anden form for 

interesse, altid ved, hvad det er vi giver dem”. 12.51-13.27 ” (…) vi har en stærkere publicistiske selv-

forståelse. Vi konkurrerer lidt mod nogle andre medier som er ligesom os, men så skal vi sørge for at 

give punch back på de medier hvor vi synes det er helt hen i vejret ik. Og så tilbage til de gamle dyder, 

i forhold til, hvordan er sådan en abonnementsforretning”. 

  
Omstillingen fra print til digital: 11.26-11.55: ” (…) I forhold til det digitale, sådan i forhold til den journa-

listiske oplevelse, så har det digital betydet det at man har flere virkemidler, med video og lyd og i det 

hele taget digital oplevelse der betyder at man kan lave mere ‘emersive’ storytelling som det hedder, at 

man ligesom kan lave ting der er sjovere at have med at gøre. Skabe noget engagement. Engagement 

er et ord vi fokuserer meget på, så at sørge for at folk ikke bare har set noget, men at de rent faktisk 

engagerer sig med vores ting”. 12.00-12.34 ” (…) og det har også betydet det der med i gamle dage 

en avis, særlig politiken som er ca. Så stor her når man folder den ud, den var relevant til nogle occasi-

ons, ik fordi du ved det er svært nok at sidde med den på toilettet ik, og hvor det der med at der er 
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kommet telefoner som man både kan have med på toilettet, men at vi også har fået lyd og video go alt 

sådan noget åbner også op for en masse nye huller i folks hverdag hvor man rent faktisk kan have 

engagementet med dem. Mere levende journalistisk. Og til flere occasion.”  

  
Redaktionel forskel på print og digital: 15.21-15.45: ” (…) for langt størstedel af artiklerne så skrives de 

til alt. Og så kan man sige på print går der noget ekstra krudt i den efterredigering som handler om at 

finde ud af hvad skal der stå på forsiden, når man sætter avisen op og de grafiske elementer, det bruger 

de noget ekstra tid på som de ikke bruger nær så meget af over på det digitale”. 16.00-16.15: (…) til 

gengæld laver vi på det digitale historier som er lavet direkte til det digitale. Og som vi efterfølgende kan 

bryde op i 5 historier ligesom i printavisen. Men hvor vi siger det her er et digitalt produkt, som kan 

noget særligt. Og det bruges der relativt meget tid på”. 16.23-16.59: ” (…) der er nogle historier hvor vi 

siger det her er et emne, og nogle historier hvor vi kan få rigtig meget ud af dem ved at give dem en 

masse digitale virkemidler. Dermed ikke sagt at den ikke også er i printavisen, det er den også i alle 

mulige varianter. Men hvor vi siger det her kan være det understøtter forståelsen. Forklaringen eller et 

eller andet ved at man bygger den op”. 

 
Ressourcefordeling og forventet afkast: 17.40-17.55: ” (…) Men man kan sige jo flere ressourcer vi 

putter ind i det, jo flere vil vi selvfølgelig også gerne have læser det ikke, fordi det er jo rart at det på en 

eller anden måde kommer tilbage. Samtidig har vi det jo også sådan at hvis vi synes noget er virkelig 

vigtigt, og vi synes det er vigtigt at alle mennesker forstår det, så laver vi det på sådan en måde hvor vi 

synes alle mennesker kan forstå det. Og der er det ikke ligesom med alle mulige andre steder hvor man 

siger der er investeret 50.000 i det så vi skal på en eller anden måde have 50.000 igen, sådan fungerer 

det jo ikke herinde.” 18.22-18.41: (…) så man kan sige vi laver masser af ting hvor vi laver flere ressour-

cer på det for at sørge for at vi yder vores populistiske virke. Jo bedre et digitalt produkt vi har, jo flere 

har lyst til at læse det og læse det mere og jo flere har lyst til at engagere sig med det. Det er publicistisk 

korrekt, men det er også forretningsmæssigt korrekt. Det er jo også sådan man skaber forretning alle 

mulige andre steder”.  

 

Betalingsmur og låst indhold: 19.00-19.25: ”Vi gør lidt begge dele (læs: om indhold, der bliver brugt 

mange ressourcer på, er låst). Man kan sige det handler egentlig ikke så meget om hvor meget indsats 

der er lagt i det. Det handler mere om at der er nogle nyheder som er relativt generiske. Altså nyheds-

strømmen. Og dem kan du også finde på steder hvor der er gratis. Der hvor politiken gør noget ander-

ledes, det er i baggrund, analyse, i perspektivering osv. Så det er de ting der er bag lås. Det er den del 
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af det hvor man siger: det der er låst, det er det politiken kan anderledes end de andre. 19.45-20.38: ” 

(…) men vi har også, altså f.eks. da der var valg, så åbnede vi op for alle fordi dels var der noget lead 

generering i det fordi folk skulle oprette sig med en profil, men derudover så synes vi faktisk også at det 

publicistisk var det rigtige at sige: nu er der valgkampagne her det næste stykke tid. Der er det i sam-

fundets interesse at så mange mennesker har adgang til vores analyser og vores perspektivering. Så i 

kører lidt frivillig public service? Ja, det kan man sige. Med en gulerod for enden der hedder ‘leads’. Så 

man kan sige det synes jeg var det helt rigtige at gøre, og selvfølgelig var der også et forretningsmæssigt 

perspektiv i det, men det synes jeg også er okay. Fordi som sagt, vi låser, og så er en væsentlig del af 

det vi bruger meget krudt på, og de ting der er ret Politiken agtige de er jo låst. Så derfor skal vi også 

nogle gange åbne op for at folk rent faktisk kan se, hvad det er vi gør. Og hvor værdien ligger”.  

 

Kampen om brugernes opmærksomhed: 20.46-21.20 ” (…) man kan sige det danske marked er jo et 

tosset marked, i forhold til alle mulige andre når det kommer til nyhedsformidling, fordi vi har DR. DR 

som har deres udviklingsafdeling, er jo sådan, 4 eller 5 gange så stor som vi er hvis det kan gøre det. 

Og da de ligesom går ind i feltet ‘digitale fortællinger’ eller ‘emersive storytelling’, så her hos os der 

ansætter vi en. Derover der slår de bare 10 stillingsopslag op og så laver de en afdeling til det som 

sådan skal sidde og lave det. Øh, og intet af deres er låst, de har ikke annoncer på deres sites, og de 

har et hurtigt site så du ved det kan godt være sådan lidt, puh, en lidt sådan mærkelig konkurrencesi-

tuation. Jeg er glad for at vi har DR, men det gør det jo ikke nemmere at være os kan man sige”.  

 
Indsamling og brug af brugerdata: 22.37-23.01: ” (…) det er ligesom om at på grund af Facebook og 

sociale medier i det hele taget, så har engagementsbegrebet også fået en tosset størrelse, fordi det er 

blevet lig med likes og delinger og sådan noget, som i vores verden, det er også en del af det spindelvæv 

der hedder samlet set engagement, men der er andre faktorer som læsetid og sådan nogle ting der er 

væsentligere for engagement synes vi ikke”. 23.06-24.24: ” (…) og man kan sige i forhold til det du 

siger med hvad det er der ligesom får, traction på social medier, så for fire-fem år siden der kan jeg 

huske der trak jeg lige sådan de 20 mest læste artikler vi havde på det år. Og der tror jeg sådan, 10 af 

de 20 var sådan nogle hvor en Politiken journalist ville være sådan...... åh den er det virkelig det de vil 

læse mest af hos os ikke. Og der kan vi faktisk se af en del af de artikler som der er nu, eller langt 

størstedelen, er også indhold vi ligesom vil stå ved. Vi skal også fortælle når Wozniacki stopper sin 

karriere, men vi vil gerne stå ved noget af det som er kultur og klima, og debat, som er meget sådan 

det er vores redaktionelle fyrtårne. Og ind og udland. Så ting som har med det at gøre, og hvor vi 

ligesom har noget mere substans som vi kan stå ved. 24.25-24.30: ” (…) og der er det sådan at det er 
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også sådan, når man kigger på det mest læste eller mest delte artikler fra os, så er det indenfor de 

kategorier mere end det var for 5-6 år siden”. 28.08-28.46: ” (…) så kan man sige det andet er så at 

indføre data på redaktionen. Altså så journalister ved, hvad der skaber engagement. Det der med at 

have formateret en forståelse af data ind og sagt det er ikke kriminelt, du slår ikke tål med journalistiske 

ved at gøre det, men faktisk finder ud bare ud af at lære, igennem dig indhold i forhold til at gøre det 

du rent faktisk gerne vil og rent faktisk altid har skulle gøre, endnu bedre. Så det har også været en 

væsentlig del i det. 29.10-29.23: ” (…) heldigvis kunne vi ret hurtigt se, at det havde noget. Så man kan 

sige vi fik den arbejdsro her, i hele huset, på at køre videre ad den vej vi havde valgt”. 29.52-30.18: 

”Data bruges ikke vildt meget i udvælgelsen af hvad for noget indhold vi skriver. Det er der hvor du for 

alvor får korsets tegn for journalistiske, hvis man siger: Vi kan se at folk læser det her, kan du ikke skrive 

lidt om det. Så det er ikke så meget det, det er mere i forhold til hvad er formen på det, hvad gør man 

med det og er det et eller andet man ligesom kan lære omkring det her”. 30:29-30.49: ”Når man sidder 

herinde i huset så har man sådan en bar, når man sidder i sin artikel, så kan man gå ind i den og så får 

man ligesom sådan en side hvor der er sådan et spindelvæv med hvad er det for nogle engagements-

parametre den her artikel performer eller ikke performer på. Og i den indgår salg, læsetid, delinger og 

alt sådan noget. Så det er sådan alle mulige forskellige ting. Men det der med at det er en vægtning af, 

hvad er det vi vægter højt i forhold til engagement, har gjort at journalisterne synes at det er et værdifuldt 

værktøj”. 33.45-34.13: ” (…) det her skal ikke være navigerende data, men mere sådan inspirationsdata. 

Og så kan man sige oppe i salg, så når vi laver noget så kan vi se at den her artikel har noget traction i 

forhold til salg, så blæser de den jo ud på deres kanaler, for den kan vi se, den er der bid i. men det 

handler om at vi kan se, at en artikel vi rent faktisk gerne vil skrive, genererer salg, så blæser vi den stort 

ud”.   
 

Udforskning og kommunikationen til nye målgrupper: 34.15-34.33: ”Der er en trappe i abonnement 

servicen: Step 1 er at få dem til at registrere sig på sitet, så har vi nogle muligheder for at forklare dem 

hvor godt vores produkt er, og vise dem noget af det indhold som andre synes er fedt, og så step 2 af 

det så køber et abonnement ik”. 34.42-35.00: ” (…) det er vores øvelse lige nu (læs: at drive folk hen 

på websitet. De målgrupper vi har haft fat i, der har vi efter hånden så stor en andel at vi godt kan se, 

at vi skal til at kigge efter nye målgrupper. Vi har den unge målgruppe som vi stadig ikke rigtig har fundet 

ud af hvad vi gør med, men hvor vi ligesom skal gøre os klar til.” 35.37-35.51:” (…) vi skal sætte os ned 

at sige her er en målgruppe som ikke nødvendigvis har en hverdag på politiken, eller i hvert fald ikke en 

præference form, de kan tage på Berlingske og alle mulige andre steder. De nøjes egentlig med 
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nyhedsbilledet på det de ligesom kan få adgang til, og har lige som ikke en præference for os. Og der 

kan man sige der går øvelsen for os i første omgang ud på at få vist dem: hvad vi er for en størrelse.  

 
Incitament for tilstedeværelsen på Facebook: 36.00-36.14: ” (…) sociale medier er et ben i det (læs: 

tiltrækning af nye målgrupper). Men vi har ikke lagt planen endnu. Og det er det med vi skal finde ud af 

det er forskelligt med de nye målgrupper vi har, de er forskellige for hver deres måde. Nu har vi identi-

ficeret dem, men vi ved ligesom ikke hvordan vi skal have fat i dem. Men det er klart, at sociale medier 

er et oplagt sted at komme i kontakt med dem”. 36.40-37.10: ” (…) Samtidig skal det også siges, vi 

har en regel eller en intern regel om at vi aldrig har ville være afhængige af sociale medier. Så derfor har 

vi cappet vores andel af trafik vi får fra sociale medier. Sådan så man ikke ender i den situation som 

Buzz Feed og alle mulige andre, hvor at 60% af deres sidevisninger kommer fra sociale medier. Så laver 

Facebook om på deres algoritmer os så PUF, så mangler man lige pludselig nogle penge i kassen. Så 

vi har ligesom sagt hvis vi holder os på et niveau der ligger mellem 10 go 15% som vores andel på trafik 

fra sociale medier, det betyder så både Facebook og google, så har vi ikke den der afhængighedsrela-

tion med dem”. 37.40-38.11: ” (…) Facebook brugere, når man kigger i vores målgrupper, så er det 

også de mindst loyale, de kommer herind og har i gennemsnit 1,1 sidevisning. Så det er sådan lidt, du 

kan godt komme til at bruge rigtig mange kræfter på at omvende nogle mennesker som er tilfældige 

som ikke har set at der stod Politiken, men som bare har set overskriften. Der er lang til mål i forhold til 

at konvertere dem”. 38.40-38.53: ” (…) men i forhold til vores salgsaktiviteter, der bruger vi Facebook 

relativt aktivt, og vi bruger google relativt aktivt. Google faktisk en lille smule mere, fordi deres er noget 

mere relevans i det du har søgt på noget, så er der allerede lidt engagement end at det var bare i dit 

feed”. 39.50-41.17: ” (…) facebook deler vi en højere andel af vores ulåste indhold som der egentlig er 

på sitet. Og det før vi jo for at komme i kontakt med nogle flere folk. Og vi skriver faktisk for abonne-

menter når vi deler noget der er for abonnenter, og hvis du kigger på vores site, så efter 48 timer er alt 

indhold låst. Så vores bagkatalog er låst. Så det betyder også at der er en ret væsentlig andel af låst 

indhold på Politiken. Men på Facebook er indhold primært åbent, og det er jo fordi vi bruger det som 

kontaktkanal, og en måde at komme ud med the basics i forhold til hvad vi skal fortælle folk. 42.00-

42.09: ” (…) det er en måde at komme i kontakt med nogle mennesker, som vi ikke nødvendigvis var 

kommet i kontakt med. Men det er ikke med henblik på at få flere sidevisninger”. 42.30-43.01: ” (…) 

folk fra Facebook konverterer generelt dårligt. Men vi har også fundet ud af, at når vi har haft noget 

berøring med folk, så er Facebook en god kanal at vise dem mere at indhold, af det som er relevant for 

dem, til at konvertere. Men på den måde. Så man kan sige det vi konverterer fra Facebook, er fordi vi 

har haft en eller anden form for kontakt, har fået deres email på en eller anden måde, og så ligesom 
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kan spytte en masse artikler at det vi har en fornemmelse af kunne være vigtigt for dem, så de ser mere 

af det, og på den måde bliver mere opmærksomme på, at Politiken er relevant for dem”. 47.00-47.13: 

” (…) det er stadig en journalistisk udvælgelse. Der sidder nogle redaktører og vælger, hvad er det for 

noget indhold der kommer på der. Og man kan sige der er vi ret beviste om, at der ligger vi mere åbent 

indhold ud. Andelen af åbent indhold er højere”. 47.40-48.06: ” (…) der var en gang hvor man sagde 

det her er noget der har traction på social. Det tror jeg faktisk ikke de gør så meget mere. Nu ligger de 

mere de ting ud som de synes er relevante at ligge ud til mange. Øh og så nogle gange så kan det godt 

være de finder ud af, at den her kan et eller andet at den lige pludselig får vind i sejlene, så kan man 

reposte den. Sådan noget hænder jo ind i mellem. At vi lægger en artikel på Facebook og så går der 

en uge og så er der et eller andet der gør at lige pludselig så er den artikel som er en uge gammel, og 

nogle gange når vi opdager det så kan vi godt gøre noget ud at sige, det vil folk gerne se om”. 52.30-

52.41: ” (…) de artikler som der annonceres på Facebook, det er den type artikler som vi kan se er 

relevant for dig, eller som vi kan se at flertallet har været interesseret i at købe. Så den journalistiske del 

ruller bare som altid, det er ikke vildt navigeret af hvad der sælger og ikke sælger. Det skal det heller 

ikke være. Så sidder der en salg og marketingafdeling og opdager, det er den vi kaster ud i forhold til 

annoncering”. 52.30-52.41: ” (…) hvis vi laver retargeting på Facebook, så handler det ikke om hvor 

mange sidevisninger, så handler det om hvad der har haft et høj engagement score eller ting vi har set 

har solgt meget”. 01.13.30-01.13.56: ” (…) En ting vi ved er, vi har nul kontrol over Facebook. Og de 

laver om i deres algoritmer. Vi kan ikke regne med dem, til andet end det vi ved vi kan købe i deres 

værktøjskasse. Og der kan man sige, vi vil blive ved med at bruge Facebook og google, til salg, men jo 

ikke ud fra dem måde hvor vi siger nu deler vi en masse for at få reach og annoncekroner, det bliver 

ene og alene som et kontaktpunkt for nye målgrupper og for leads”.  

 
Personaliserede forsider på Politiken.dk: 44.00-44.19:” (…) det er det næste skridt vi er i gang med at 

bygge til vores platforme, det er at det næste vi bygger det er sådan et ground work hvor automatisering 

skal ske i en lidt højere grad. Men ikke automatisering i politiske øjemed. Der vil altid være en top, som 

en journalist siger, det skal vi, men hvordan det så fungerer nedenunder, det er så der vi prøver at finde 

ud af hvordan automatisere du med publicisme og publicistisk ansvar. Vi har et ansvar for udvælgelse 

og prioriteringer. 45.00-45.13: ” (…) sådan et meget simpelt begreb det er sådan noget med segmen-

tering på baggrund af sekvens. Hvor mange gange er du på forsiden om dagen. Hvis kun du er her 

hvert 3 dag, så er det noget andet”. 46.20-46.35: ” (…) forsiden skal gerne tilpasses den enkelte bruger. 

Men om journalisten får hjælp til at prioriterer det resterende det kan godt ske. Men så vil der helt sikkert 

være noget med når du kommer x ned at siden, så vil den begynde at blive mere personaliseret”. 
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Risikoen ved en annoncefinansieret forretning: 50.05-51.10: ” (…) Berlingske har overhalet os i trafik. 

Det holder vi selvfølgelig lidt øje med hvad det skyldes, og det handler selvfølgelig om hvor meget de 

låser, hvor meget de bruger Facebook hvordan deres overskrifter ser ud. Og der kan man sige der har 

vi sådan en pin pointet at nogle af de faktorer, som er med til at de rent faktisk får flere besøg, flere 

sidevisninger end vi gør nu, der må vi sige: de parametre, dem har vi ikke lyst til at lege med. Der synes 

vi at de går på kompromis med nogle ting som vi ikke vil gå på kompromis med. Og så må man sige 

det er så erkendelsen, så må vi finde ud af værende dem vi er, hvordan vi kan arbejde med at generere 

noget mere trafik. Men igen sagt vores strategi, som vi lige er færdige med, der tror jeg vi over perioden 

havde en årlig ambition om 10% trafikstigning. Og denne her gang har vi kun 5. så trafik er ikke vores 

game, det er engagement. Hvor Ekstra Bladet er sådan noget med 20% årlig stigning. Og det er jo fordi 

vi siger, man kan ikke blæse og have mel i munden. Man kan ikke lave et kvalitetsprodukt og samtidig 

søge enormt meget trafik”. 58.00-58.57:” (…) det er rigtig sundt at gøre sig ikke særlig afhængige af 

annoncer. Af alle mulige årsager, men dels fordi den publicist kan have en lidt røvet effekt. På annon-

ceomsætning der har det været sådan kampen mod vindmøllerne. Det har været et underligt økosystem 

som ud fra princippet sådan ‘if you can convince them consfuse them’ hvor ingen mennesker rigtig har 

fattet hvad fanden der foregik der. Der skal ret mange penge ind i den branche, for at der kommer 

penge ned til mediet. Så har vi gjort mange tiltag for at opretholde vores annoncefinansiering, det vi kan 

se at vores inventory, antal af bannervisninger vi har til rådighed, den er nedadgående og det er den 

fordi vi har mere indhold er er låst, der er ikke nær så mange annoncer, derudover laver vi flere artikler”. 

01.00.01-01.00.22: ” (…) det har vi sagt nu, det er kampen mod vindmøllerne, og den gør sig gældende 

for branchen generelt set. Og det er jo sådan nogle som Ekstra bladet som er enormt afhængige af 

annoncering, når de stiger 10% i sidevisninger, så stiger de måske 6% i omsætning. Det betyder hvis 

de ikke stiger, så falder de i omsætning. Det er et utrykt sted at være”. 01.00.24-01.01.16: ” (…) oven 

i det kommer at annoncering er sygt konjekturafhængigt. Lige nu har vi noget ala højkonjektur, det bliver 

ikke ved. Men for det enkelte abonnement, der er det ikke sikkert t du i lige så høj grad har tendens til 

at smide dit abonnement ud. Til gengæld ved man, at virksomhederne når der er lavkonjektur skær på 

marketingsbudgetterne, så derfor kan man sige det har som hus været sådan at vi skal prøve at gøre 

os så lidt afhængige af ting vi ikke selv er styrring over. Og det er meget mere trygt at stå på abonne-

menter. Og vi er ikke afhængige af alle mulige andre platforme og tendenser i verden”. 01.01.25-

01.02.01: ” (…) så man kan sige, vi stritter rigtig meget imod den verden der var, der er der også nogle 

der gør det mindre, og hvis jeg var dem, ville jeg være nervøs. For det der også sker med annoncemar-

kedet lige nu, med cookie politiker osv. Det er noget vi bøvler med nu, men som annoncefinansieret 
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sted så ville jeg være ved at skide i bukserne. Oven i det så er google også komet med nogle nye 

foranstaltninger”.  

