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ABSTRACT 

The digital impact on the Covid-19 news image: A thesis on how the news image on Covid-19 