 

.  
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11.2.2 MARIE NØRGAARD – EKSTRA BLADET 
 
Interviewperson: Marie Nørgaard, Journalist på Ekstra Bladet.  
Interviewets varighed: 1 time, 6 minutter og 58 sekunder 
Interviewguide: Se Bilag 11.1.1 

 

Resumé: Marie har været på Ekstra Bladet siden 2006, først som praktikant og senere som journalist. 

Her har Marie blandt andet har været med til at etablere det betalte indhold/betalingsmuren. Hun sidder 

med primær funktion i gravergruppen som undersøgende journalist, men er på nuværende tidspunkt 

’udlånt’ til nyhedsredaktionen. Marie har med mange års erfaring som journalist på Ekstra Bladet dyb 

indsigt i Nyhedsmediets digitale omstilling, herunder: digital journalistik, processerne ift. distribution af 

nyheder, udvælgelseskriterier og kommercialiseringens påvirkning på det journalistiske virke. 

 

I begyndelsen af interviewet forklarer Marie om Ekstra Bladets redaktionelle ansvar som nyhedsformid-

linger, og hvordan deres opgave at være de svages talefør ved at gå magthaverne i sømmene. Og så 

skal Ekstra Bladet i en digital sammenhæng være først til at udkomme med de aktuelle historier. Marie 

nævner ligeledes, hvordan Ekstra Bladet er det ultimativt største medie målt på antal sidevisninger, og 

hvordan det også er deres mange sidevisninger, der danner grundlaget for deres største indtægtskilde; 

nemlig annoncører. I samme omfang identificerer hun nogle problematikker ved den annoncefinansie-

rede forretning, og hvordan det journalistisk har været udfordrende at anskue sine ’læsere’ som ’kunder 

i en butik’ der skal have dankortet op af lommen for at læse, fordi man som journalistisk ikke vil under-

lægges nogle økonomiske interesser. Hun beskriver i interviewet også skiftet fra den traditionelle print-

avis og til det digitale virke, og hvordan grundigheden i journalistikken påvirkes af hyppigheden og 

mængden af artikler, Ekstra Bladet skal udkomme med. Desuden nævner hun hvordan det digitalt bliver 

sværere at trænge igennem til sin målgruppe, grunden den støj der eksisterer, og de filteringer der 

foregår på digitale plaforme som Facebook. Herunder beskriver hun hvordan Facebook, foruden deres 

website, er den kanal hvor Ekstra Bladet primært er tilstede, og hvordan denne kanal bruges til at 

optimere antallet af sidevisninger. Ligeliges pointerer Marie, hvordan brugerdata spiller en helt central 

rolle i den journalistiske stofudvælgelse, og altså de historier, Ekstra Bladet bringer. Her anerkender 

hun, at popularitet er et klart udvælgelseskriterie, og sætter samtidig spørgsmålstegn ved, om det ikke 

altid har været tilfældet. 
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Vigtige passager: 

 

Ekstra Bladets redaktionelle ansvar som nyhedsformidler: 02.58 – 04.20: ” (…)altså, Ekstra Bladet har 

jo altid været samfundets vagthund. De svages talerør. Og vedholdende kritisk – og det synes jeg også 

stadig må være vores mål. Det at være det medie der aldrig giver op, og går magthaverne efter i søm-

mene. Vi forholder os super kritisk til alt, ik. (…) vi er meget udskældte på Ekstra Bladet, med rette 

også, for vi går meget direkte på, ik. Så jeg synes også, noget vi går rigtig meget op i, som folk ikke 

ved, er at tale enormt meget etik og ordentlighed i selve det journalistiske arbejde. Fordi der er ligesom 

to ting, man kan sige…Ekstra Bladet er jo et tabloid medie, så vi går bare lige til stålet ik, og lige til 

grænsen, nogle gange…og måske også på grænsen, og måske også over grænsen…øhhh *griner*. 

Men det arbejde der ligger bag den historie der udkommer er jo fuldstændig den samme som de laver 

på Danmarks Radio og på TV2 og på Politiken, altså det er fuldstændig det samme research og doku-

mentation og alt det der ligger bag – det er formidlingsdelen der er anderledes, og det synes jeg er helt 

vildt vigtigt, at vi vedholder den ordentlighed. Selvom det skal gå hurtigt.” 

 

Ekstra Bladet i den digitale tidsalder: 04.20 - 04.31: ”Også fordi en af Ekstra Bladets ting nu, i den 

digitale verden er jo, at vi skal være først. Og vi er først. Vi er størst og først. Som i, uden sammenligning 

størst. I Danmark. 04.43 – 05.05: (…) vi er størst på besøgende. Altså, sidste måned havde vi én milliard 

sidevisninger. I sidste uge havde vi hundrede millioner.”  05:15 – 05.35: ”Når der sker breaking news 

så er det alle danskere. Af en eller anden grund går folk på Ekstra Bladet for at se okay hvad er der 

sket. Men når det ikke er breaking, så er det meget de samme. Der er mange der genbesøger os, og 

så besøger de os meget, og bruger rigtig meget tid hos os.” 

 

Ekstra Bladets værdiskabelse: 05.46 – 06.10: ” (…) altså, i forhold til den digitale del, så er det ’størst 

og først’, eller ’først’ og ’rigtigst’. For det er det der med bare at være først er jo ikke et kriterie vi skal 

bryste os med, vi skal også formidle det rigtigt, ik. Men sådan på det overordnede journalistiske plan, 

helt klart vagthunden. Den svages…lille mands talerør.” 

 

Målgruppen: 06.23 – 07.00: ” (…) vi går klart efter den brede befolkning. Den traditionelle Ekstra Bladets 

læser er jo… håndværkeren. Altså, de ufaglærte. (…) men på det digitale der er det alle. (…) vi kæmper 
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rigtig meget med at få fat på det unge. Vi prøver at lave mere og mere reality, og sådan noget, ik. Og 

det er også meget af sådan noget der bliver kørt ud på Facebook, fordi vi prøver at fange de unge der.”  

 

Målgruppen på Ekstra Bladets print avis: 19.20 – 20.00: ” (…) de er ret gamle efterhånden. Jeg tror de 

nærmest er pensionister. I hvert fald 60 år. Så indholdet afspejler også det, og det er derfor der er 2 

eller 3 dedikerede journalister, som laver interviews og historier som er målrettet den ældre målgruppe. 

Altså, diabeteshistorierne, og Noller fra Brødrene Olsen havde vi på forsiden i går fordi han havde fået 

kræft. Og de historier vil ikke køre en skid på nettet. Det vil ikke skabe nogen clicks. Og det sælger jo 

så aviser. 20.27 – 20.47: (…) man kan sige, dem vi har, altså dem der køber vores avis er faktisk dem 

vi altid har haft. Vi vinder ikke nye læsere (læs: på print). Det er der næsten ikke nogen aviser der gør, 

udover Kristelig Dagblad. Så vi holder dem vi har, indtil de dør.” 

 

Udviklingen af digital journalistik: 07.16 – 09.12: ”Der er jo fordele og ulemper. Ulempen nr. 1 er jo at vi 

ikke skal lave aviser mere. Og så er en anden ulempe, eller i hvert fald noget der er blevet forandret jo, 

at det skal gå så hurtigt, og man behøver ikke nødvendigvis så mange kilder på sine historier længere. 

Hvis du har talt med én kilde, så ’arh, ny vinkel’, så kan jeg lave en ny artikel, ik. Hvor det…måske var 

der lidt mere grundighed, eller jeg synes egentlig stadig vi er meget grundige, men der var… det der 

med, at hvis du kun skulle udkomme en gang om dagen eller en gang om ugen, så er der nogle andre 

historier du laver. Det der med hele tiden, at skulle finde på noget nyt, og udkomme med noget nyt, 

finde en historie, eller hoppe med på en dagsorden der kører. Vi har jo i mediebranchen sådan et internt 

kapløb. Som er sådan noget: åh! Vi SKAL bare før B.T. og TV2! Altså, brugerne opdager det jo over-

hovedet ikke, vel. Så det der kapløb er måske også mest i vores egne hoveder. Men det (læs: den 

digitale udvikling) har jo ændret måden man arbejder med historierne på, hvor lang tid man kan bruge 

på dem, men også den måde man arbejder med kilder, fordi kilderne kan også udkomme nemt andre 

steder. Hvis man ringer og vil lave et kritisk interview med en kilde, så kan de bare komme lige efter 

man er udkommet og lave modsvar, eller modspin på Facebook. Det gør politikere jo tit ik. Så man kan 

ikke gemme historier på samme måde. Når man først har lavet konfrontationen med en der skal hænges 

ud, så skal det bare ud, for de har så mange muligheder for at lave modspin på den, ik. 09.37 – 09.55: 

”Klart på research-delen er det dog blevet bedre. Alle er tilgængelige, og du kan interviewe folk på kryds 

og tværs af planeten hele tiden, ik. Jeg synes dog ikke det (læs: journalistiske arbejde) er blevet for-

vrænget.” 
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Nyhedsmediernes magt: 11.23 – 11.25: ” (…) det var jo Nyhedsmedierne som den fjerde statsmagt, 

engang. 11.35 – 12.05: (…) alle er blevet sit eget medie. Men jeg tror aldrig jeg har set journalistisk som 

magtfuld, jeg har mere set det som nogen der skulle netop sørge for, at der ikke var nogen der mis-

brugte magten. Jeg bliver stadig glad når der kommer noget journalistik som ændrer noget. Hvor man 

ser, at okay! Nu lytter danskerne.”  

 

Nyhedsformidling på digitale medier: 12.28 – 13.03: (…) det bliver svære og svære, at trænge igennem. 

Netop fordi alle bliver deres eget medie, og alle får filtreret deres nyhedsfeed – altså, man ved ikke hvem 

man rammer. Rammer man de rigtige? Og læser de det på den rigtige måde? Også fordi der er så 

meget, altså mængden af nyheder eller historier og blogs og influencere der blander sig, det gør at… 

altså, det drukner lidt. 16.29 – 17.07: ” (…) vi er tilstede på vores website, og Facebook. Vi har også en 

Twitter, og der eksisterer også et par Instagram konti, og en snap, tror jeg. Vi skal være til stede, men… 

det er Facebook primært. 23.21 – 23.37: Bag vores betalingsmur, der vil læserne gerne blive hængende 

lidt længere, og have lidt mere fordybelse, men alligevel overskrider de aldrig 10.000 tegn. Og det er 

ikke ret meget. 31.40 – 31.58: (…) altså, hvis vi synes at en historie er vigtig, så kommer den i toppen, 

og så tager vi det trafik-tab der kommer med. For sådan er det bare.” 

 

Hvor ofte udkommer Ekstra Bladet: 41.05 – 41.53: ”Jeg ved, at vi udkommer for meget. Vi er blevet 

bedt om, at lave færre ting. Jeg tror vi er på 450 til 500 artikler om dagen. Det er rigtig meget! Vi sætter 

ikke på den måde tal, men vi skal ned på i hvert fald halvdelen. Vi drukner jo i vores egne historier. Vi 

har en stor nyhed, som ligger i toppen af sitet, men når vi hele tiden har nye historier, så skubber vi jo 

vores egne udgivelser ned. Det når slet ikke at blive læst. Og det kan jo være helt vildt vigtige historier. 
47.40 – 47.52: (…) når jeg sidder på en nyhedsvagt kan jeg udkomme med alt fra 1 til 8 nyheder om 

dagen. Men nogle dage kan det også være 20. Det er meget forskelligt.” 

 

Kommercialiseringen af nyhederne: 34.36 – 35.53: (…) den primære forskel (læs: i den digitale omstil-

ling) har jo for os været, at vi lige pludselig skulle se på vores læsere som kunder i en butik, ik. Og det 

der med lige pludselig at skulle tænke over, at det her skal de faktisk ha dankortet op af lommen for at 

læse. Altså, det var faktisk et ret stort… problem for journalister da vi gjorde det. Fordi journalister som 

udgangspunkt vil være uafhængige, og vi vil være… vi vil ikke underlægges nogle økonomiske interes-

ser, og så lige pludselig så skulle vi lave noget som folk gerne ville betale for, sådan individuelt hvor vi 
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kunne se hvad der virkede (læs: via dataindsigter), og så føde ind i det, ik. Og nu var det kunder, og 

ikke læsere, ik. Det har helt klart været en stor tilvænningsting. Vi er dog foran nogle af de andre medier, 

fordi vi har været i gang i længere tid med det. 35.56 – 36.14: (…) det er ikke ret meget indhold er ligger 

bag betalingsmuren. Vores strategi er, at det er det unikke der skal ligge bag. 36.36 – 36.40: indholdet 

der (læs: bag betalingsmuren) er gennemarbejdet journalistik. Det er ikke nyheder. Nyheder er gratis. 

Det kan være et stort interview. Noget eksplosivt. Noget man ikke kan få andre steder. 39.00 – 39.07: 

(…) jeg kan intet mærke på mit journalistiske arbejde. Vi har intet med hinanden at gøre, altså det 

kommercielle. Og det er et krav. 39.14 – 39.40: Vi skal være uafhængige. Det kan ikke være anderledes. 

Der må aldrig være nogen der kan stille spørgsmål ved det. Der er jo kommet hele det her nye native 

sponsoreret indhold, ik. Det er jo noget andet. Men det skal jo også markeres, at det er dét.”  

 

Udviklingen af journalistens rolle: 21.58 – 22.48: ” (…) jeg skal skrive kortere nu. Det har været sådan 

en ’kill my darling ting’, at jeg skal skrive kortere og kortere. For folk bliver simpelthen ikke hængende 

på nettet længere. Det er en begrænsning for mit arbejde. Men der er jo nogle journalister der laver 

nyheder der er pisse gode til det. Det har jeg skulle lære. Det der med at lave nyheder til nettet, og 

skrive helt kort. Og hurtigt! Fordi jeg hele tiden er sådan lidt.. jeg vil gerne kæle lidt for sproget, og 

undersøge om jeg kan høre en ekspert ad. Men når det er breaking news, så er der ikke tid til alt det. 

Det skal bare ud! Og direkte til sagen, ik. 23.04 – 23.07: (…) det er blevet svære, i hvert fald som 

journalist på Ekstra Bladet. Hvis jeg sad på Zetland eller Politiken, så ville det være noget andet.”  

 

Konkurrence om læsernes opmærksomhed: 14.20 – 14.30: (…) ja, det kan tydeligt mærkes (læs: at 

konkurrencen om opmærksomheden er skærpet). Og også det der med, at det er så nemt nu for 

brugerne, at have en holdning til alt, ik. 14.53 – 15.12: (…) jeg synes det er helt vildt vigtigt for trovær-

digheden i faget, at medierne lever op til de journalistiske kriterier. Altså, vi har jo nogle regler vi skal 

overholde, ellers må vi jo ikke kalde det journalistik. Og det er vigtigt, at arbejdet bliver ved med at 

gennemgå en redigeringsproces. Jeg tror ikke det går så hurtigt som man håber, det der med at der 

kommer en modstrøm, men jeg tror det kommer.”  

 

Ekstra Bladet print vs. digital tilstedeværelse: 17.30 – 19.13: (…) alle herinde er digitale journalister. 

Processen er, at vi man laver en historie der skal udkomme på nettet, og så kan man så bagefter tage 

den på avisen. Så det er digital først – i tanken. I virkeligheden er det sådan, at man laver en historie, 
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og så kommer der en chef fra digitalafdelingen og en fra papir afdelingen og så spørg de hvad man kan 

lave til dem hver især, og så timer man det. Så dermed bliver det også en klods om benet, men det er 

den vi tjener penge på (læs: print avisen). Det er vores pengemaskine number 1. Men vi laver vores 

historier til digital, og så er der nogle redaktører der kan tage den over til print hvis de vil. Jeg tror kun 

der er to eller tre dedikerede journalister til print avisen, resten er til digital. Og det er primært fordi 

målgruppen er så anderledes. 25.32 – 25.53: (…) det er sociale medier redaktionen der afgør hvad der 

kommer på Facebook. De rør’ overhovedet ikke ved produktet. Det eneste de gør er, at de ændrer 

rubrikken så den passer til Facebook.” 

 

Målgruppen på Ekstra Bladets print avis: 19.20 – 20.00: ” (…) de er ret gamle efterhånden. Jeg tror de 

nærmest er pensionister. I hvert fald 60 år. Så indholdet afspejler også det, og det er derfor der er 2 

eller 3 dedikerede journalister, som laver interviews og historier som er målrettet den ældre målgruppe. 

Altså, diabeteshistorierne, og Noller fra Brødrene Olsen havde vi på forsiden i går fordi han havde fået 

kræft. Og de historier ville ikke køre en skid på nettet. Det vil ikke skabe nogen clicks. Og det sælger jo 

så aviser. 20.27 – 20.47: (…) man kan sige, dem vi har, altså dem der køber vores avis er faktisk dem 

vi altid har haft. Vi vinder ikke nye læsere (læs: på print). Det er der næsten ikke nogen aviser der gør, 

udover Kristelig Dagblad. Så vi holder dem vi har, indtil de dør.” 

 

Tilpasning af indhold på baggrund af dataindsigter: 27.25 – 27.55: ”Altså, vi bruger meget data. Vi ved 

godt hvad de gerne vil læse. Nogle redaktioner bruger det mere end andre. Sporten bruger det rigtig 

meget. Kriminalstof, og kendis bruger det meget. De ved præcis hvad de skal skrive, og hvordan det 

så bliver læst, ik. Altså helt ned til udvælgelsen af hvilke historier de skal skrive. 28.50 – 29.57: Altså vi 

har sygt meget data, fordi vi har så mange brugere, ik. Vi ved, at om morgenen så skal brugerne have 

noget trafik-halløj, hvordan kører det for trafikken, hvordan kører det for vejret, og hvad er jeg gået glip 

af i løbet af natten. Så topper det på det. Og så kommer der… altså, hvis det er sådan en dag hvor der 

ikke sker et eller andet, ik. Så går den lidt ned, og så kan man se, at når folk har frokostpause, så vil de 

gerne læse om kendisting, sport… det vil de også gerne læse om morgenen i øvrigt, og mere sådan 

noget ’news you can use’ – det vil de gerne læse om midt på dagen i deres frokostpause. Og så har vi 

et peak sidst på aftenen, som handler meget om sådan noget, det er sådan lidt blødere, hvor folk gerne 

vil… okay, hvad skal jeg vide inden jeg møder på arbejde i morgen. Hvis jeg ikke lige så den der doku-

mentar på TV2, kan jeg så lige få et recap. 30.06 – 30.32: Altså, vi har ligesom to ben i det. Vi har det 

data-baserede, som fylder rigtig meget. Som vi stadig laver journalistik på, men hvor vi lytter til brugerne 
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og hvad de gerne vil have. Og så har vi den del, som vi mener er vigtigt – og fuck det, om det ikke bliver 

læst. Altså, det har vi faktisk. Hvis vi mener, at en historie er væsentlig og vigtig nok. 43.10 – 43.32: (…) 

jeg vil jo gerne lave de der historier der ikke er vold og død og sex, men mere de etiske dilemmaer og 

så videre. Så jeg er ikke ligefrem click-baskeren. Men det har jeg det også fint med! 49.10 - 50.00: (…) 

vi har en fronter, som det hedder, som er ham der laver puslespillet, så at når du kommer ind på sitet 

så ser det ud på en bestemt måde. Prioriteret, ik. Det måler helt vildt. Hvert sekund. Og hvis nu vi 

ændrer overskriften her, hvad sker der så. På forsiden der hvor brugerne klikker ind, kan fronterne sidde 

og ændre overskrifterne live for at skabe flere clicks.”  

 

Personaliserede newsfeeds: 32.22 – 33.00: ”Altså, primært på dem der er kunder i biksen, hvor dem 

der er registrerede dem kan vi spore og personalisere (på eb.dk), så det gør vi. Og det er helt klart 

meget det som vores tekniske udvikling går på lige nu. At man kommer ind på forskellige, altså om man 

er logget ind som bruger, så får man én forside, alt efter hvad du har interesse for, end hvis du ikke var 

logget ind, ik. 53.20 – 54.12: (…) det er jo convenient (læs: med brugertilpasning) og tapper helt ind i 

den måde vi lever på nu. Vi kan jo ikke spole det tilbage, vi er jo nødt til at acceptere at det er der. Men 

jeg synes også det er farligt. Jeg synes det er… altså, det er jo lidt sat på spidsen ligesom diktatur. Der 

er nogle andre der vælger det ud, du vælger det i princippet ikke selv. Din adfærd gør. Det er også 

derfor jeg insisterer på at lave det her historier på Ekstra Bladet, som ikke er særlig Ekstra Bladet-agtig. 

For nogle gange skal folk også have noget de ikke ved de vil have. Og det er også helt vildt vigtigt, at 

oplyse samfundet.” 

 

Økonomisk bæredygtighed blandt mediehusene: 36.49 – 37.10: ”Jeg ved ikke hvad der skal til. Jeg 

ville ønske jeg vidste det. Jeg har faktisk svært ved at se, at… vi er jo selvfølgelig nødt til at forsøge at 

tage penge for vores indhold på nettet, men det er ikke bæredygtigt nu. Altså, det er det jo ikke. 37.29 

– 38.00: Profitten kommer helt klart fra annonceindtægterne. Helt klart! Men det er fordi vi har så mange 

brugere, ik. Men der når man jo også en grænse på et tidspunkt. Jeg tror på et tidspunkt, så… altså, 

vi er så store lige nu, med en milliard besøgende, så kan annoncerne jo heller ikke indtjene sig selv, så 

stopper det jo også med at give flere penge. Men jeg ved ikke hvordan det helt præcist fungerer faktisk. 
38.46: (…) men digital er klart der hvor vores indtægt ligger.” 
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Popularitet som udvælgelseskriterie af nyheder: 40.48 – 40.57: ”Spørgsmålet er om det ikke altid har 

været det (læs: med popularitet som udvælgelseskriterie). Nu er det bare blevet mere ekstremt. Nu er 

der lidt flere ligegyldige historier. 41.58 – 42.38: (…) jeg tror altid det har været et parameter (læs: 

popularitet), i Ekstra Bladets tilfælde der vidste vi jo hvilke forsider der virkede, og hvad de godt kunne 

lide. For det kunne vi se på salgstallene. Men alle de andre artikler i avisen anede vi jo ikke om de 

overhovedet havde læst. 1.04.00: Vi laver jo også historier ud fra hvad der er gået viralt, ik.” 

 

Facebook som formidler af Ekstra Bladets indhold: 43.59 – 44.10: ”Jeg ved, at vi har mange delinger 

og interaktioner derinde (læs: Facebook), men også mange tosser. 44.25: (…) vores indhold føder jo 

lige ind i det platformen (læs: Facebook) står for.” 

 

Hvem bærer ansvaret?: 56.50 – 57.33: ”Vi er jo meget på, at vi må ikke underlægge nogen censur. Og 

heller ikke Facebook, og heller ikke Google, men vi skal alligevel tage magten lidt fra dem. Fordi…hold 

kæft hvor er det bare blevet store. Medierne i Danmark er jo ikke længere hinandens største konkur-

renter. Det er jo Facebook og Google. Og ligeså snart de begynder at udkomme med deres egne 

nyhedskanaler, så er vi jo færdige. Siger jeg, uden at vide det. Jeg synes det er svært. Jeg synes vi alle 

har et ansvar. 58.50 – 59.10: fremtidens læsere kommer forhåbentlig til at forholde sig kritisk og begavet 

til det indhold de ser.” 
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11.2.3 DANIEL ALMAZÁN FONSECA – TV2 
Interviewperson: Daniel Almazán Fonseca 
Interviewets varighed: 54 minutter, 8 sekunder 
Interviewguide: Bilag 11.1.1 

 
Resumé: Daniel Fonseca, sidder som digital redaktionschef på TV2.dk og ansvarlig for SoMe-redakti-

onen, der udvælger og distribuerer nyheder via Facebook. Daniel har siddet hos TV2 i sammenlagt 10 

år, og sad tidligere i en rolle som forsidechef. Inden hans skifte til TV2, sad Daniel som forsidechef hos 

Ekstra Bladet. Daniel har med sin nuværende, og tidligere erfaring, stor viden om digital journalistisk og 

tilpasning af indhold til de platforme nyheder distribueres på. Desuden har Daniel, med sin rolle som 

ansvarlig for SoMe redaktionen, dybdegående viden om incitamentet for TV2’s tilstedeværelse på Fa-

cebook. Daniels udtalelser i løbet af dette interview, har dermed bidraget til en værdifuld viden og bid-

drag til de resultater vi har fundet frem til.  
 

Daniel taler i begyndelsen af interviewet om det public-service TV2 har, og dermed hvordan det er deres 

rolle og ansvar at give danskerne de nyheder som de har brug for at vide. Ligeledes nævner Daniel 

hvordan deres indholdsprofiler taler ind i selv samme ansvar. Hertil nævner Daniel, grunden den magt 

Nyhedsmedierne har, at Nyhedsmedierne har et ansvar om at sætte de rigtige historier i gang, og at 

kvaliteten på det der udgives, er høj. Daniel peger ligeledes på de forudsætninger for at leverer journa-

listisk, der efterlever brugerens behov, i takt med den digitale omstilling. Her peger han på anvendelsen 

af brugerdata, og hvordan det kan hjælpe til at forme de journalistiske produkter, og samtidig bruges 

som et salgsoptimerende værktøj fordi man som publicist i højere grad kan se, hvad der virker til at 

drive sidevisninger. Desuden nævner Daniel i løbet af interviewet, hvordan han også kan mærke det 

konkurrenceprægede marked for nyhedsformidling, og de muligheder der må tys til, for at sikre sin 

andel af sidevisninger og interaktioner. Hertil nævnes det, hvordan TV2’s primære formål med deres 

tilstedeværelse på Facebook er at drive trafik ind til TV2.dk. Her tilføjer han, hvordan der kan identificeres 

strategier til at præsenterer det journalistiske produkt således, at potentialet for at drive trafik stiger. 

Herunder at præsentere nyhederne i et ’catchy’ format, der lokker, uden at afslører alt. Ligeledes peges 

der på, hvordan brugerdata i form at interaktioner, hjælper til at guide den journalistiske stofudvælgelse 

og præsentationen heraf. Ligeledes ankerkender Daniel det ansvar man som publicist har, når man 

deler historier på Facebook, grundet den magt Nyhedsmedierne har.  
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Vigtige passager:  

 

TV2’s rolle som Nyhedsmedie: 01.42-01.51: ” (…) Vi betragter os som udgangspunkt ligesom DR, som 

værende public service. Vi skal give danskerne det som de har brug for at vide, og det som de skal 

undersøge”. 01.55-02.17: ” (…) Vi tænker meget i public service og vi har også nogle indhold profiler 

som taler ind i det. Vi går efter at vi skal fortælle folk om hvad der er i nuet, og det er simpelthen med 

en tanke om at folk besøger nyhedssites, eller kigger på hvad der foregår i deres feeds, fordi de gerne 

vil vide hvad der sker lige nu. Når man kommer ind på TV2.dk så er det altid aktuelle historier overalt. 

Og det behøver ikke være vigtigt, væsentlig, det vigtigste er ligesom at man fortæller folk hvad der 

foregår lige nu, og klæder dem så godt på som muligt. Så har vi en anden indholdsprofil der hedder 

overblik, fordi vi jo lever i en kompleks verden hvor vi bliver bombarderet fra alle sider, så vi går meget 

op i at lave overblik. Lige nu i de her Corona tider har vi sådan noget FAQ vi hele tiden arbejder med, 

hvor vi forklare folk, hvad er det der er op og ned. Hvor smittelig er den”. 03.10-03.59: ” (…) så har vi 

noget der hedder perspektiv, vi vil altid gerne give folk et andet perspektiv til historien, i stedet for bare 

at forklare den helt store berede historie, så finde ud af, hvad er det der går det her ekstra interessant 

eller hvad er den ekstra begavede indgang til historien. Og så har vi at vi godt vil give folk oplevelser. Vi 

vil gerne have at folk kommer ind på sitet, og så lige pludselig læser en historie, og det var måske ikke 

det de kom efter de kom måske efter nyheder, og lige pludselig har de læst en lang historie i 7-8 minutter 

og kommer ud på den anden side, og virkelig får følelsen af time well spent. Det er ligesom de ting vi 

har sagt, alle historier skal ramme de her ting. Fordi vi også målrettet mener at det er det der underbyg-

ger det at være public service”. 

 
Publicistisk magt og ansvar: 04:03-04.17: ” (…) det er også et ansvar vi har. Især med overblik er det 

jo super vigtigt. F.eks. lige nu har vi lavet et stort overblik med hvor mange er egentlig smittede, hvordan 

smitter det, hvor mange er raskmeldte igen, hvor vi en artikel har samlet alt og jeg tror måske at det er 

vores mest læste artikel nogensinde lige nu. Så den har vi nailet meget godt, men det er også ud fra 

visen om, at vi gerne vil være public service”. 07.24-07.52: ” (…) man ved jo godt at mastodonter som 

os og DR og Ekstra Bladet vi har jo en stor magt. Fordi vi er dem som flest mennesker besøger. Og vi 

kan også se, at der er mange der rykker ud på Facebook. Vi har for eksempel gjort det at vi er gået 

væk fra at være, man kan kalde det en tabloid lillebror TV2 nyhederne som havde meget skarpe rubrik-

ker og man vidste måske ikke helt hvad man fik, når man åbnede artiklen: det er vi gået helt væk fra.  

Til at have meget mere åbne rubrikker, så folk ved hvad de får. Men også, jeg tror meget af det falder 

tilbage på indholdet. Som vi udkommer med”. 43.25-44.16: ” (…) vi har et ansvar for det vi udgiver. Og 



KANDIDATAFHANDLING   15. MAJ 2020 
COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL  CAND.MERC. (KOM) 

Side 151 af 190 

 

der er jo nogle journalistiske dyder man altid skal efterstræbe. Vi ser det faktisk i vores egne møder hvor 

vi mødes på tværs af dem som laver TV og dem som er digitale, og der kan man godt se at dem der 

laver TV nyheder de tænker meget klassisk, og de har ingen ide om hvordan deres publikum reagerer 

på det. Hvor en digital kan se den der nyhed i har gang i, den interesserer slet ikke nogen, og så kan 

det være der opstår en situation: hvordan får vi dem til at interesserer sig for dem. Og der kan man jo 

tale ansvar. Vi synes helt sikkert vi har et ansvar, og den måde vi kan påvirke det er jo at sætte de rigtige 

historier i gang, sørger for at kvaliteten er høj på det vi udgiver, man kan jo ikke gøre alt for dem – og vi 

møder alle sammen folk der har en mening om et eller andet hvor man ved de kun har læst headlinen”. 

50.10-50.21: ” (…) Det nemme svar er jo at vi har valgt nogle indholdsprofiler som vi selv tror på. Og vi 

kan se at det giver pay-off, vi kan se at vores site er blevet større end sidste år. Vi så er overbeviste om, 

at folk rent faktisk godt vil have substans. De gerne vil have kvalitet, og derfor vælger vi at gå den vej”.  

 
Incitament for tilstedeværelse på Facebook: 24.20-24.41: ” (…) man kan sige, vi hiver jo ret meget trafik 

ind via Facebook, og det er noget vi har sagt et gør vi. Hvor jeg ved at EB prøver at trække mest ind 

direkte via deres forside, hvor vi også trækker meget ind. Men vi har Danmark største Facebook side, 

så det er jo klart at det tænker vi, og vi har nogle social media redaktører som spotter nogle historier 

derude”. 25.30-26.01: ” (…) Vi gør hvad vi kan for at stå stærkt på Facebook. Vores primære mål med 

at være tilstede på Facebook det er at skaffe trafik ind til sitet. Det er vores primære mål. Fordi vi ligger 

ikke så meget op til debatter. Vores mål er ikke at udnytte Facebook til at skabe debat. Nogle gange 

stiller vi spørgsmål, fordi vi ved det virker. Det afføder noget. Nogle gange kan der også være noget 

politisk debat. Men som udgangspunkt bruger vi det kun til at skaffe trafik ind til TV2.dk. Det er vores 

primære mål”. 26.52-30.06: ” (…) hvis vi siger at vi er nede på 80 artikler om dagen, så tror jeg det er 

60 af dem eller sådan noget der bliver postet på Facebook. Meget af det kommer ud. Så nogle gange 

er det lige noget med sportsindhold osv. Vi ser det primært som en eller anden form for nyhedskanal, 

og vi ser da også helst at det skal kunne noget. Og der er også nogle historier hvor vi tænker, det kan 

måske ikke noget”. 30.50-31.07: ” (…) vi havde en periode for et par år siden hvor Facebook bare var 

the shit. Hvor det væltede ind og man havde måske 30-40% af alt trafik kom direkte fra Facebook. Nu 

er vi kun på det halve. 60% kommer via forsiden, men folk kommer alle mulige steder fra. DR har og 

mange indgange”. 32.00-31.03: ” (…) vi har et udgangspunkt når vi deler nyheder på Facebook der 

hedder, at vi godt vil have folk til at komme ind på sitet. Så det er jo selvfølgelig lidt i den Cathy ende. 

Det skal lokke, men vi behøver ikke afsløre alt. Vi havde faktisk et eksempel med hvor folk ikke vidste 

at et terrorangreb var i udlandet, og ikke engang et større angreb, så folk tænkte: hvor fanden i Danmark 

er det det her er sket. Man skal ikke snyde brugerne. Men vi tager den langt nogle gange, fordi vi vil 
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gerne have folk kommer ind. Og så kører vi systematisk efterkritik”. 51.13-51.23: ” (…) jeg tror der var 

nogle år hvor vi alle sammen lignede hinanden. Vi kunne alle samme se hvad der stak af på Facebook, 

og der er nogle af os som er modnet lidt, og der er andre der stadig bare bliver ved.” 

 
Nyheder på Facebook: 04.30-04.41: ” (…) vi har også besluttet i disse Corona-dage ligesom hvor 

mange, især hvis man kigger på Facebook, der mener folk jo bare at man spreder panik, så vi gør det 

på TV2.dk og på Facebook at hver gang vi udgiver en artikel eller poster en artikel at i kommentarsporet 

eller ude på forsiden har en FAQ, plus det store overblik. Også fordi vi ved når vi ligger noget i kom-

mentarsporet, så ryger det øverst, så folk ser det vi poster, men de ser også så de har noget mere at 

tage stilling ud fra”. 05.10-05.32: ” (…) også fordi vi føler en forpligtigelse, og fordi folk reagerer promote. 

Lige så snart man udgiver en artikel, uanset hvor flot og nøgternt den kan være skrevet, så er man 

ligesom med til at sprede noget hysteri. Og det samme gør vi på forsiden. Så vi sikre at der ligger 

relaterede historier, eller links inde i artiklerne, så folk kan blive så klædt på som muligt, og få svar på 

de spørgsmål de nu engang har”. 07.54-08.01: ” (…) I de her Corona-dage er vi også meget varsomme 

med, hvad vi poster på Facebook. Måske er der ingen der overlever eller et eller andet – vi sørger for at 

vi ikke unødvendigt, kommer til at gøre noget som lyder for alvorligt”. 

 
Udvælgelse og præsentationen af nyheder: 08.03-08.34:” (…) Så gået væk fra det som mange ville 

kalde clickbait til at være mere åbne, men stadig med suspence. Vi har faktisk et suspense format hvor 

vi siger hvis vi har lavet noget sindssygt, en historie som vi har brugt en måned på, der er en super god 

fortælling, den er knaldhamrende god, så gør det ikke noget vi har en rubrik med: han forsvandt for 18 

år siden og pludselig ringede telefonen. Der gør det ikke noget fordi man får et pay-off. Man får faktisk 

en pisse god velfortalt historie som er underbygget med det hele”. 09.05-09.56: ” (…) hvis der ikke er 

så meget indhold bag, mere åbent. Det har vi gjort til dels for at adskille os fra sådan noget som EB og 

BT, men vi har jo også gjort det fordi at vi ved at folk kan lokkes ind og klikke. Vi kan jo i princippet få 

folk til at klikke på hvad som helst. Vi har et sindssygt dygtigt forside set-up, vi kan teste alle rubrikker, 

og det kan vi jo typisk se – vi kan teste hvad der virker. Der kan vi godt se, jo vildere og vildere man 

laver den, jo højere bonger den op i test. Men der er også samtidig en kvalitets point den også får, så 

det tager vi også hensyn til”. 10.27-11.01: ” (…) hvis man kigger på vores mest læste artikler, så ville 

man også tro at man skulle bygge sitet lidt anderledes op, for så ville der måske være Ibi Støving står 

nøgen på tv2 zulu. Men den ligger vi jo ikke op i toppen, fordi vi ved, vi har jo fuldstændig retningslinjer 

for hvordan vi prioriterer sitet. Det er det aktuelle, det der har puls som bliver prioriteret. 52.11-52.37: 

”Vi har haft en lille snak om, at en tophistorie ikke behøver at klikke. Men vi skal også ramme nogle 
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mennesker, så vi skal finde en balance ik (griner)…Og der er ingen tvivl om, at når man har en tophistorie 

der klikker helt vildt, så er man glad”. 

 
Indsamling og anvendelse af brugerdata: 12.21-12.54: ” (…) vi er faktisk gået væk fra at kigge på kliks. 

Vi holder øje med det, men som udgangspunkt siger vi, at vi godt vil have denne her historie, det er 

virkelig den vi går efter og tror på. Den kan godt ligge i toppen, og så kan der ligge en masse under 

som måske klikker mere. Det synes vi er fint”. 15.24-15.57: ” (…) vi har nogle gode værktøjer. Vi har 

nogle hvor vi kan se hvad klikker folk på. Vi kan også se, her er en skide fed artikel, jeg ved den tager 

mindst 3 minutter at læse, gennemsnitstiden er 17 sekunder. Det betyder også vi har ændret i vores 

redaktionsroller”. 19.34-20.21: ” (…) vi ved hvad der virker og ikke virker digitalt, men det er jo noget vi 

bruger som en form for guide. Fordi det er historien først. Og hvis vi har en skide god historie så må vi 

se på, hvordan kan vi få løst den digitalt, med nogle af de midler vi ved virker. F.eks. med Corona, 

hvordan skal vi fortælle alle folk om hvad lægerne mener. Der kan vi bruge alle vores tools”. 36.00-

36.20: ” (…) interaktioner kigger vi på. Ligesom vi også kigger på antallet af videovisninger i vægtningen 

af vores indhold og hvad vi skal udkomme med. Vi kigger også på de andre, og vi er markant foran de 

andre. Så det vi vægter er trafikken ind til sitet”. 47.22-47.39: ” (…) det er udfordringen i disse tider at 

vi har så meget data, vi kan se hvordan algoritmerne kan bidrage til god trafik osv. så man skal holde 

hovedet koldt. Det handler om at man skal bruge det som en form for guide, men ikke lade sig styrer 

af det”. 50.10-50.21: ” (…) Det nemme svar er jo at vi har valgt nogle indholdsprofiler som vi selv tror 

på. Og vi kan se at det giver pay-off, vi kan se at vores site er blevet større end sidste år. Vi så er 

overbeviste om, at folk rent faktisk godt vil have substans. De gerne vil have kvalitet, og derfor vælger 

vi at gå den vej”. 33.20-34.12: ”Vi kan jo se at, eller det driller jo lidt med de algoritmer, de afslører godt 

nok ikke meget Facebook. Nogle gange har vi kunne se, at hvis det er en historie som har meget mere 

pondus, så er det som om vi bliver løftet. Nogle gange ser vi på EB og BT hvordan de har delt en 

historie som vi også har delt. Og hvis de er gået fuldstændig clickbait, så har de ikke fået særlig mange 

interaktioner. Så vi kan godt se at vi bliver straffet, hvis ikke der er substans bag historierne, og hvis 

ikke vi clickbait’er for meget. Så engagement-rate påvirker det”. 34.50-35.23: ” (…) hvis det er en rigtig 

god historie så dobbeltposter vi. Så har vi et opslag der er rent link, og et der er rent video. Altid med 

link til, men folk ser bare videoen. Og det er måske også der hvor der sker flest interaktioner på Face-

book. Vi har en rimelig god idé om det. Og vi sidder og kigger meget ind i det. Man kan gå i breaking 

for mange gange på Facebook. Der er også noget om hvor mange gange man kan dele en artikel. Og 

hvor jævne mellemrum gøre det. Vi har den der Corona liveblok som vi kører hver dag”. 36.30-37.01: ” 
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(…) vi kan godt mærke at algoritmerne favoriserer os. Og nogle gange bliver vi også selv overraskede 

over en historie som i sig selv er super fed men som ikke rigtig har kunne noget”.  

 
Fokus på kvalitet frem for kvantitet og click-valutta: 13.54-14.16: ” (…) vi havde ca. 140-150 udgivelser 

om dagen. Hvor vi sagde, det er alt for meget. Og nu er vi nede på omkring 80-90 stykker. Så vi har 

skåret en 50-60 artikler fra om dagen. Og vi har flere visninger og flere brugere end nogensinde. Så det 

har faktisk vidst sig, at trykket på kvalitet er ret vigtigt. 19.05-19.09 ” (…) vi har gjort meget for at det vi 

leverer, skal være troværdigt, og have en høj kvalitet”. 20.55-21.14: ” (…) selvfølgelig er vi i konkurrence 

med de andre. Men vi betragter med DR som vores konkurrenter. EB og BT de laver hvad de gør, og 

de er inde på nogle ting som ikke interesserer os, ligesom at Berlingske har mange kronikker og debat-

tører. Debat er ikke noget, det er faktisk meget sjovt at tale om fordi debat er noget man ved virker. Det 

kan tænde en ild, når BT’s redaktør sidder og er live og har en fra DF med.  Så ved man det tæller en 

ild i nettet, og det holder vi os fra. Man kommer ud som bruger på den anden side og tænker hvad 

fanden kan jeg bruge det til”. 39.00-39.21: ” (…) selvom det er en historie der har meget trafik-valutta, 

så hopper vi ikke altid med på den. Og jeg ved vores social media desk er meget optagede af hvad der 

sker ude i regionerne. Men vi skal have noget hvor vi kan forsvare at det er relevant for hele landet”. 

40.20-40.33: ” (…) præmissen om at vi laver historier ud fra algoritmer det holder ikke. Vi går efter vores 

indhold profil. Vi vil gerne have at de historier vi sætter i gang hitter. Det føler vi også er en del af vores 

ansvar”.  

 

Personalisering af forsiden på TV2.dk: 41.30-41.54: ” (…) vi kigger lidt ind i personaliseringen af indhold 

på websitet. Det er noget der trender, og det er noget so folk snakker meget om. Den næste og vigtigste 

valuta er folks data. Den måde vi tænker på det lige nu det er at vi arbejder f.eks. på vores forside, der 

kan man komme ind, få en tophistorie, mest læste, der står den sørme også, de ting man møder, at 

man ikke møder den tre-fire gange undervejs. Det er en anden måde at tænke lidt af det på. Men vi 

diskuterer hvordan vi kan bruge folks data”. 44.46-44.59: ”Hvis det skulle være en personalisering af 

sitet, så kunne jeg også godt fyre alle mine forsideredaktører. Fordi så var det bare totalt automatisering. 

For nu er det håndholdt, men det kan godt være der skal være nogle steder på forsiden, som er algo-

ritme styret. Men det skal i et bestemt omfang. Fordi ellers kan vi heller ikke kontrollerer hvad folk læser”.  
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11.2.4 ASKE KAMMER 
Interviewperson: Aske Kammer, lektor ved IT-Universitetet 
Interviewets varighed: 1 time, 1 minut og 23 sekunder 

Interviewguide: Se Bilag 11.1.2 

 
Resumé: Aske har som Ph.d. og adjunkt ved IT-Universitetet i København brugt de sidste 10 år på at 

forske I digitale medier. Her har Aske især i sin forskning fokuseret på, hvordan journalistikkens tekno-

logiske, økonomiske og politiske rammevilkår forandres i en digital tid, og på hvilken rolle tech-virksom-

heder spiller i den sammenhæng. Han har udgivet bogen “Digital journalistik” på forlaget Samfundslit-

teratur, som vi har læst og benyttet os af i løbet af store dele af dette speciale. Askes egne udtalelser 

via dette interview har bidraget med værdifuld viden for de resultater vi har fundet.  

 

I interviewets begyndelse taler Aske om hvordan han ser Nyhedsmediernes digitale omstilling, hvor han 

pointerer at det er vigtigt at skelne mellem de traditionelle medier, og de nye medier som er født digitale, 

herunder Facebook. Her uddyber han, at en voksende tendens i samfundet viser at brugerne har den 

indstilling at de vigtige nyheder nok skal nå dem, uden at de behøver at gøre særlig meget. Han nævner, 

at når der sker noget vigtigt i samfundet, så går brugerne jo ikke på Facebook for at blive klogere på 

emnet, så går de netop ind på de etablerede, og traditionelle Nyhedsmediers sider, herunder DR og 

TV2. Aske understreger, at han ikke hører til den gruppe der synes at ’tingene var bedre i gamle dage’, 

da han ser at der bliver produceret meget, hvis ikke mere, højkvalitets-journalistisk i dag. Især da digitale 

medier giver bedre mulighed for research, kontakt med kilder, og så videre. Han underkender dog ikke, 

at der også bliver produceret meget dårlig journalistisk, men pointerer hertil at én af grundene til at 

debatten går på at det var bedre i gamle dage, blot er fordi alt er blevet mere synligt i dag, og dermed 

får flere øje på alt det dårlige der også findes. Aske udfordrer opfattelsen af, at de personaliserede 

newsfeeds er med til at skabe en skævvridning af nyhedsbilledet, idet han mener at der i ligeså høj 

grad, hvis ikke højere grad, eksisterede filterbobler før Facebooks tid, hvor man kun læste én avis. Aske 

argumenterer at de brugere der får deres nyheder fra sociale medier, faktisk har et mere diverst ny-

hedsbillede, end folk der ikke gør, netop fordi de får et emne belyst fra så mange forskellige vinkler. Han 

pointerer dog, at algoritmerne er med til at skabe mere radikaliseret indhold, i forhold til ekstremisme, 

disinformation og misinformation. Aske nævner, at det bliver nødvendigt for Nyhedsmedierne at finde 

nogle bæredygtige forretningsmodeller, for at overleve i det konkurrenceprægede felt.  
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Vigtige passager: 

 

Nyhedsmediernes digitale omstilling: 03.12 - 03.51: ” (…) hvis vi ser på Nyhedsmedierne specifikt, og 

deres digitale tilstedeværelse, så tror jeg at det som vi har set over de sidste 25 år, hvor de ligesom har 

haft en online digital tilstedeværelse, der har vi set sådan en modningsproces. Hvor de I højere og højere 

grad er gået I retning af at blive skal vi sige, modne, medier der kan stå på egne ben i en digital sam-

menhæng også. Hvor hvis vi går tilbage til starten, så var det meget sådan en digital udgave af den 

trykte avis eller af TV-avisen, de samme artikler man lagde op og de sammen som på papir. Hvor vi jo 

mere og mere ser at det som er, digitalt altså det indhold der er digitalt, er skabt til det digitale og skabt 

på det digitales præmisser. Små ting er at det er levende billeder GIF’er, man bruger lyd og grafik på 

en helt anden måde, bruger muligheden for at opdatere jævnligt eller løbende, i meget højere grad end 

man gjorde tidligere”. 04.27 - 05.23: ” (…) og det at tænke de digitale mediers, de formidlingsmulighe-

der der ligger i de digitale medier, tænke dem ind i den journalistiske proces fra starten af, i stedet for 

at man bare laver den journalistiske del og så skal den bare online. Så jeg tror jeg vil sige at det som 

den store, hvis man ser på journalistikken den store udvikling der er sket med de digitale medier, det 

som har indoptaget de digitale medier, som ikke bare er et vilkår, men som de primære publicerings-

platforme for det fleste”. 05.33-05:57: ” (…) Papiravisen har mange fordele og mange gode ting ved 

sig, men jeg har svært ved at se at den skulle kunne gøre comeback og at alle lige pludselig ville be-

gynde at købe papiravis igen. Der tror jeg mere at vi ville gå over til ligesom et luksusprodukt, for dem 

der har tid og penge til at sidde og prioriterer det”.  

 

Nyhedskonsumering på Facebook: 06.50-07.43: ” (…) det er en tendens vi finder i forskningen i hvert 

fald, at store dele af befolkningen har en opfattelse af, at de nyheder som er vigtige, de skal nok nå til 

mig, gennem de sociale medier. Som man har på de sociale medier. Så det er i hvert fald noget vi kan 

se, at det er sådan folk tager om nyheder, og hvor de finder nyheder. Et eller andet sted må det jo 

starte, der må jo være nogle der læser nyhederne. Det hele kan jo ikke være et kredsløb, så det kan jeg 

bestemt genkende. Men med den krølle på halen, at det kan godt være folk, finder deres nyheder på 

sociale medier, men de går så også fra de sociale medier, ind på Nyhedsmedierne, for at få historierne. 

Og når der sker store, meget alvorlige ting, terrorangreb, der går folk jo stadigvæk til de traditionelle 

medier”. 08.05-08.12: ” (…) man ved, at når der sker store ting så går man jo ikke på Facebook for at 

se, gad vide hvad folk tænker om et eller andet. Så går man jo ind og ser hvad siger Danmarks radio, 

hvad siger Politiken, hvad siger Berlingske, om det her”. 08.17-08.29: ” (…) ja, vi kan i hvert fald se at 
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der er mange der har det mønster i nyhedskonsumering (læs: hverdagsnyheder), især yngre mediebru-

gere. Man kan jo sige der er jo også ret store generationsforskelle”.  

 
Digitale medier og KPI’erns påvirkning på det journalistiske produkt: 11.07-11.34: ” (…) Det, som har 

ændret sig med det digitale det er, at journalistiske og redaktører har fået en meget mere detaljeret og 

konstant opdateret billede af, hvad er det dem der ude man skriver for, rent faktisk interagerer med. 

Igen i gamle dage, du lavede din avis, sendte den ud. Og så kunne du se, var der nogle der købte 

avisen eller var der ikke nogen der købte avisen. Men du vidste ikke om det var på side 3, eller side 8, 

eller om det kun var vejrudsigten de læste. Man kunne give en pejling af det, men man vidste det ikke 

og det ar ret dyrt hvis du skulle ud og finde ud af det.” 11.40-12.07: ” (…) hvor i en digital sammenhæng, 

altså selvfølgelig er der fejlkilder, men der kan du jo på sekundbasis hele tiden følge, hvor er det publi-

kum er henne, hvad er det de klikker ind på, hvor langt er det de kommer ned på historierne, hvor går 

de videre, hvornår er det vi taber dem og sådan noget. Og det har jo indflydelse på den journalistiske 

proces, og også det journalistiske produkt. Altså hvis man f.eks. laver en historie, så kan man se, at 

efter 300 ord der forsvinder folk. Hvorfor gør det det?”. 12.30-12.52: ” (…) Det kan betyde at man 

begynder at skrive kortere historier, det kan være man kommer til at omstrukturerer siderne, altså web-

sitet anderledes, så der ikke er en form for designmæssig kløft. Det kan være man sætter noget festligt 

ind, så folk bliver hængende. Igen, det har jo indflydelse både på den måde man som journalist og 

redaktør, tænker, man får noget data ind, eller nogle informationer, som påvirker det produkt man laver. 

Men det påvirker selvfølgelig også produkt i, hvordan det tager sig ud”. 13.06-13-17: ” (…) der er jo 

mange datakilder på det her, der påvirker både indhold og proces”. 

 
Digital journalistik i dag – påvirkning på nyhedstypen: 15.42-16.01: ” (…) det er jo en holdning som vi 

støder på tit, at det ‘var meget bedre i de gode gamle dage’, hvor journalisterne gjorde deres arbejde 

ordentligt og folk gad og læste det. Men igen, vi ved jo ikke, om folk gad at læse det dengang. Alt det 

der, som var i avisen”. 16.20-16.52: ” (…) altså jeg hører ikke til dem der abonnerer på, at alting var 

bedre i gamle dage, tværtimod så vil jeg egentlig sige, at der bliver produceret utroligt meget, højkvali-

tets-journalistik stadigvæk. Også fordi de digitale medier giver nogle andre muligheder for research, for 

kontakt med kilder, for at fremskaffe materiale og for at arbejde med materiale”. 17.05-17.43: ” (…) der 

bliver også lavet virkelig meget dårlig journalistisk. Altså det skal jeg ikke prøve at skjule, at der ikke gør 

det. Men det som jeg tror kan være grunden til, at vi taler så meget om at den digitale journalistik er 

meget værre, end den var i de gode gamle dage, det er også fordi at det er blevet meget mere synligt. 

Hvor for 30 år siden, jamen der abonnerede man på en avis, og det var den avis man læste fordi den 
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var høj kvalitet. Men man så jo ikke alle de andre, crap-publikationer. Hvor i dag, der kan du jo gå direkte 

fra Politiken DK til noget andet, af dårligere kvalitet”. 17.57-18.10: Og især på de sociale medier vil det 

jo eksisterer side om side, der er det jo ikke inden for en eller anden silo. Der er skidt og kanel blandet 

sammen, på samme platform.  

 
Det kommercielle perspektiv: Nyhedsmedier og deres tilstedeværelse på sociale medier: 20.25-21.19-

22.10 ” (…) der er massere forsikring der viser, at de platforme jo er steder hvor man kan eksponere 

det indhold man har, og hvor man netop kan gå i dialog med brugerne eller sit publikum. Det er igen, 

meget forskelligt, men det er jo et sted hvor man kan møde sine brugere. Ud fra en kommerciel tanke-

gang om at man jo gerne vil have dem ind, på sit site. Og have den til at købe noget, nemlig et abon-

nement eller købe adgang. Men også ud fra sådan en idé om, at journalistikkens rolle også er at stimu-

lerer samtalen og også være en del af den offentlige samtale. Som det er jo noget som de sociale 

medier også kan skabe". 22.15-23.25: ” (…) Jeg vil gerne lidt udfordre den der opfattelse af, at hvis 

man bruger de sociale medier så får man ligesom kun det der er skræddersyet til en selv. Blandt andet 

fordi der er undersøgelser der viser, at dem der får deres nyheder via sociale medier, faktisk har et mere 

driverts Nyhedsmediebrug end folk der ikke gør. Så lidt fortegnet sagt, unge mennesker der får deres 

nyheder gennem sociale medier, får nyheder fra mange forskellige kanaler, hvorimod pensionisterne de 

får kun den ene avis, som de holder. Og så kan man jo diskuterer, hvad er mest filterbobler. Det er jo 

faktisk nok dem der, jo har et meget smalt nyhedsforbrug”.  

 
Sociale mediers rolle på filterbobler: 23:27 – 23:55: ” (…) det betyder ikke, det er vigtigt lige at sige, det 

betyder ikke at sociale medier ikke kan have en radikaliserende effekt i forhold til ekstremisme, dis 

information og misinformation. Altså, der er mange problematikker med sociale medier. Men den der 

idé om, at det bliver sådan et meget nøgternt billede af verden, man får gennem de sociale medier, den 

kan forskningen ikke understøtte”. 25.11-25-30: ”selvfølgelig er der ekkokamre, og vi er støder på de 

holdninger langt hen af vejen som vi er enige i. Jeg siger bare, det er ikke nødvendigvis algoritmernes 

skyld. Det er fordi vi har venner der ligner os selv, går på den samme uddannelse som os osv.,”. 25.50-

26.45: ” (…) det er jo helt anerkendt at i grupper, der går man og bekræfter hinanden og sig selv. Så 

igen, jeg frikender ikke sociale medier og den måde det er, men altså forskningen peger faktisk i retning 

af at de ekkokamre vi er, er nogle der også reproduceres offline. Igen, sociale meder kan selvfølgelig 

radikalisere eller gøre det værre eller bedre, men altså det er nogle store menneskelige dynamikker der 

er på spild”. 27.40-27.56: ” (…) det ville jo være så dejligt hvis vi kunne sige sådan, at the end of the 

day, så er det her godt. Eller så er det her dårligt. Og det må vi så handle i forhold til. Men det er jo 
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komplekst”. 28.08-28.56: ” (…) Det afhænger af personerne der bruger det. Vil du bruge magi, til at 

gøre noget godt, eller vil du bruge magi til at være Voldemort. Og det er jo det samme med digitale og 

sociale medier. Du kan bruge det til noget godt, altså netop undertrykte marginaliserede personer kan 

få en stemme, du kan også bruge det til at radikalisere og undertrykke. Så digital teknologi er ikke i sig 

selv gode eller dårlige, det hele afhænger jo af, hvordan vi som mennesker og samfund vælger at bruge 

dem. Og der er jo hele tiden en kamp frem og tilbage med hvordan, er det de skal bruge, hvad er det 

vi vil med dem. I sidst ende handler det jo om hvad er det for et samfund vi gerne vil have”.  
 
Er der for fri leg på sociale medier?: 29.42-30.19: ” (…) det er den samme diskussion igen, skal vi 

regulere indhold på sociale medier. Ja, det kan være en rigtig god idé, fordi så kan vi stoppe løgnagtig-

hed, vi kan stoppe influerende indhold, vi kan stoppe trusler og løgnagtigheder, men på den anden 

side, så begrænser vi jo også en ytringsfrihed, ved at gøre det. Og så er der nogle der ikke kan komme 

til orde. Igen, det hele kommer tilbage til at der er ikke nogen nemme svar, den ene eller den anden 

vej”. 30.20-30.44: ” (…) og hvor jeg jo selvfølgelig ville sige, vi skal alle sammen være gode ved hinanden 

og få det bedst mulige samfund for flest mulige mennesker. Men det som jeg opfatter som det gode 

samfund, er jo ikke nødvendigvis det samme som Facebook, der er amerikansk ejet firma, med kom-

mercielle interesser, der er sat i verden for at tjene penge, i sidste ende, altså hvordan jeg ser verden 

og hvordan Mark Zuckerberg ser verden”. 31.10-31.55: ” (…) det som vi skal huske i den sammen-

hæng, er jo så, at altså Facebook er jo ikke verden, trods alt. Det er en digital platform blandt mange. 

Det er den klart førende, men altså, igen. Men altså i sidste ende, det kommer jo ikke til at ske, men 

alle folk kunne gå et andet sted hen i morgen. Og så var Mark Zuckerberg ikke længere verdens eller 

en af verdens mediegud. Så var han jo bare en forretningsmand, ligesom mange andre. Så igen, det 

hele hænger sammen, og det hele er komplekst”.  

 
Nyhedsmedierne i den digitale kontekst: 34.15-35.00: ” (…) Mange flere mennesker har i dag adgang 

til et diverst nyhedsbillede, end de havde tidligere. Så ud fra et demokratisk synspunkt, så dejligt. Men 

det ændrer jo ikke ved, at der følger nogle kommercielle udfordringer med, altså for de traditionelle 

Nyhedsmedier, i og med at de har en lang række andre konkurrenter end dem de havde tidligere, som 

Facebook og google, fordi de er langt bedre til at kunne sælge annoncer end Nyhedsmedierne er. Så 

der er jo meget snak indenfor Nyhedsmedierne om, at man skal væk fra en annoncefinansiering og over 

i retning af, at det er abonnements finansieret”. 36.49-37.13: ” (…)  noget af det som jeg tror meget på 

i forhold til hvordan journalistikken skal finansieret fremadrettet, det er at det egentligt rykker væk fra 

sådan selve, det journalistiske produkt, med at medierne kommer til at tjene penge på alt muligt andet. 
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Øh, for at kunne lave journalistisk. Men i stedet for at de laver journalistisk for at finansiere journalistisk”. 
37.15-38.01: ” (…) Så hvis man ser på sådan noget som Zetland, eksempelvis, der jo i mange år har 

kørt økonomisk på baggrund af kursusvirksomhed, events og sådan noget, JP Politikens hus der har 

Politiken +, altså den der medlemsforretning hvor man kan gå ned og købe Karl Bojesen aber og cy-

kelhjelme, osv.  så er en forretning for dem. Kristelig Dagblad tjener ret godt på aktier, øh altså. Hvor 

det jo er noget som ikke som sådan egentlig har med journalistik at gøre, men som er andre forret-

ningsaktiviteter, hvor der genereres et overskud, der kan finansiere journalistikken”. meget stor skala, 

for at det kan betale sig sådan rent kommercielt 39:20.  
 
Nyhedskonsumering og den overordnede påvirkning på vores samfund: 48.00-48.45: ”Det kan godt 

være, at man får flere forskellige nyhedskilder, eller konsulterer flere forskellige nyhedskilder, end man 

har gjort før. Det kan være godt i forhold til at nogle der før ikke har haft råd til at holde Avis, har adgang 

til en verden af nyheder nu som de ikke havde tidligere. Men det kan også være dårligt, fordi vi kun 

bliver eksponeret for det som vores åndsvage venner vælger at dele. Det kan være dårligt fordi det er 

svært at skelne mellem hvad er kvalitetsjournalistik og hvad er crap, både i en dansk sammenhæng 

men også når man kommer til udlands websites”. 52.27-53.45:  ”Jeg tror i hele denne her diskussion 

der er det vigtigt at skelne mellem medierne og journalistikken som to forskellige ting, hvor journalistik-

ken er et sæt af praktiske processer og aktører udfører som bliver til journalistiske produkter, på den 

anden side så er der medierne som er de organisationer som journalistikken foregår indenfor. Og så er 

det bare vigtigt at skelne mellem jamen medierne, som organisationer, er i en krise i forhold til at finde 

bæredygtige forretningsmodeller og i forhold til hvordan skal man håndtere de nye konkurrenter der er 

kommet, hvordan skal man som organisation forholde sig til det, og bibeholde den vigtighed i samfun-

det man traditionelt har haft. En autoritet og en demokratisk initiation, hvordan gør man det? Men på 

den anden side så har vi journalistikken, som jeg ikke tror nogensinde har været bedre. Selvfølgelig er 

der rådne kar mange steder, men hvis man ser på den journalistiske kvalitet og de ting der vinder priser, 

så tror jeg aldrig det har været bedre”. 54.36-54.43: ” (…) jeg tror det er vigtigt at skelne mellem medi-

ernes krise, fra journalistikkens ikke-krise”.  
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11.2.5 PETER SVARRE   
Interviewperson:  Peter Svarre, Digital Strateg 

Interviewets varighed: 1 time, 21 minutter og 5 sekunder.  

Interviewguide: Se Bilag 11.1.2 

 

Resumé: Peter har arbejdet med digital kommunikation og digital produktudvikling i 25 år. Han uddan-

net fra Columbia Universitet, i International Politik, med specialisering i kommunikation og journalistik. 

Peter er også foredragsholder og forfatter, og med hans seneste udgivelse: ”Hvad Skal Vi Med Men-

nekser?” fra 2019 dykker han ned i emnet kunstig intelligens og diskuterer de etiske dilemmaer, der 

følger med udviklingen. Udviklingen handler nemlig ikke kun om robotterne, men også om os menne-

sker. For hvis robotterne vitterligt bliver så kloge, hvad skal vi så med mennesker? I vores interview med 

Peter, var der netop fokus på spændingsfeltet imellem teknologi og menneske, hvor etik og ansvar blev 

diskuteret vidt og bredt.  

 

I løbet af interviewet nævner Svarre en lang række vigtige pointer, hvilke vi har brugt til at underbygge 

med flere steder i specialet. Først ligger Svarre ud med at beskrive digitale mediers udvikling og stadig 

voksende magt i samfundet, hertil pointerer Svarre at Internettet startede som et fristed, og blev set 

som et rum hvor alle kunne udtrykke sig frit. Dog understreger han, at udviklingen i dag er kørt ud på 

et sidespor, hvor debatten er blevet polariseret og for kommercialiseret. Svarre udtrykker en blanding 

mellem begejstring og bekymring for de teknologiske virkemidler vi har til rådighed i dag, herunder 

algoritmer. Han forklarer hvorledes algoritmerne fungerer som et godt værktøj til at sortere i det enorme 

mængder information der er på Internettet, men samtidig ser han udviklingen som en trussel for det 

deliberative samfund. Han argumenterer, at algoritmerne stadig er for primitive i deres opbygning, og 

filtrerer information for sort/hvidt. Svarre nævner, at dette kan medføre, at algoritmerne skaber et for-

vrænget nyhedsbillede, da de skaber filter bobler som folk bliver fanget i. Han kalder Internettet for en 

’Serendibity Machine’, hvilket betyder at alt ligner gode tilfældigheder, men i virkeligheden er det tekno-

logien der er designet til at trække folk ned i nicher. I disse niche bobler bliver brugerne kun præsenteret 

for hvad de i forvejen godt kan lide, og dermed bliver de konstant bekræftet i egne holdninger – noget 

som Svarre ser som en udfordrende udvikling for samfundet. Han argumenterer, at den eneste måde 

at komme ud af denne negative spiral er ved at udvide sin forståelse for emnet, og sætte sig bedre ind 

i teknologien. Dette mener Svarre især gælder for politikerne, som han mener bærer det største ansvar 

i at få omvendt denne negative udvikling. Hertil nævner han dog også, at virksomheder og borgere også 

i høj grad har et stort ansvar for at vende udviklingen til det bedre. 
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Vigtige passager:  

 

Begyndelsen på digitaliseringen af journalistikken: 04.20 – 05.03: ”Det var jo noget med at få det trykte 

indhold på nettet. Der var meget tale om det her med hvornår nyhederne skulle udkomme, for man 

vidste jo at det digitale var meget hurtigere, så man skulle ikke bare få nyhederne på med det samme. 

Men der var meget modstand mod det der, fordi man jo stadig havde det gamle produkt. Så der var 

den der klassiske konflikt (…): den gamle måde at gøre tingene på, og den nye måde at gøre tingene 

på – altså, aviserne sagde at vi kan først ligge alle nyhederne på net medierne når det kommer i papir-

avisen, ellers gider folk jo ikke købe papiravisen. Så man blev ved med at beskytte det gamle produkt.” 

 
Udviklingen af digitale medier og deres magt: 06.24 – 07.50: ”Historisk set var der jo sådan det første 

chok i USA: blogging chokket. (…) der gik det op for folk, at der sker et eller andet på Internettet, og 

der sker noget som ikke har noget med de traditionelle Nyhedsmedier at gøre, men hele den her verden 

af alternative medier begyndte at være en magtfaktor. (…) 08.05 – 08.40: (…) i starten tænkte man, at 

det der digitale var sådan et nyt ben på den eksisterende medieverden, man var ikke helt klar over 

hvordan det ville lave helt om på strukturen i mediebranchen. Man tænkte bare, okay så har man Poli-

tiken og så bliver Politiken digital og så ændrer Politikens produkt sig på en eller anden måde, men 

Politiken er stadig Politiken og medieverden er stadig medieverden. Man havde ikke rigtig set de der 

ting hvor det hele ligesom blev vendt rundt. Og det begyndte man at se der med bloggerne i 2004-

2005. (…) dengang var bloggere ikke influencere, men mere sådan nogle hardcore politicos-typer. 
09.00: (…) der var lidt sådan en anti-autoritær ånd dengang. 10.07 – 12.02: (…) Det der jo så skete på 

et tidspunkt var at blogs, blev til Facebook. Altså først blev det til MySpace, og så Facebook og Twitter 

selvfølgelig. (…) og så døde blogs, og blev til sådan noget Pernille Theisbæk-noget (læs: influencers), 

og mad blogs og sådan noget. Og så flyttede det hele i virkeligheden over på Facebook. (…) det var 

der det strukturelle skifte skete, som jeg heller ikke havde forudset. (…) vi er alle sammen blevet medier. 

Alle mennesker er blevet deres eget medie, og alle folk kan starte deres egne medier. Vi havde det 

Arabiske Forår, hvor man jo… der var også en meget positiv strøm omkring hele det der alternative 

måder hvor folk kunne komme til orde, og i Mellemøsten kunne almindelige mennesker pludselig ytre 

sig. Og nu kommer der sådan en blomster-revolution, hvor alt bliver bedre i Mellemøsten. Og jeg 

tænkte, at medieverden bliver bedre fordi alle kan komme til orde og der var virkelig den der positive 

stemning omkring det der med at alle folk bliver deres eget medie, ik. (…) men så gik det jo op for en 

at det ikke kun er positivt, og at det også havde en bagside med at når alle kan komme til orde, så 

betyder det også at de mest rabiate stemmer kan komme til orde.  
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Sociale Mediers kommercialisering: 12.12 – 12.43: ”Der er jo nogen der siger, at det der gik galt det 

var sociale medier. (…) fordi sociale medier får det værste ud i folk, og det der med at alle folk kan 

komme til orde det er forfærdeligt for så er det bare de rabiate der råber højest, og så videre. Og så er 

der dem, som jeg egentlig nok hører til, som siger, jamen sociale medier er stadig meget fede, og kan 

stadig mange fantastiske ting. Og en af de ting der skete var, at det blev ekstremt kommercialiseret og 

der blev bygget alle de her algoritmer over (…) 12.51 – 13.09: (…) Sociale medier eksploderede ud, 

Facebook, Twitter og så videre, og så begyndte de der store firmaer, Twitter og Facebook og så videre, 

at ligge nogle algoritmer ned over for at få styr på den der samtale.” 

 
Algoritmisk filtrering: 13.10 – 13.50: ” (…) Men en af udfordringerne ved algoritmerne er, at de stadig er 

meget primitive. Fordi Facebooks algoritme er jo for eksempel optimeret til, at holde på folk. Altså Fa-

cebooks mål i livet, er at få folk til at blive på siden, så de ser flere annoncer, klikker på flere annoncer, 

så de kan tjene flere penge. (…) den algoritme er programmeret til at holde på folk, og det har den 

sideeffekt, at hvad er det der holder på folk? Jamen, det er jo de der ting der får nogle følelser, og et 

eller andet frem. Dem der sidder og programmerer Facebook har, i hvert fald indtil nu, været ret lige-

glade med hvad det var – det eneste de har siddet og kigget på det er, hvis vi drejer på de her knapper, 

så kan vi se at folk bliver længere tid, ik. Og det er jo så det der er kommet til at hedde engagement. 
14.00 – 14.54: (…) hver gang de har gjort et eller andet ved deres algoritme der har gjort folk mere 

kede af det eller emotionelle eller engageret, så bliver de hængende længere, de skriver mere, de bi-

drager mere, de laver mere indhold, som har værdi for dem. Og lige pludselig så har De (læs: Facebook) 

bygget sådan et system som skabere af emotionelt engagement, både negativt og positivt. Og en af 

teorierne er jo at det er det der har været medvirkende til at få sociale medier til at blive polariseret. At 

det ligesom trækker i hver sin retning, at alt det der er kedeligt inde i midten – det nørdede, akademiske 

– (…) ikke skaber engagement, men hvor det der ligesom brænder igennem på sociale medier i dag, 

det er det ekstreme. 15.09 – 17.11: (…) algoritmer er jo korrelations maskiner der leder efter statistiske 

sammenhænge, og de leder efter statiske sammenhænge i sprog. (…) algoritmerne kan, fordi de er så 

simple i deres opbygning, være med til at trække debatten ned på et lavere niveau, set fra et akademisk 

synspunkt. Altting bliver meget sort og hvidt. For algoritmerne tænker meget sort og hvidt. Så de kan 

godt lide folk der udtaler sig meget konkret. Det er også en af grundene til at Trump fungerer så godt i 

sociale medier, fordi han udtrykker sig virkelig ubegavet, ik… eller ikke ubegavet, bare simpelt. På en 

måde så simple mennesker, men også simple algoritmer kan forstå hvad det er han siger. 17.33 -17.48: 

(…) en del af skylden er algoritmerne, men sociale medier har også en tendens med at det er dem der 

råber højest og med de mest ekstreme udsagn der tiltrækker mest opmærksomhed, og det sker også 
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uden algoritmernes hjælp. Min pointe er bare at algoritmerne måske bare gør det værre. 36.50 – 37.10: 

der vil i stigende grad være fokus på, at alle de her algoritmer der ligger og opererer på alle mulige 

måder, de skal være mere gennemskuelige. Det skal være mere tydligt, hvad det er der foregår. 37.54 

– 38.09: jeg tror i stigende grad der ville komme noget regulering, fra politisk side. De der algoritmer 

skal være mere gennemskuelige, så man kan se når der sker sådan en overdreven grad af radikalisering 

eller polarisering. 48.00 -48.33: de virksomheder der arbejder med maskinlæring, bliver meget data-

sultne. Data får en enormt høj værdi. Og der har i lang tid eksisteret sådan et frit land for folk har ikke 

rigtig forstået at data har nogen værdi, og de har skabt alle de her problemer med GDPR og Cambridge 

Analytica. Og så er der jo den tredje problemstilling med det der arbejdsløshed. Altså, bliver vi alle 

sammen arbejdsløse når algoritmerne tager over?  

 

En statistik verden: 45.10 – 47.15: ” (…) hvad vil det sige, at verden bliver statistisk? At de der maskiner 

bliver klogere og klogere og har en statistik tilgang til verden, og det betyder nogle bestemte ting (…) 

når det offentlige begynder at bruge kunstige intelligenser, så kan de nemt falde i sådan et hul hvor de 

får sådan en statistisk effektivitets tilgang til borgerne. Hvor de kan se, vi kan spare en masse penge, vi 

kan redde nogle kræftpatienter, men det er så på bekostning af enkelte individer, som er statistisk 

uinteressante. Fordi effektiviteten…altså, man kan redde en masse mennesker på bekostning af nogle 

få mennesker. Og det er i virkeligheden ikke sådan retsstaten har fungeret. Retsstaten har jo fungeret 

sådan, at alle mennesker er ligevægtige. Og der har de der statistiske tilgange til borgerne en tendens 

til at undergrave retsstaten, og fokusere på effektivitet og statistisk signifikans. 

 
Digital og kommercialiseret journalistik: 19.20 – 20.10: ”Der skete lidt en panik-reaktion for den etable-

rede medieverden, hvor man ligesom sagde, jamen okay, hvis de gør det derude (læs: blogs), så skal 

vi også gøre det. Så det vil sige, at så begyndte de også at arbejde med clickbaits, og ligesom lave 

overskrifter der tiltrækker folk ind for at klikke. I gamle dage hvis man skulle lave en god journalistisk 

overskrift, så var noget af det vigtigste, at man skulle fortælle folk hvad historien handlede om. Og der 

vendte man det jo pludselig 100% rundt og sagde nu handler det om at lave overskrifter der slet ikke 

siger noget om hvad det handler om, men bare lokker folk til at klikke ind. (…) et eller andet, så man får 

folk ind på siden, så de ser en annonce, så man kan tjene nogle penge. 20.11 – 21.29: (…) den tradi-

tionelle medieverden burde jo ha sagt, okay når alle de medier derude pludselig går amok, så skal vi jo 

være dem der stadigvæk står fast på ikke at være ekstreme. Problemet med det er jo, at det er en 

ekstrem risikabel position fordi du risikerer bare, at folk forsvinder ud i det der algoritme univers, hvor 

de råber og skriger af hinanden, og så står Politiken og DR og forsøger at være dem der er neutrale og 
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afbalancerede inde i midten, ik. (…) i stigende grad viser det sig jo, at der er sådan et behov for nogle 

øer af ro, hvor folk kan søge hen når samtalen bliver mere ekstremialiseret og radikaliseret. Jamen, så 

har man behov for det der steder hvor man ved at: okay de her mennesker de har ligesom kigget på 

den ene side, og den anden side, og har ligesom det her klassiske afbalancerede journalistiske syn på 

tingene, ik.  
 

Overflod af nyheder: 22.10 – 23.37: ” (…) der vil i stigende grad være et behov, for at få det der afba-

lancerede, som man føler man kan stole på. (…) Hvis du føler at hele samtalen er blevet radikaliseret, 

så er der behov for nogle medier som ikke gør alle de ting der, som renser for algoritmerne. (…) Politiken 

har også været ude og sige det her med at, Politiken er Politiken. Den bliver ikke personaliseret i forhold 

til hvad du har lyst til at læse, at man i virkeligheden bliver tvunget til at læse nogle historier, som man 

måske ikke interesserede sig for, eller som man ikke forestillede sig at man interesserede sig for. Hvor 

hele resten af verden bliver mere personaliseret. På Facebook får du kun lige præcis det du interesserer 

dig for, Twitter er også begyndt at bruge algoritmer, så du får kun de stemmer, de historier, du interes-

serer dig for og er enige i. (…) i det univers der ville der være behov for nogle medier der står fast og 

ligesom siger, at: Prøv at hør her, hvis du læser Politiken, så får du kun de historier der står på Politiken, 

og som er udvalgt af os.” 

 
Annoncering: 25.05 – 27.30: ”Annoncerne har altid været en vigtig del af medierne, ik. (…) nu er det en 

erkendelse af, at de (Nyhedsmedierne) tjener ikke så meget på digitale annoncer, fordi de har så få 

eksponeringer. Altså, Facebook og Google tjener jo alle pengene. De har jo ædt hele det der. (…) den 

økonomiske logik i medieverden, hvor hele annoncemarkedet er kollapset fuldstændig for den traditio-

nelle mediebranche, fordi Google og Facebook jo har totalt monopoliseret annonce og reklamemarke-

det. Og det er jo, sådan fra et økonomisk perspektiv, muligvis et af de største problemer indenfor me-

diebranchen, og et af de problemer som man burde gøre noget ved, og som man måske ikke helt – i 

hvert fald meget få politikere – har forstået det. (…) det de (læs: politikkerne) glemmer er jo den anden 

side, at Google og Facebook med deres søgemaskine og sociale medie, det er jo i virkeligheden ikke 

deres produkt. Deres produkt er annoncer. Og deres annoncer sælger de til virksomheder. Og på an-

noncemarkedet har de jo, altså hvad man ville kalde et duopoli, altså to kæmpestore spillere der sidder 

på 80% af det totale marked i dag. Så de har reelt set magten over det der marked. Så de har monopol 

magt overfor virksomhederne der skal købe annoncer, og det er der stort set ikke nogen politikere der 

interesserer sig for, for det er jo virksomheder – det er ikke forbrugere der bliver ramt. Men det der så 

sker, er jo at når virksomheder rammer sådan et monopol marked, så er det jo Facebook og Google 
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der sætter priserne. Og det der typisk sker er at, priserne bliver højere, så det vil sige at virksomhederne 

skal bruge flere penge på at annoncere, og når virksomheder skal bruge flere penge på at annoncere, 

så bliver deres produkter dyrere, og det rammer jo så forbrugerne i sidste ende, ik. Men det er der ikke 

mange der tænker over.” 

 
Personaliseret annoncering: 28.20 -28.36: ”Det er jo ikke noget nyt, at virksomheder har markedsført 

sig selv. Nu gør man det via nogle andre kanaler. (…) kanalerne er blevet meget mere specifikke og 

man kan ramme meget mere specifikt. 29.14 – 30.36: (…) det der er sket i forhold til annoncering er jo, 

at de der ikke kunne eller havde midlerne for at annoncere før, de kan være med nu. Det gør sig jo også 

gældende for offentlige institutioner, og det er en anden ting der er interessant. Hele den der konkur-

rencestaten, og konkurrenceliggørelse af den offentlige sektor, hvor de skal gøre opmærksom på sig 

selv og hvorfor de er berettigede til bevillinger, og det første de gør er at starte en branding-strategi. Og 

så skal de ud og markedsføre sig selv. Så vi lever jo i sådan et se-mig samfund, hvor alle stort set, uden 

undtagelse, skal annoncere sig selv. Hvilket er interessant at se. (…) der bliver brugt helt vildt mange 

penge på det her annoncering netop på grund af alt det her se-mig. (…) det der er problemet i dag, er 

jo så at 80% af alle de penge ryger direkte til Silicon Valley, og det er selvfølgelig et økonomisk problem. 
1.03.45 – 1.05.00: (…) de her annoncealgoritmer de er så kloge, at de ikke behøver overvåge dig, eller 

lytte med på dine samtaler for at vide hvad det er der rør sig i dit liv lige nu. Og så engang i mellem 

rammer de bare rigtigt i sådan en grad at du bare tænker; okay! Det var fordi jeg lige har talt med nogen 

om det her, ik. (…) for eksempel hvis du er flyttet, så skal man typisk male, og det ved en algoritme 

fordi der er nogle statiske sammenhænge den kan trække på. Der er jo det her med, at hvis folk har 

befundet sig meget ét sted, og så pludselig befinder sig et andet sted, ja så er de nok flyttet, og så siger 

statistikken at de køber maling. Når folk flytter, så taler de jo med deres venner, om at de er flyttet, og 

at de skal ud og købe noget maling i morgen, og det sidder man og siger. Og så pludselig dukker den 

der annonce op af en helt anden årsag, og så tænker man at det var fordi jeg sad og talte om det, ik. 

Og folk tænker at det er uhyggeligt at den sidder og lytter med, men i virkeligheden er det uhyggelige 

jo, at den uden at lytte med kan ramme plet ik.” 

 

Filter bobler: 31.45 – 33.33: ” (…) ‘The Internet is a Serendibity creation machine’, hvor at Serendibity 

er et engelsk udtryk der handler om det her med at tilfældigheder, gode tilfældigheder – at man tilfæl-

digvis ramler ind i en person, som gør noget godt for en, eller ser noget indhold, læser en artikel, som 

man egentlig ikke havde tænkt man ville se, men så ændrer det ens liv på en eller anden måde. Det er 

Serendibity. (…) er Internettet sådan en ting der kun trækker folk ned i nicher, hvor de kun søger efter 
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præcis de ting de er interesserede i, eller er det i virkeligheden sådan et sted, hvor – fordi det jo er 

kæmpestort potentielt set kan finde alt på Internettet – man kan åbne sine øjne for hvad der sker ude i 

verden, og man møder alle de her sådan tilfælde ting, som man ellers aldrig nogensinde ville have set. 

(…) Internettet har begge sider i sig. (…) den der filterboble-tendens er nok blevet forstærket i løbet af 

de sidste 5-10 år, fordi algoritmerne har den der… altså Internettet har det allerede i sig, den der evne. 

Og det handler også meget om hvordan man selv vælger at bruge Internettet. Om man er sådan en 

der vælger at gå ud og være meget åben, eller om man søger ned i sine nicher. Men algoritmerne har 

haft sådan en tendens til at styrke den der niche-tendens, hvor folk bliver suget ind. 33.46 – 34.10: (…) 

grundlæggende har folk nok en tendens til, at: okay, ham er jeg ikke enig i, så ham følger jeg ikke (læs: 

på et socialt medie), og så ender du med at have en følger skare af kun at høre om dem du er enige 

med, og det sker fuldstændig uden algoritmerne. Det der jo så er sagen, er at algoritmerne forstærker 

det. 34.20 – 35.00: (…) Internettet har altid haft den der tendens, men man kan sagtens bekæmpe 

den, hvis man er bevidst omkring den, og aktivt gør noget andet. Det samme kan virksomheder, ved 

at tage bevidste valg, for at mindske filterboble tendenserne. Så kommer algoritmerne, de har så gjort 

det endnu værre, så vi nu lever i sådan en ekstrem polariseret verden, hvor det i stigende grad er svært, 

selvom man egentlig gerne ville ud af de der bobler, så bliver man hele tiden – på grund af de der 

fantastiske kunstige intelligenser (læs: algoritmer) – presset ned i den der boble. Og at komme ud af 

boblerne bliver svære og svære, og mange mennesker er slet ikke klar over at de eksisterer i de der 

bobler. 35.29: der er mange der slet ikke ved at filterbobler eksisterer og at de selv er i én, og det er 

nok det største problem.  

 
Digital forståelse: 36.25 -36.40: (…) hvordan du bruger digitale medier, handler jo om du forstår det og 

du forstår hvad det er der sker omkring dig. Og hvis du ikke forstår, at det er algoritmer, hvis du ikke 

forstår dynamikkerne i at du kan proppe dig selv ned i en filterbobel – jamen, så er du et nemt offer for 

alt muligt manipulation , ik.  

 
Hvem bærer ansvaret?: 39.50 - 40.01: ”en tredeling af ansvaret: Der er borgerne, som starter helt nede 

i skolesystemet, det er virksomhederne, og politikerne (…) 38.25 – 39.45: (…) der er skolerne, der er 

politikerne og så er der virksomhederne. Alle virksomheder der laver digitale medier, skal også have en 

øget forståelse for hvad der er fair og transparent og gennemsigtigt, og sådan noget. 39.15: hvis du for 

eksempel er et Nyhedsmedie, og du laver en nyhedsstrøm, så prøv at design den så at den skaber 

mindre filterboble og mere Serendibity. Altså, mere sådan tilfældig. (…) i stedet for at designe sine 

algoritmer så de skaber en lille smule mere profit, så tænk på at designe algoritmer der skaber bedre 
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samfundsborgere, ik. 41.00 – 42.25: (…) i min verden starter det jo nok primært med politikerne, for 

det er dem der har reel magt, og dem der reelt set kan gøre det. Det er også politikerne der kan få 

teknologiforståelse ind i folkeskolen. Det er politikerne der kan lave sådan noget som GDPR (…) som 

ændrer noget mentalitet hos virksomhederne. (…) Ja, det starter med politikerne, så borgerne og virk-

somhederne. 55.55 – 56.03: (…) men der er ingen tvivl om, at man også skal have noget hjælp, og det 

er der jeg mener at politikerne skal træde til.”  

 
Det etiske spørgsmål: 49.45 – 50.37: ”De sidste 100 har virksomheder jo haft det fokus der hedder, at 

tjene penge. Men alle virksomheder har jo på en eller anden måde ramt deres kunder via et menneske-

ligt ansigt, og der er mange etiker der taler om det her med ’mødet med den anden’, og ’the other’. 

(…) det er i virkeligheden i det fysiske møde mellem mennesker, at det etiske opstår. Du kunne i prin-

cippet sagtens have haft virksomheder der havde uetiske forretningsprincipper, men i det øjeblik deres 

kunderepræsentanter mødte de der mennesker, så brød det der ofte sammen jo. Så forhandlede man 

sig frem til løsninger der fungerede for begge parter. Så det var i virkeligheden svært for mange virk-

somheder at være uetiske, for i sidste ende så skulle de møde deres kunder face-to-face. 50.40 – 

51.38: (…) det er også det der er problemet med den digitale verden. Der sidder nogle programmører 

i en kælder i Silicon Valley og så har de ét succesparameter, og det er at tjene penge. Og så tweaker 

de deres algoritmer, og det er jo også en anden ting… de her ting bliver jo ikke udviklet på én gang. 

(…) de optimerer jo bare designet til et slutmål der hedder, at tjene flere penge. 51.45  - 51.53: (…) i 

det der er der jo intet møde mellem mennesker, så der udvikler sig en uhyggelig logisk måde i retning 

af…altså med et mål for øje, og det er at tjene penge. Og etikken kommer aldrig ind i billedet. Fordi der 

er aldrig det der møde.  

 
Betydningen for samfundet som helhed: 1.06.19 -1.07.50: ”Jeg synes helt klart vi er røget ud på et 

sidespor fordi der har været sådan en eller anden idé inden for teknologi verden og den digitale verden, 

som gik ud på at det her er en verden som er helt unik, og meget speciel. Og derfor skal politikerne 

holde sig langt væk, og de skal ikke regulere noget som helst, fordi den her verden fungerer bedst hvis 

den ikke bliver reguleret. Og det, i modsætning til alle mulige andre verdener, som jo er totalt gennem 

regulerede fra hvad vi putter i vores køleskab, og total gennemreguleret og styret af alle mulige styrelser 

og instanser og så videre, og vores biler, og alt andet i vores liv! Alt! Men den digitale verden, der er det 

sådan lidt…nej! Den kan ikke reguleres. Og politikerne har på en eller anden måde købt ind på den der, 

og det betyder at den verden har fået lov til at køre fuldstændig amok på et sidespor, og det betyder at 

vi er kommet ud et sted nu hvor…som tydeligvis, der er nogle ting der er gået galt, ik. Med annoncer, 
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med politiske holdninger, der bliver mere og mere ekstreme, og så videre og så videre, ik. Altså, ét 

politikerne er ligesom blevet snydt, men to vi som borgere er også ligesom blevet løbet fuldstændig 

over ende, fordi vi har slet ikke været klar på hvad det var der skete, ik. Og nu taler man så om ’The 

Tech Lash’, altså det her tilbageslag mod teknologien, og det tror jeg i virkeligheden er sådan et sund-

hedstegn der handler om, at nu er vores samfund i gang med at regulere sig selv tilbage, og ligesom 

finde ud af hvad det var der skete, ik. (...) 1.09.30 - 1.10.03: (…) altså, dystopien er her allerede, den er 

bare nogle andre steder (læs: i verden) end lige her, ik. Og jeg tror, at fremtiden behøver på ingen måde 

at blive dystopisk, fordi jeg tror sagtens vi kan løse de problemer der er, hvis vi ligesom sætter ind på 

de tre områder, som jeg synes der er meget der tyder på sker i Danmark og til dels Europa lige for 

tiden. Men når det så er sagt, så er der nogle steder i verden hvor det ikke sker. Det er ikke noget der 

sker af sig selv, det er noget vi er nødt til at forholde os til som... på et menneskeligt plan, og et politisk 

plan, ik. 1.10.56 - 1.12.14: (…) det er en historie som de der teknologiselskaber har været rigtig gode 

til ligesom at udbrede. Det her med, altså: ‘det med algoritmer det er meget svært! Det er kun os der 

ligesom forstår det.’ Og i øvrigt går det meget stærkt - det går vildt hurtigt, og eksponentielt hurtigt. Det 

er rigtigt at processer og computerkraft udvikler sig eksponentielt, men alt det andet udvikler sig jo ikke 

eksponentiel. (…) det er jo en historie som jo er skabt, måske ikke bevidst, men den er jo skabt for 

ligesom at understøtte teknologiselskabernes monopol på... både videns-monopol, og politisk og øko-

nomisk monopol, på det her område. Fordi budskabet er: det er vildt svært! ‘Neuralt-netværk’ - det 

lyder jo allerede svært, ik? Det er vildt svært, det går vildt hurtigt! Kære politikere, I er vildt dumme, og i 

opererer i en verden som er vildt langsom, I kan slet ikke være med her. Og stort set alle politikere er jo 

hoppet med på den der, ik. Og sagt: nå, ja! Det er vildt svært og det går vildt hurtigt, jeg kan ikke forstå 

det. (…) så det lader bare teknologivirksomhederne styre det der.  
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11.2.6 MARK ROSSIL 
Interviewperson: Mark Rossil, Communications Advisor hos Primetime  
Interviewets varighed: 1 time, 28 minutter og 17 sekunder 
Interviewguide: Se Bilag 11.1.2 

 
Resumé: Mark er som Communications Advisor hos Primetime (Kommunikations- og Reklamebureau) 

særlig specialist indenfor Tech-området, hvor han har været siden 2016. Derudover er Mark ekstern 

lektor ved Copenhagen Business School i faget Communication in a Datafied World, som hører under 

specialiseringen DMOC på Cand.merc.(kom.). Mark har en bred viden i det akademiske såvel som det 

praktiske omkring digitale medier, kommunikation herpå og hvad dette betyder for det demokratiske 

samfund. Disse emner var især omdrejningspunkter i interviewet, hvor Mark understreger en række 

væsentlige pointer som vi har lænet os meget op ad i specialet – her både i forhold til strukturen, og 

teorien, men også hans udtalelser har vi brugt flittigt som underbyggende materiale i analysen.  

 

Mark starter interviewet ud med at reflektere over vores problemfelt, som han ser en generel tendens til 

at folk gerne vil diskutere, men som mange har svært ved at komme ind til kernen af. Han nævner, at 

mange problematiserer denne teknologiske udvikling vi undergår, og har undergået i mange år nu, blot 

fordi den er anderledes end hvad der var engang. Han stiller spørgsmålstegn ved om debatten egentlig 

var bedre dengang der ikke fandtes Facebook. Mark er optimistisk omkring teknologien og alle de 

muligheder den bringer med sig, og han siger endda, at han har svært ved at hidse sig op over, at nogle 

har været gode til at udvikle en tjeneste som folk så benytter sig af. Her refererer han til den massive 

kritisk der har været af Facebook, hvor Mark også er skeptisk overfor at det er Facebooks ansvar at 

uddanne samfundsborgere. Ifølge Mark skete det største skred idet teknologien har fået lov til at udvikle 

sig uden nogle rammer, som den decentraliserede magt den er, i modsætning til for eksempel Nyheds-

medierne som har været en formel offentlig institution med ansvar for samfundsoplysning. På trods af, 

at Mark er fortaler for teknologien og den rivende udvikling vi står midt i, anerkender han dog, at der er 

behov for nogle der tager et reelt ansvar. Han nævner, at man må stoppe med blot at give brugerne 

hvad de gerne vil have, da dette skaber filterbobler og skævvridninger af nyhedsbilledet. De kommerci-

elle interesser må, ifølge Mark, ikke vinde over det demokratiske samfund. Mark forudser, at der snart 

må ske noget epokegørende, og nævner her at man allerede ser opbrud af modstandsbevægelser af 

Facebooks stadig voksende magt, herunder: The Tech Lash. Mark argumenterer, at for at der for alvor 

kan ske en forandring, må politikerne træde til og sætte nogle begrænsninger for udviklingen. 
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Vigtige passager: 

 

Digitale mediers udvikling og magt: 01.20 - 02.10: “ (…) udfordringen ved debatten er ofte, at folk har 

lidt svært ved at komme ind til kernen af hvad problemet er. Altså, man problematiserer det fordi det er 

anderledes end hvad det var, men det er ikke altid folk er helt skarpe på: hvad er det vi mister? (…) Var 

debatten bedre dengang den fandt sted i avisernes debatsektioner? Altså, var det nødvendigvis bedre 

end det er i dag? Altså det her med at der er en betalingsmur, eller at medierne er blevet mere kom-

mercielle, og skal leve på likes, og alle de her ting? Man kan også sige: Hvad var alternativet? 14.30 - 

18.20: (…) der hvor det virkelig spiller ind er hvis man kigger på annonceindtægterne, så er der jo ikke 

nogen tvivl om, at det er Google og Facebook der generere...hvad er det nu, ca. 60% af verdens an-

nonceindtægter, og herhjemme altså hovedparten, hvis du kigger på dagbladene som jo sad på ho-

vedparten bare for en 5-10 år tilbage, så er det jo fuldstændig vendt op og ned. (...) hvad er så konse-

kvensen af det? Det er jo, at vi har fået nogle medier der kæmper om læsernes opmærksomhed på en 

helt anden måde end de gjorde tidligere, og det betyder jo, at historier og prioriteringer på redaktio-

nerne, dels fyringsrunder, dels er der i forhold til den måde historierne bliver skrevet på, så kunne man 

forestille sig, at der er en højere vægtning af ting som altså generere læsninger eller besøgende. Så på 

den måde er der jo kommet en anden logik ind på redaktionerne, hvor der er mindre tid til baggrunds-

stof, features og ting som måske er samfundsrelevante, men måske er mindre underholdende eller 

interessante for den gennemsnitlige læser. Så det er én ting. Den anden ting, som er en konsekvens af 

det, det er jo at vi i dag ofte modtager vores nyheder igennem et væld af forskellige kanaler, hvor tidligere 

der var der måske (…) altså med algoritmer og data i dag, så tror jeg tingene er blevet mere fragmen-

terede. Jeg tror, at folk opsøger i højere grad de ting de ved at de er enige i. Altså hvis du kan li den 

linje som der bliver lagt på Politiken, eller hvis du kan li’ den linje der bliver lagt i Den Korte Avis, eller... 

så får du dine nyheder derfra. Og det er også i og med, at en stor andel læser deres nyheder via sociale 

medier, så er det jo også dem du følger der og dét de vælger at eksponere for dig der, som er medvir-

kende til hvilket nyheds- og verdens billede du får. Så jeg tror, at der er i hvert fald en udvikling hvor at 

vi ser en større specialisering og fragmentering af tingene – og så om det decideret er nået dertil hvor 

det er skadeligt eller hvor vi ikke længere har en fælles samtale – det er svært. (...) det med, at hvor du 

tidligere lagde noget på én kanal eller ét medie, så var det ligesom noget alle havde set, altså det findes 

ikke længere. Det nemmeste du kan gøre, det er nærmest bare at booste en kampagne sindssygt 

meget via Facebook eller YouTube eller sådan noget, hvis du vil ramme rigtig mange. Altså det er 

næsten den vej frem, hvor tidligere der ville du ha’ gået via et massemedie. Så på den måde ændrer 

det sig jo. Og det gør jo også at det bliver mere polariseret, selve debatten. Og det her 
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Offentlighedsbegreb vi ligesom har om sådan en samlet Offentlighed, der sætter sig sammen og tager 

beslutninger i fællesskab, mellem politikere, embedsmænd, virksomheder og borgere og så videre, er 

jo på en eller anden måde... ikke ligefrem under nedsmeltning, men i hvert fald under omstilling.” 
 

Nyhedsformidling på digitale medier: 18.57 - 19.29: “ (…) altså, hvis man ser den kynisk, så har jeg lidt 

svært ved at hidse mig op over, at der er nogen der har været gode til at lave en tjeneste, som folk 

benytter sig af. Og man kan sige, at hvis ikke der var sociale medier, men folk... altså, hvad skulle folk 

så? Gå ind og besøge de enkelte sites individuelt? Eller skulle de modtage en eller anden form for 

skræddersyet oversigt baseret på deres data? 19.48 - 20.25: “Jeg kan sagtens se, at der er en udfor-

dring i, at vi... hvis det hele ligesom bliver baseret på kommercielle interesser, og hvis det hele bliver 

baseret på: Hvad er godt for mig? Altså, der hvor jeg ser en udfordring, det er at der mangler nogen 

som har det her journalistiske ideal om at oplyse og gå kritisk til værks.” 20.31 - 22.05: “ (…) men jeg 

tror da, at der kan være en klar udfordring i, at det går bedre og bedre i vores samfund med alle mulige 

ting, men samtalen bliver mere og mere skinger og mindre og mindre oplyst i forhold også til fake-news. 

(…) og der kan jeg da se en udfordring i at... altså, medier er jo også virksomheder, men at der er ikke 

den her autoritet. Altså, flerstatsmagt, kritiske vagthund, eller hvad skal man kalde det, som ligesom 

påtager sig en opgave som ligger ud over bare at tjene penge. For det er klart, hvis det hele bare bliver 

kommercielt, den her klassiske magtens tredeling med nogen der ligesom sidder på siden, det er klart, 

den står for fald. Og der kan sociale medier ikke, lige meget hvor mange fakta-tjekkere, eller retnings-

linjer de laver for deres indhold, ville kunne varetage den opgave. Så det er der jeg nok ser den primære 

udfordring. (…) men omvendt, jeg har også meget svært ved at lave det her romantiske billede af, at 

det var også meget bedre før, eller hvad alternativet skulle være? Du kan ikke rulle det tilbage og du 

kan ikke forvente at danske medieplatforme på nogen måde kommer til at kunne udgøre en eller anden 

form for varigt alternativ. (…) den her nyhedsformidling bliver det nødt til at skulle gøres et eller andet 

ved, for hele distributionsdelen er en kæmpe udfordring. Som jo gør, at indholdet også kommer til at 

lide under det.” 23.20 - 23.48: “Der er ikke nogen tvivl om, at mængden af historier som tager sig tid 

og plads til ligesom at gå bagom noget, eller i dybden med noget, være kritisk overfor noget, den er 

faldende. Eller også så er den måde vi konsumerer medier på bare ikke særlig godt egnet til det. Altså, 

der er ikke samme tid til at læse, man skimmer mere overskrifter og sådan noget.” 

 
Kommercialisering af journalistikken: 25.09 - 25.16: “ (…) altså, det er jo konflikt og sensation, der er 

de klart dominerende nyhedskriterier i dag.” 26.00 - 28.17: “ (…) der er ikke nogen tvivl om, at det går 

i en retning hvor man vælger de sager som kan give noget konflikt og noget opmærksomhed blandt 



KANDIDATAFHANDLING   15. MAJ 2020 
COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL  CAND.MERC. (KOM) 

Side 173 af 190 

 

læserne. Det har man jo altid gjort, men... (…) der er jo klart en øget konkurrence og en anderledes 

prioritering af ressourcer (…) den hastighed og fleksibilitet der ligger i medierne har ændret sig markant 

i teknologien, og en ting er kommercialiseringen, men hvor stammer den kommercialisering fra? Den 

har jo et teknologisk fundament, og det synes jeg man glemmer. (…) den infrastruktur og den nyheds-

formidling der ligger i det har ændret sig. Det er ikke kun fordi der er nogen der tænker Clickbait, og nu 

skal vi tjene nogle flere penge, altså det er jo fordi der er nogle forudsætninger for den måde de distri-

buerer nyhederne og den måde som folk konsumerer dem på, der er anderledes.” 1.11.03 - 1.11.35: 

“(…) det er jo klart, at Facebook og Google og sådan nogle har...de er fuldstændig ligeglade (læs: med 

det faktuelle i det journalistiske indhold), men medierne har også nogle gange lidt et blindt punkt i forhold 

til ligesom at sige; okay, det vi skrev var rigtigt, men du kunne også have skrevet den samme historie 

fuldstændig modsat, og det havde også været rigtigt. Så der er noget med, at de er gatekeepers og 

det er dem der udvælger informationerne, og det er dem der præsenterer det.”  
 

Filtrering af nyhedsformidling på sociale medier (Facebook): 03.25 - 04.20: “ (…) det er jo et begreb om 

Offentligheden. Nu når vi snakker om bobler og fragmentering, så er det jo det her med, at vi har altid... 

ud fra sådan en Habermasiansk tilgang til Offentlighedsteori, så er det jo det her med, at borgerne 

mødes; har en oplyst ligeværdig samtale, og så er det det bedste argument der finder. Og så ud fra det 

tager politikerne nogle beslutninger, og så er alle glade. Og med algoritmer og kommercielle interesser, 

og alle de her ting, så begynder det billede at blive mere broget. Og det er ligesom med til at forstærke 

de ting som allerede eksisterede dengang man havde dagblade for de havde jo også, og har altid haft, 

kommercielle interesser, og der har altid være bobler, såsom eliten eller underklassen eller mellem for-

skellige professioner eller mellem forskellige fagligheder, og sådan noget. Så, jeg tænker det jeg synes 

er interessant er, at den Offentlighed vi har i dag – hvor er den på vej hen? 31.32 - 32.05: “Den her 

forestilling vi har om, at jeg får min nyheder præcist hvor jeg vil ha’ dem, præcis når jeg vil ha’ dem, og 

præcis om de emner som interesserer mig, eller som ikke interesserer mig men som De vidste ville 

være godt for mig alligevel – der synes jeg ikke vi er endnu. Så der hvor det nok har størst indflydelse, 

det er jo nok på de sociale medier. Hvor at der kommer et ekstra filter over.” 32.36 - 32.55: “ (...) et er 

jo klart, at jo mere af vores nyhedskonsumering der kommer derover (red.: sociale medier), jo højere 

grad kommer folk ikke ind på medierne. De kommer ikke ind og bliver udfordret. Og de ser kun det 

som er sensationelt, eller er rabiat eller som er konfliktsøgende, ik’. Så der synes jeg klart der ligger en 

udfordring.” 1.11.38 - 1.12.35: “(…) et social medie, som Facebook, som bruger nogle algoritmer og 

nogle data til at præsentere nogle bestemte informationer til dig, baseret på hvad de tror du vil ha. Altså, 

hvad er det en journalist og et medie laver? De har også en eller anden ide om hvem deres læsere er. 
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Så kigger de ud på virkeligheden, og så siger det; jamen, klimaspørgsmålet, det er nok det. Vi vil nok 

vælge at lægge den her vinkel, og så skriver vi nogle artikler om det og så spørger nogle folk. Og så 

kan det godt være vi har nogle metoder indarbejdet i journalistik, som gør at vi skal forholde os kritisk 

og have nogle kilder og vinkler med. Men, er det så ikke også en filtrering der foregår der? Det er det 

jo. Det er altid en filtrering.” 
 

Konsumering af nyheder på sociale medier & udviklingen generelt: 33.22 - 35.43: “ (…) folk er jo dovne. 

Eller, folk er jo bare bekvemme, ik’. Altså, man gør det der er nemmest, og man kan sige at hvis det er 

nemmere for mig at streame et eller andet eller hvis det er nemmere for mig lige at gå ind på Facebook 

og så ser jeg lidt der, så føler jeg, at så har jeg lige hørt det. Det er jo det her med, at få folk til at tage 

aktiv stilling. Få folk til at være kritiske selv, og sortere i kilder, og sådan noget. Skal man så uddanne 

den almindelige nyhedsforbruger? Men selv sådan en som mig, der er i branchen og underviser i det, 

jeg kunne helt sikkert gøre mere for det, og for også at udfordre mig selv, og finde flere kilder, og sådan. 

Så, jeg har bare svært ved at se hvordan du skulle få Hr. & Fru. Danmark, eller folk som har andre 

interesser i livet, og måske kommer fra en anden baggrund, eller anden uddannelse, til at gide og 

engagere sig selv. Og hvis vi skal komme til noget med hvad løsningen så er – der tror jeg det handler 

om, at der selvfølgelig skal være noget Public Service, altså en stærk Public Service som på en eller 

anden måde er uafhængig af økonomiske interesser. Men så handler det jo også om, på en eller anden 

måde, at finde et... altså, jeg tror simpelthen ikke at danske medier kommer til at kunne konkurrere på 

teknologien med de her platforme (red: Facebook). Det kræver enormt meget. (…) jeg har svært ved at 

se hvordan den her udvikling skal radikalt forandre sig. Det går ligesom bare én vej. Der er dog stadig 

folk der ser flow-tv og køber aviser, men...” 50.25  51.02: ” (…) i dag er man jo blevet opmærksom på, 

at det er blevet et helt andet type medie (læs: Facebook), så man er også begyndt at sensurere sig selv 

helt vildt meget. Så det er blevet sådan en passiv...ja, hvad skal vi kalde det? Sådan ekko-kamre. (…) 

det er jo også deres største problem; altså, der er jo ikke nogen der gider dele noget indhold længere. 

Det er jo primært kommercielt indhold, eller også hvis folk lige er blevet gift eller venter et barn, eller de 

der lidt større ting, ik.” 
 

Brugertilpasning via dataindsigter: 36.45 - 41.02: “Man skal passe på med ikke at blande tingene sam-

men. For der er forskel på annoncering og på nyhedsformidling. Og når vi snakker om, at Facebook og 

Google eller Instagram er gode til at bruge data og virksomhederne bruger dem - så er det jo på an-

noncedelen. Og det tager jo så pengene fra medierne. Men det er jo ikke sådan, at Facebook sidder 

og laver nyheder.. Altså, selvfølgelig er dit feed tilpasset til hvad du ellers læser, men (…) Er det fordi, at 
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Facebook og Google er bedre til at lave nyhedsformidling på baggrund af data? Nej, det er det jo ikke. 

De producerer jo ikke. Der er jo folk der ligger ting op og der kan være nyhedssites og andre der ligger 

videoer op, men der hvor de får folk ind, er jo igennem at de får stjålet folks opmærksomhed. Og når 

de så er der, så er det nemmere for virksomhederne at annoncere der. (...) det er jo ikke fordi de laver 

et bedre konkurrence produkt på den direkte konkurrence (red.: nyheder) (…) der er Facebook og 

Google jo i en anden kategori med det indhold der ligger der. Der hvor de har været dygtige, har jo 

været på annonceringssiden og den intuitive brugerflade og det med at skabe en platform hvor folk 

gider at være. Det er jo lige så meget dét. (...) brugerne har en platform de er blevet afhængige af (red: 

Facebook), afhængige på den måde at de har en fast platform hvor de går hen. For 10 år siden når folk 

de åbnede en computer, så åbnede de en browser og gik på Google, så kom Facebook hvor din 

startside så var Facebook, så kom apps, og så er det nu måske i højere grad apps du bruger. Det 

første du gør om morgenen det er at du tjekker de her apps: din e-mail, Facebook, Instagram, og hvis 

du så er lidt mere old-school, så går du på nettet. (…) jeg tror også man skal kigge ind i hele den her 

platforms-logik, og de her afhængigheds- eller tiltrækningsdynamikker, eller mekanismer der ligger i 

det. For det er jo ligesom der, når det bliver sit eget økosystem, at det bliver en udfordring. De er jo 

netop ikke indholdsproducenter, og de er ikke ansvarlige for det indhold der ligger – det er bare det 

mest almindelige sted du går helt. Hvor tidligere der var det World Wide Web. Nu er det en App. Som 

du tilgår via noget som De har sat sammen. Og det er dér er medierne har fejlet, eller sovet i timen (…) 

altså, hvis de nu havde fundet på et socialt medie, hvor der i øvrigt også lå nyheder, så... det er jo der 

udfordringen ligger.” 41.06 - 41.42: “når du først har fået folk derover (læs: Facebook), så er det også 

nemt at annoncere. Og så kan du bare, som virksomhed, skrue op og ned for knapperne i forhold til 

hvem du vil ramme. Du kan ramme meget mere specifikt. Og der kommer hele det der data-element jo 

ind i det. (…) jeg ser meget data-delen som knyttet til annonceringen. (…) jeg ser ikke den generelle 

nyhedsformidling som knyttet til data. De nyheder der bliver produceret, bliver ligesom bare produce-

ret.”  

 
Kommercialisering af nyhedsformidling vs. Det deliberative samfund: 43.13 - 44.57: “den største ud-

fordring er jo det der med, at der ikke er nogen der råber vagt i gevær, eller som har den der lidt mere 

opdragende funktion. Altså, du mister ligesom den der politibetjent. Som jo ligger i, i hvert fald i dansk 

tradition når du er journalist, at du er kritisk overfor magthaverne, og at du skriver historier som er vigtige, 

men måske ikke nødvendigvis de mest læste. Det der med at give brugerne hvad de vil ha’, og tjene 

så mange penge som overhovedet muligt, og være blandt de mest indtjenende virksomheder i verden 

og hele tiden skulle generere mere omsætning og større annonceringsindtægter - det er jo der 
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problemet er, ik. Fordi der har særligt Facebook (…) udtrykt en virkelig laissez faire holdning til hvad 

fanden deres systemer gør ved samfundet og ved forbrugerne og ved demokratiet – og det er jo der 

problemet er. Fordi, basically at du har nogle virksomheder som har haft folks opmærksomhed, og fået 

deres information, har haft et ideologisk udgangspunkt som er 100 år gammelt og har nogle særlige, 

hvad skal man sige…opdragende eller informerende værdier bag sig. Og så har du nogle andre virk-

somheder som handler om, at det skal være intuitivt, det skal være let, det skal være underholdende 

(…) altså, vi baserer det egentlig bare på det som vi godt kan se, at du vil ha. (…) der er ikke nogen der 

stopper op og reflekterer og har den her mere sådan samfundsmæssige tilgang til det.” 45.05 - 46.45: 

“ (…) om du bruger 4 timer om dagen på at se TV, eller om du bruger 4 timer om dagen på at se 

Facebook, eller om du bruger 4 timer om dagen på at høre podcast. Altså, der er jo ikke noget i tekno-

logien i sig selv som er dårligt, ved at du bruger det på den ene eller anden måde. (...) jeg vil vove den 

påstand, at direktøren på Politiken har et større begreb om hvad det ville sige at have et samfundsansvar 

i Danmark, end hvad direktøren for Facebook har. (…) det stammer fra den her tilgang man har til det i 

Silicon Valley, hvor at teknologien ligesom er sådan et frigørelsesværktøj fra magthavere. Internettet er 

det her fantastiske frirum, hvor alle kan få lov at udtrykke deres egne holdninger, være den de er og så 

videre. Og så er man fuldstændig blind for, at det Internettet i virkeligheden er blevet, er sådan en 

fuldstændigt magt-teknologi, hvor at dem der har data og dem der har folks opmærksomhed, også 

sætter dagsordenen, ik’. (…) der er sådan en særlig internet-ideologi, der ligger i Silicon Valley, og som 

trives i bedste velgående den dag i dag, og det er jo først sådan her indenfor de sidste 5 år, med alt 

det backlash der har været, i forhold til alle de her sager vi har set, særligt med Cambridge (læs: Cam-

bridge Analytica), der måske er nogen der er stoppet op og sagt: okay, måske vi er blevet alt det vi 

gerne vil gøre oprør imod, ik.” 48.25 - 48.51: “ (…) medierne har jo uden at være en formel offentlig 

institution alligevel haft en rolle, som har gjort at de har haft nogle privilegier, som dem der har... altså, 

de har jo været gatekeepers. (…) de har jo i mange går ikke ladet sig styre af kommercielle interesser 

eller politiske hensyn, og alt muligt, ik.” 51.47 - 52.33: “(…) men det er jo den der tillid til Internettet som 

en unik teknologi, som ikke ligger under for de samme restriktioner som andre teknologier, det er lige-

som sit eget; det har noget særligt. Det har sit eget liv. Alle...altså, der er ikke nogen der er herrer over 

noget. Altså, Internettet er decentralt. Alt information spredes...altså, der er jo så meget information. Og 

det er jo praktisk umuligt for folk (læs: at finde rundt i det), der skal jo være nogen der strukturerer det. 

(…) og hvem er det? Jamen, dem der så bliver gode til det – de bliver også gode til at tjene penge på 

det - så bliver de endnu større, og så til sidst så sidder de på alt annonceindtægterne, på alt vores den 

tid vi bruger, og så er det at det bliver monopoler og så bliver de magtfulde (…) og så bliver de også et 

problem.”  
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Udviklingen fremadrettet: 54.18 - 55.22: “ (…) du kan skyde nok så meget fakta, og nok så mange 

skandaler eller et eller andet i hovedet på folk, men de ændrer ikke adfærd af den grund. Der skal 

ligesom noget andet til. (…) der skal være sådan en autoritet i samfundet. (…) der skal være en magt-

enhed som siger hvad der er rigtigt og forkert, og som måde påtager sig både at tage nogle valg, men 

også at stå på mål for de valg. (…) lige nu, der er den her kapitalistiske-, fri information-, ytringsfrihed- 

model, som kører lige nu, og det er jo på en eller anden måde en neo-kapitalistisk model som har 

infiltreret kommunikationsformidlingen eller nyhedsformidlingen, ik.” 55.44 - 56.25: “(…) der er ligesom 

et eller andet vakuum lige nu. Hvor der ikke er nogen der ved om de skal gå ind og tage den autoritet, 

for staten... man vil jo heller ikke lyde kommunistisk eller totalitær og så sige, jamen så giver vi alle 

pengene til DR og alt mediestøtten ryger derover, og så har vi bare et nationalt alternativ til mediegigan-

terne der, ik. Altså, man vil jo også godt have konkurrence og alle de her ting, men man kan ikke få det 

til at fungere for de vilkår der er lige nu, vel. (…) men den her autoritet og den her opdragende-effekt, 

den tror jeg bare er nedadgående.” 

 
Hvem bærer ansvaret?: 56.34 - 56.43: “Det synes jeg skal være...altså, jeg tror det skal komme fra 

noget, øh... institutionelt, ik. Altså, noget politisk.” 58.42 - 1.00.04: “(…) altså, det er jo en meget pes-

simistisk udlægning, men tænker man på det sådan, at borgerne kan jo nok ikke, de er for dovne. Og 

virksomhederne gider ikke, for de vil bare tjene penge. Og politikerne kan heller ikke, for de kan ikke 

konkurrere med virksomhederne i forhold til det de kan levere. Så man kan heller ikke gå ind og sætte 

nogle rammer. Så det er enormt svært. Men det handler også lidt om diagnosen, ik. Er det hele så 

forfærdeligt som De siger? (…) Hvad var det ligesom der var før (læs: før sociale medier)? Er det nød-

vendigvis så anderledes eller så negativt? Der er en masse problemer med sociale medier, men man 

skal også passe på at man ikke romantiserer fortiden.”  

 
Hvordan ser fremtiden ud? 1.06.19 - 1.08.01: “ (…) jeg tror at, det teknologien kommer til at gøre og 

det her data, og de tech-giganter og sådan noget, det er... altså, ting går stærkere. Vi producerer flere 

nyheder, hurtigere. Det spreder sig hurtigere. Men det spreder sig også i nogle andre mønstre. Altså, 

det er mere fragmenteret. Det er mere noget der opstår, nu med SAS-kampagnen her, inde på 

Forchain, hvor det ligesom bliver til en ting, og så bliver det sådan en selvforstærkende. Og lige pludselig 

begynder medierne at omtale det som sådan en problematisk kampagne, og så... altså, der er ikke 

nogen der har været ude og spørge 1000 danskere. (…) altså, der er ikke nogen der får styr på de der 

proportioner. Så det bliver ligesom sådan selvforstærkende. (…) jeg tror vi kommer til, at skulle vænne 

os til at leve i en virkelighed hvor den virkelighed vi ser er mere vores egen, og der kommer til at være 
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en eller anden form for opgave både for politikere, medier, virksomheder, og for borgere i ligesom at 

finde en eller anden fælles... platform for at kunne snakke sammen. Og jeg tror nok, medmindre vi ender 

i anarki, og omvæltning af statssamfundet, og arabisk forår i Danmark eller et eller andet, så tror jeg, 

altså det skal findes i lejerne. Det går én vej lige nu, og det er svært at se hvordan det sådan fundamental 

skal forandres.”  
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11.2.7 HANS-CHRISTIAN CHRISTIANSEN 
Interviewperson: Hans-Christian Christiansen, lektor ved CPH Business Academy 
Interviewets varighed: 56 minutter og 14 sekunder 
Interview guide: Se Bilag 11.1.2 

 
Resumé: Hans-Christian Christiansen er en anerkendt kommunikationsforsker, og har beskæftiget sig 

med kommunikation i 25 år, hvor hans fokus i de seneste år har været på Sociale Medier. Hans-Chri-

stian har i løbet af sin karriere skrevet 15 bøger indenfor forskellige felter af kommunikation. Han speci-

aliserer sig indenfor videndeling, og hvordan man som individ kan tilegne sig viden, herunder på Sociale 

Medier. Hans-Christian er derfor den rette til at give os dybere indsigt i hvordan videndeling er forud-

sætter på digitale medier, samt hvilke muligheder og begrænsninger digitale platforme sætter for denne 

proces.  

 

Hans-Christian beskriver digitale mediers udvikling i starten af interviewet, hvor han ikke ligger skjul på 

at nyhedsformidlingen, ifølge ham, var bedre i ’gamle dage’. Han argumenterer, at folk i dag blot bliver 

”dummere og dummere” af at bruge Facebook som primær nyhedskilde, da de blot scroller igennem 

deres newsfeed og kun læser overskrifter. Han nævner, at den hastige udvikling inden for Sociale- og 

Digitale Medier går for stærkt, til at brugerne har tid til at følge med og fordybe sig. Hans-Christian 

argumenterer, at det er en myte at Internettet ikke er pålagt nogle filtre, idet alle er blevet sin egen 

gatekeeper for nyheder, er man derigennem med til at pålægge sig selv et filter på det nyhedsbillede 

man står overfor. Og det ser han som problematisk. Dog anerkender han, at der er kommet mere 

diversitet i informationsstrømmen, og det generelle nyhedsbillede.  

 

Hans-Christian vender flere gange tilbage til, at brugerne på mange måder lever i filterbobler på samme 

måde som de gjorde dengang de læste i fysiske aviser. Hertil argumenterer han blot, at forskellen ligger 

i at vi i dag mest læser clickbait-historier, og at dette har været medvirkende til at danskerne generelt 

er blevet en smule dummere. Han mener, at denne tendens har en negativ konsekvens for samfundet, 

da nyhedsbilledet og verdenssynet bliver for snævret ind hos brugerne. Hans-Christian slutter af med 

at sige at folk aldrig har været så uoplyst som de er i dag, og at teknologien og Digitale Medier blot 

bliver brugt til ondt, når der ikke eksisterer nogle retningslinjer. Dog nævner han, at der er muligheder 

for at udbedre situationen, og at dette bør ske fra politisk side. 
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Vigtige passager: 

 

Digitale mediers udvikling: 04.25 – 04.44: ” (…) jeg fatter ikke at man smider og prioriterer digital kom-

munikation uden at vide hvad man vil bruge det til. Og det har der været meget med sociale medier, 

det er noget jeg underviser her om social medier så siger mange af mine studerende ja, min leder har 

sagt vi skal på sociale medier, jamen hvorfor, jamen det skal vi ik’.” 04.46 – 05.03: ” (…) og det giver 

ingen mening, der er ikke noget og det samme med viden og nyheder, der er ikke noget vundet ved 

sociale medier i forhold til videns udvikling og nyhedsformidling, det var bedre, det lyder så gammelt 

men det var bedre for 20 år siden. Da der var, 4-5 medier man kunne se på. I dag bliver folk dummere 

og dummere, tænk på hvor mange der tror at jorden er flad.” 05.09 – 05.15: ”Prøv at scrolle ned 

igennem kommentarfeltet på nyheder, altså folk bliver dummere og dummere og folk fordyber sig ikke 

længere fordi de kun læser overskrifter.” 05.29 – 05.52: ” (…) på grund af at det går så hurtigt på sociale 

medier, og digitale medier, så får vi aldrig nogensinde tid til rigtig at fordybe os. Og vi bliver heller ikke 

interesserede i det. Fordi, man sidder jo hele tiden ‘næste’, man kender det selv, man gider ikke sidde. 

Og det er også det der er sket med nyheder, og med viden, at hvis man kun pointerer sig mod digitale 

og sociale medier, så bliver vi simpelthen lidt dummere. Det er en ene tilgang til det.” 05.54 – 06.18: ” 

(…) og den anden tilgang til det, det er at der også er ressourcer i det. Fordi altså, når jeg skal søge 

viden, hvor foregår det så henne, jamen på sociale medier. Og folk har jo fordomme også om sociale 

medier og siger Facebook, LinkedIn, det er kun praleri efterhånden, men der findes altså også nogle 

gode sociale medier der er for specialiserede. LinkedIn grupper, altså der findes rigtig meget fedt der.” 

07.08 – 07.28: ”Man kan også bruge digitale medier til at blive klogere, og min tilgang, som er hele 

udgangspunktet for min nye bog, det er at jeg er ude og snakke med fremtidsforskere og de siger, i 

fremtiden, det man har behov for, for virksomhedernes side, det er folk der selv forstår at videreuddanne 

sig selv.” 09.55 – 10.02: ”Så det er min tilgang til det, meget kritisk, men der er også ressourcer i det, 

og vi er nødt til at beherske det.” 

 
Sociale medier som kanal for nyhedsformidling: 10.46 – 11.21: ”Var Trump blevet valgt, hvis der havde 

været filtrerede nyhedskilder i dag? Så havde man jo fra starten af fundet ud af at halvdelen af det han 

sagde var løgn. Altså det var aldrig gået igennem. Men i dag er du din egen nyhedsdistributør, og det 

er dig, der sætter rammen for og sender det videre til dem der stoler på dig, ik’, og så bliver det der 

med filterbobler, det er jo meget fedt med valget i USA der kan man jo rigtig se det, altså man kigger jo 

ikke rigtig over gæret hvad der sker der, man får det kun fra dem der har liket og kommenteret.” 11.35 

– 11.44: ” (…) der er jo i virkeligheden forfærdeligt, fordi, jamen det er virkelig forfærdeligt med hvad der 
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sker altså nu siger i Corona, ik’, der er jo ingen filtre længere. Det er jer der er flirterne.” 12.07 – 13.05: 

”I gamle dage havde vi jo flirterne fordi det var Danmarks Radio, og aviserne var også underlagt journa-

listiske etiske regler, Facebook er jo ikke underlagt, på nogen måde og der jo ikke underlagt nogen som 

helst form for regler, de kan gøre præcis hvad de vil. Og man er nødt til, fordi det er så stor en platform, 

er man nødt til at underordne sig selve platformen. Altså Danmarks Radio er nødt til at lægge alt deres 

debat på Facebook, fordi det er der folk er. Så de kommer jo bare ind ad bagindgangen. Men altså det 

er uheldigt, at hvor der tidligere var filtre, nu er det ikke underlagt noget, det vil sige at enhver kan jo 

sige hvad man vil. Der går ikke nogen ind og filtrerer. Så flirterne er væk. Og nogen synes det er demo-

kratisk, fantastisk at nu er vi alle sammen vores eget filter.” 13.15 – 13.27: ”Det var det man troede fra 

starten. Nu er gatekeeperne væk. Men det viser sig jo bare, man bliver sin egen gatekeeper og løgne 

og fake news og ”deep-fake”, altså det er virkelig problematisk.” 13.30 – 13.40: ” (…) og hvad skal man 

så gøre ved det, skal Facebook nu prøver man at underlægge dem en masse forskelligt de ter så GDPR 

osv. men altså, det er jo den eneste vej frem.” 13.55 – 14.02: ”Det er jo ikke bare et medie, hvis det 

bare var et medie, men det er jo en platform styret af enormt mange interesser.” 14.16 – 14.41: ”Trump 

bliver valgt på grund af Twitter, der er mange der synes det er fedt, men hvis man i hvert fald sætter 

pris på demokrati, og diversitet, øh på en eller anden måde at der findes en eller anden form for sand-

hed, som alle kan blive enige om, eller en eller anden samling omkring det, så altså det er jo globalise-

rings historie.” 

 

Journalistikken og påvirkningen fra sociale medier: 15.10 – 15.46: ” (…) man har lavet et skifte fra de 

journalistiske kriterier fra tidligere, med aktualitet og relevans og dada, til social media kriterierne som er 

mig, mig, mig. I har set Metro Express og deres SoMe kriterier som er ‘what the fuck’, så det er jo 

sådan det er. Og Fillip Wahlberg skriver det jo glimrende her, man skal kun skrive anslag, du skal ikke 

uddybe noget, det er jo clickbaits som folk orienterer sig om. Folk læser jo kun clickbaits, så to linjer, 

og så videre til den næste.” 15.49 – 16.06: ” (…) og man er jo nødt til at indordne sig under det. Det er 

man jo nødt til at gøre, det gør Danmarks Radio også det er også begyndt at lave clickbaits ” 16.03 – 

16.06: ”Det er et vilkår. Så er det 100.000 brugere spørgsmålet, og det er lidt med teknologiforståelse.” 
16.20 – 16.29: ” (…) skal man acceptere, at teknologi så er rammen, og sige, det er bare det, sådan 

det er. Eller skal man på en eller anden måde gå imod teknologien, og så bliver man anset som machine 

storm.” 18.03 – 18.17: ”Der er jo kommet mere diversitet. Og det der med at man også er sin egen 

nyhedskanal, altså jeg bruger det jo selv. Flipboard, der kan man lave sit egen magasin.” 18.45 – 18.56: 

” (…) og det negative er, at helt grundlæggende, så er kriterierne for relevans, og autencitet osv. de er 

slørede.” 
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Filtrering af information på sociale medier: 32.45 – 32.55: ” (…) det virker som om, i min forståelse, at 

folk der sidder som politiske aktører osv. de er rimelig gode til at udnytte brugerdata. Uden egentlig at 

have del journalistiske del i det.” 33.55 – 34.02: ”Hvad er problemet med at man køber en Avis som 

man gjorde det for 30 år siden. Der fik man også en masse som man ikke var interesseret i. hvad er det 

store problem? Hvorfor skal man kun lige, ja.” 34.23 – 34.36: ”Jeg er også underlagt at i gamle dage 

når man sad i S-toget så læste man en avis. Nu sidder man bare og læser clickbaits. Det er vi alle 

sammen. Jeg er helt sikker på at vi alle sammen er blevet en smule dummere.” 

  
Nyhedsformidling: Tovejskommunikation eller ej?: 36.50 – 37.27: ”Det der med at man taler om man 

går fra transmission til interaktion, og det er jo en myte fordi Trump, så skulle du sidde og kommentere 

på Trumps nyheder, han er da ligeglad han sidder jo ikke og læser det. Det er jo bare, det er jo stadig 

transmission. Altså nyhederne bliver lagt på og du kan bare se, med de russere der lægger fake-news 

ud, det er jo støj. Og det at der simpelthen er et netværk omkring, det ændrer jo ikke på at det stadig 

er de samme mennesker som gør det.” 37.30 – 37.35: ”Man snakker jo tit om at folk er enormt aktive 

på sociale medier, og det er jo også en myte.” 38.00 – 38.27: (…) hvor der er nogen der bare kigger, 

så er der nogle der er enormt aktive. Det viser sig så når man går ind og kigger på det, at de fleste i 

virkeligheden bare kigger. Man er jo ikke aktiv. Hvis det endelig bliver til noget, så er det en lille kom-

mentar med: det synes jeg også, whatever. Men man er jo ikke aktiv. Så det der med demokrati og 

aktivitet osv. Det er de samme mennesker der sidder og poster. Det er stadigvæk transmission kom-

munikation.” 38.30 – 38.37: ” (…) så det der med demokrati, og brugerne kan bidrage osv. Det giver 

ikke meget.” 39.21 – 38.29: ” (…) og er det så algoritmerne eller brugerne skyld, det er hønen eller 

ægget. Fordi brugerne vil også gerne have det. Og så siger Facebook, så skruer vi på knappen så 

brugerne får det de gerne vil have. Så man kan også sige at det er brugerne der skaber algoritmerne.” 

 
Ansvar: 40.06 – 40.59: ” (…) politikkerne har frakoblet sig ansvaret. I sådan en tid hvor der sker så 

meget med fake-news, skærer man ned med 30% i mediestøtten. og du kan også høre politikkerne 

retorik, så ham der fra dansk folkeparti, jamen han vidste godt noget med klima og sådan nogle ting, 

men brugerne ved bedst. Selvom forskerne siger sådan? Jamen brugerne ved bedst. Det gør brugerne 

jo ikke. Og det synes jeg så er uheldigt i forhold til at nogen bør tage ansvar.” 41.03 – 41.06: ” (…) og 

platformene selv har også et ansvar, Facebook osv.” 44.00 – 44.10: ” (…) det burde være politikkerne 

og EU der satte retningslinjerne for når vi ny tjener pengene, her, altså jeg kan da ikke tage til Norge og 

så åbne en forretning der, uden at den norske stat blander sig.” 
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Påvirkning på samfundet: 45.36 – 46.00: ” (…) hver en niche af vores hverdagsliv bliver præget af det. 

Altså det gør det. Du kan bare se folk der sidder i S-toget og får deres nyheder, skulle de, at de sidder 

og får de der 1-liners konstant, og nu ikke så meget jer men unge mennesker i det hele taget der går 

rundt med skyklapper, er fanget af det her, skulle det ikke påvirke deres verdensbillede? Det påvirker 

verdenssyn, det påvirker det hele.” 46.19 – 46.23: ” (…) jeg tror aldrig at folk har været så uoplyst.” 
47.00 – 47.02: ” (…) når der ikke er nogen retningslinjer, så bliver de digitale medier brugt til ondt. Men 

der er muligheder som sagt.” 
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11.2.8 ASTRID HAUG 
Interviewperson: Astrid Haug 

Varighed: 15 minutter 33 sekunder 
Interviewguide: Se Bilag 11.1.3 

 

Resumé: Astrid Haug er en af de mest erfarne profiler i Danmark når det kommer til politisk kommuni-

kation, social media- og digital strategi, og hun fylder meget i mediebilledet, hvor hun både er aktiv 

klummeskribent og en hyppig kommentator på både DR og TV 2. Astrid er forfatter og foredragsholder, 

og har bl.a. udgivet bøgerne "Fremtiden tilhører de frygtløse – en guide til virksomhedens digitalisering" 

og senest Sig du kan li mig – om indholdsstrategi for Sociale Medier. Astrid er ekspert i at navigere i en 

digital verden, og formår som få, at forene kommunikationsdisciplinen med digitale muligheder, hvilket 

dette interview også tog sit omdrejningspunkt. Astrid havde ikke mulighed for at møde op til fysisk 

interview, hvorfor hun i stedet, med lydfil, besvarede en række spørgsmål som vi havde formuleret til 

hende per mail.  

 

Astrids besvarelser kommer omkring en række relevante temaer for dette speciale, heriblandt digitali-

seringen af nyhedsformidlingen, hvor hun pointerer at der er sket to væsentlige ændringer: den ene er 

Sociale Medier, og den anden er det økonomiske aspekt. Her uddyber Astrid, at hvor det engang var 

Nyhedsmedierne selv der tjente penge på annoncer, så er denne indtjening nu rykket over til Google 

og Facebook. Dette nævner Astrid har tvunget flere Nyhedsmedier til at genoverveje hvordan de kan 

opbygge en mere bæredygtig forretningsmodel. Hertil nævner Astrid også, at en væsentlig ændring er 

at flere dansker end nogensinde før får deres nyheder via Sociale Medier, herunder Facebook især. 

Dette har fået flere Nyhedsmedier til at rykke deres nyhedsformidling over på Facebook, hvilket har øget 

konkurrencen – en tendens der, ifølge Astrid, har medført at flere Nyhedsmedier er hoppet med på den 

præmis der eksisterer for indhold på Facebook. Det indhold der klarer sig godt på Facebook, er det der 

får følelserne frem i folk, og ikke i så høj grad det nuancerede, velovervejede journalistiske arbejde, siger 

Astrid. Dette ser hun som et problem for samfundet, da den øgede brug af data og personaliserede 

newsfeeds er med til at skabe en polariseret og radikaliseret debat på Facebook. Astrid nævner tilmed, 

at hun savner en ’deradicalize my feed-knap’ på Facebook, da hun ser en stigende tendens til at alt 

indhold bliver for personaliseret. Astrid ser en trussel i algoritmernes filtreringsprocesser, da hun frygter 

at det indhold der prioriteres ikke er med til at skabe en sund debat. Selvom hun kan se positive sider 

i, at der er kommet færre gatekeepers på nyheder, så stoler hun ikke på, at algoritmerne er så neutrale 

som Facebook påstår.  
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Vigtige passager: 

 

Den digitale udvikling af nyhedsformidling: 00.18 – 02.54: ”Altså, jeg tror den primære ændring er jo 

selvfølgelig Sociale Medier. Og det sker på to planer. Måske flere. Men i hvert fald to planer. Og det ene 

det er sådan det økonomiske plan, hvor medierne – især avismedierne tidligere – tjente mange penge 

på annoncer. Og rigtig mange af de penge de går nu til Google og Facebook. Dvs. hvis jeg sidder med 

en kunde der gerne vil nå ud til danskerne, jamen så er det mere oplagt for dem, at bruge pengene på 

Google og Facebook, end for eksempel at sætte dem på Nyhedsmediernes hjemmesider. Så er det 

selvfølgelig selve formidlingen-delen af det, som er det i spørg ind til – jeg synes bare den der økono-

miske vinkel er vigtig at have med også – og det er jo, at rigtig mange danskere får nyheder via sociale 

medier. Det vil sige, at medierne har brugt mange år på at prøve at tilpasse sig de sociale medier ved 

at prøve at poste en masse nyheder på Facebook, Twitter og i stigende grad ser vi det også på Insta-

gram og LinkedIn. Men der er også kommet, her i de senere år, en stigende forståelse blandt de tradi-

tionelle meder omkring, at de skal jo have en bæredygtig forretningsmodel, så de fleste steder er der jo 

– eller faktisk alle de store aviser i Danmark – indført log-ind. Det vil sige du skal ligesom abonnere for 

at kunne læse det meste af indholdet. Og med mit kendskab til de danske medier, så fungerer det 

faktisk rigtig godt mange steder. Der er fremgang på digitale abonnementer og papiraviserne, eller me-

diehusene er det jo så, siger at de faktisk tjener okay med penge på det. Så jeg tror der har været en 

periode hvor man har lagt meget over i hænderne på Facebook, og så fandt man ud af at det der skete, 

det var at hver gang Facebook ændrede algoritmen, jamen så fik man måske mindre trafik. Plus mange 

medier har også fundet ud af, at den trafik de fik, for eksempel på Facebook, havde måske en meget 

lille værdi, fordi folk der kom på Facebook så ikke nødvendigvis var dem der også gerne ville betale 

noget. Så, der er ingen tvivl om, at sociale medier og især Facebook har ændret vilkårene for danske 

medier, men faktisk også nu, at danske medier står i sådan en relativt positiv position. Der hvor der er 

en kæmpe udfordring, sådan rent demokratisk, det er på lokalmedierne. Der er færre og færre lokale 

aviser, der er færre annoncekroner også lokalt, og det betyder faktisk at der kan være mange steder 

hvor det der foregår i byrådet og andre ting lokalt, at det ikke bliver dækket.” 

 

Digital journalistik: 03.03 – 03.50: ”Jamen, den har ændret sig til at medierne typisk, altså frem for at 

have én deadline om dagen – typisk sådan 16-17-18 stykker om eftermiddagen, så det kunne nå på 

print – jamen nu har de jo løbende deadlines, og mange af dem også operere næsten 24/7. De fleste 

udkommer jo fra kl. 06 om morgenen og så indtil kl. 24. Det gør også at meget at den journalistik der 
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er online også måske er lidt kortere end det man er vant til (læs: trykte medier), og det gør også at der 

er mange medier der i højere grad producerer til web.” 

 

Medialiseringen af journalistikken: 04.14 – 05.27: ”Hvis du kigger på traditionel nyhedsformidling, så har 

du artikler, tekst i aviserne og så har du TV-avisen, som sådan de helt store, ik. Og det vi så ser nu, det 

er jo at den digitale nyhedsformidling det kan også være en grafik, det kan være en kort video, som 

passer godt til de formater som folk ellers ser på de sociale medier. Så nyhedsformidling i dag er på 

mange måder mere visuelt, det er mere sådan…mere…bliver mere kommunikeret i, eller formidlet i 

snacks. Altså, korte indholdsbidder. Det kunne også være live-blogs hvor man løbende sidder og op-

daterer. Så altså, mindre korte bidder og så altså hen over hele døgnet på en anden måde. Og jeg ved 

at noget af det som mange medier arbejder med, er jo det her gisne mellem dels, at producere noget 

online, men selvfølgelig også stadig have noget der er eksklusivt til avisen. Aviserne har jo stadig det 

her dag til dag, men man kan også se at det her indhold der kommer i papiraviserne er mere sådan det 

her tendensindhold, og det er mere sådan en ’den lange feature’, som måske ikke gør helt så meget 

om du læser den tirsdag eller onsdag, den skulle gerne have en lidt mere blivende værdi, fordi folk ikke 

nødvendigvis får deres nyheder udelukkede fra avisen, og ikke, i hvert fald slet ikke får sådan en brea-

king news fra papiravisen – det skal altså ligge på nettet.  

 

Øget konkurrence i nyhedsbilledet / Breaking News: 05.28 – 06.18: ”Så noget af det som medierne 

også konkurrerer meget om, det er det her med at være først og være breaking, og det kommer helt 

klart med Internettet. Og meget af den her forandring vi har set med mediebilledet, er faktisk også 

kommet med TV og især med TV2 NEWS, som var med til at indføre den her breaking kultur i Danmark. 

Og der er der forskellige strategier på forskellige medier: nogen vil gerne være først og hurtigst – det 

kan være sådan nogle som Ekstra Bladet. Øh, og andre de vil egentlig hellere ramme en tendens og 

fokusere på nogle bestemte emner – det kunne for eksempel være Dagbladet Information, som har 

rigtig meget om klima og som også har haft rigtig meget om digitalisering og sådan globale trends, på 

venstrefløjen især. Men hvor du sjældent finder en breaking news. Og der kan sagtens være store 

nyheder som de ikke skriver om, fordi at det er der nogle andre medier der tager sig af – det er i hvert 

fald sådan min læsning af det ik.” 
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Sociale Medier som facilitator for nyhedsformidling: 06.30 – 07.00: ”På den ene side, så er det jo rigtig 

smart, at man kan bruge de her Sociale Medier til at nå ud til en masse brugere i den anden ende. Vi 

ser at mange, især unge mennesker, primært får deres nyheder fra sociale medier. Det vil sige, at hvis 

de ikke var på, eller hvis nyhederne ikke var på sociale medier, så ville de måske ikke få så mange 

nyheder. Så på den måde kan man godt sige, at sociale medier har en demokratiserende funktion i og 

med at de bringer nyheder ud til mange mennesker. Det der så er udfordringen, det er så ligesom det 

her sociale medier så vælger at vise til folk, det er baseret på algoritmen.  

 

Algoritmisk filtrering af indhold på Facebook: 07.02 - 08.44: ”Lad os så bare tage Facebook som ek-

sempel, fordi algoritmerne på Instagram til dels, også Twitter og LinkedIn, også minder om det – i hvert 

fald sådan grundessensen. Og det er jo altså, at det indhold du reagerer på, det vil sige, hvis du liker 

noget, kommenterer på det, klikker på det – så får du mere af den type indhold. Det indhold som man 

kan se klarer sig godt på Facebook, det er det indhold som giver mange reaktioner. Det er indhold som 

forarger os, eller vækker stærke følelser – det er typisk indhold som splitter os ad, snarer end noget der 

sådan ligesom gør, at det kan vi være fælles om. Det vil sige, at den meget gennemarbejdede, nuan-

cerede artikel som virkelig forklarer i dybden på den ene side, og den anden side, hvad sker der lige nu 

med den her sag, den klarer sig i udgangspunktet ikke godt på Facebook. Artiklen hvor der er nogen 

det er synd for, eller hvor der er nogen der har snydt med et eller andet, eller hvor vi kan diskutere noget 

med indvandrer, eller religion eller ligestilling, eller børneopdragelse, altså ligesom nogle af de her emner 

der virkelig kan få folk til tasterne – de klarer sig rigtig godt! Så det der mangler på, for eksempel Face-

book, det er en eller anden form for redaktionel linje i forhold til hvad er det der ville være godt, at få ud 

til folk. Og det er jo noget hvor Facebook siger, at det ville vi overhovedet ikke gå ind og blande os i, vi 

overlader det fuldstændig til vores algoritme og til folk selv. Problemet er bare, at den algoritme de har 

den går jo netop ind og styrer noget. Der er jo nogle ting der bliver vist mere, og lige nu der har det 

altså, i hvert fald som jeg ser det, en ret negativ konsekvens, at det er de her mere splittende og de her 

meget sådan, ofte følelsesladet indhold, som klarer sig godt.” 

 

Personalisering af newsfeeds: 09.02 – 10.47: ”Jamen, jeg ser, at der er en risiko for at det ikke er det 

indhold som du ville redigere i en avis eller en TV-avis, og på en måde er det jo fint nok at der er sådan 

ganske få gatekeepere på nyheder, problemet er bare når det bliver fuldstændig overladt til en algo-

ritme. Som ikke er neutral – det er algoritmer jo ikke, selvom Facebook prøver at sige det. Men de går 

ind og styrer nogle ting. De går ind og fjerner alle former for nøgenhed, og også hvis der er decideret, 
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meget ekstrem vold. Men det skal faktisk være ret ekstremt før de fjerner det. Og der er også nogle 

andre ting som de også fjerner. Men det er bare for at sige de kan godt fjerne nogle ting, men det de 

nægter at gøre det er at gå ind og få en redaktionel linje, de siger vi synes faktisk det er vigtigt at folk 

ser noget, frem for noget andet. Så det er den ene del med algoritmerne som jeg synes er problematisk, 

og den anden del det er jo det her med at man risikerer at få mere af det. Jeg havde selv en oplevelse 

her på Instagram, hvor jeg gik ind og optimerede mit feed i forhold til vegansk mad, og genbrugstøj, og 

hele sådan en klimadagsorden. Øh, og så kunne jeg se hvordan jeg i løbet af ganske kort tid, fik radi-

kaliseret mig eget Instagram feed, fordi at jeg så kun fik indhold om det, og jeg kun fik opslag fra folk 

som mente det samme som mig, eller agerede på samme måde som mig, og det er jo ikke noget der 

nødvendigvis er godt for demokratiet. Det kan være godt for mig og måske for mit engagement i den 

sag, men det gør også at jeg kan få et fuldstændig forskruet billede af hvordan verden hænger sammen, 

og hvordan andre mennesker tænker. Så jeg kunne godt tænke mig, at have sådan en – på både 

Facebook og Instagram – ’deradicalise my feed’-knap, altså en eller anden der siger: okay, få mig ud 

af den her grav jeg har, eller grøft jeg er kommet ned i med mit indhold. 11.11 -11.25: der kan jo være 

andre, børn og unge, der ikke har samme niveau (læs: som en voksen) af analytisk tilgang til hvordan 

de bruger sociale medier, og så heller ikke har redskaberne til rent faktisk at lave om på det eller har 

den viden om hvad er det faktisk der sker når vi bruger det her kanaler.  

 

Filterbobler: 11.45 – 11.56: ”Der er den her risiko for, at man bare få mere af hvad man gerne vil have, 

så man kun bliver bekræftet i ens egne holdninger.” 

 

Fremtidens nyhedsformidling i den digitale tidsalder: 12.07 – 13.55: ”Der er jo ingen tvivl om, at nyhe-

derne distribueres digitalt, så hvis du sidder i et mediehus, jamen så skal du tage afsæt i at dine brugere 

er på mobilen. Øhm, der er flere, nye medier, der har succes med at lave nye formater, jeg kan nævne 

Zetland, som et nyt medie der har rigtig stor succes med for eksempel at formidle via lyd, altså deres 

nyheder kommer via lyd. Et andet medie, som også er sådan et relativt nystartet medie, er føljeton.dk, 

som er et dagligt nyhedsbrev. Så mange af de her medier de kommer og prøver at bevæge sig lidt 

udenfor sociale medier, og siger: jamen, kan vi bruge sociale medier til at lave noget, og skabe noget 

opmærksomhed og skaffe nogle abonnementer og så skabe et produkt der er uafhængigt. For eksem-

pel, at trafik, som er den forretningsmodel som de gamle medier, herunder Berlingske, Politiken, Ekstra 

Bladet og Jyllands Posten og så videre, de har sat sig på gennem mange år. Og der er der altså også 

et skifte blandt mange af dem overmod netop at have digitale abonnementer. Så du er mindre afhængig 
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af trafik, du er mindre afhængig af Facebooks algoritme, og så kan du jo bruge Facebook og de andre 

sociale medier til at skabe opmærksomhed til ligesom at give nogle små snacks på dit indhold. Men 

selve hjertet af dit indhold – den store pakke – den skal du altså betale for. Og det synes jeg er et rigtig 

sundt skifte. Det der selvfølgelig så er en forudsætning for det, det er jo at folk har lyst til at betale for 

nyheder, og har lyst til at betale for at blive oplyst, fremfor at få det her gratis univers, hvor de kun får 

nogle overfladiske nyheder, ik. 13.57 – 15.33: Så hvis i havde spurgt mig for et år siden, så havde jeg 

måske været mere pessimistisk. Og der er også nogle ting der gør mig mere pessimistisk, for eksempel 

når den tidligere regering går ind og skærer på public service. Jeg synes de seneste års diskussioner 

omkring fake news har, for mig i hvert fald, været et tegn på at have nogle public service-kanaler vi kan 

stole på, have nogle nyhedskanaler som er fælles for danskerne. Det er faktisk en rigtig vigtig kompo-

nent for at få vores demokrati til at fungere. Til gengæld glæder det mig, at jeg hører at flere medier 

begynder at tjene penge på deres digitale indhold. Det skal dog siges, at de har skåret ned og skåret 

ned og skåret ned, det vil sige, at de er mange færre journalister i dag til at lave det her indhold. Så 

noget af det her indhold som er rigtig dyrt at lave, for eksempel graverjournalistik, som jo nogle gange 

kan afsløre regeringer og forskellige former for magtmisbrug, det er altså rigtig dyrt for de her mediehuse 

at lave. Og så har vi lokaljournalistikken, som jo kun kan fungere hvis den er stærkt offentlig støttet, så 

der har vi også nogle udfordringer. Og så synes jeg vi har den udfordring, at de her store platforme, 

som Facebook, der har over 2 milliarder brugere på verdensplan, at de ikke vil tage et redaktionelt 

ansvar. Det tror jeg, eller håber jeg, at man i højere grad ville presse dem til. Og de har prøvet at lave 

nogle forskellige samarbejder med nogle medier, men det er altså ikke noget jeg oplever når jeg går ind 

på min Facebook jeg har mulighed for at få noget mere kurrateret gennemarbejdet journalistisk indhold.” 
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11.3 LYDFILER 
Lydfilerne til alle interviews kan findes i deres fulde længde via dette link: 

https://drive.google.com/drive/folders/13T0YFdD-ouzPxSDwpRXM6rkXuDwA3W6J?usp=sharing 

 

Linket åbner en ny fane i Google Drive, og ser ud som vist i nedenstående screenshots. Lydfilerne er 

blevet inddelt i hhv. Eksperter og Nyhedsmedier. Klik på den ønskede lydfil og åbn med Music Player 

for Google Drive/Drive Player.   

 

 
 

 




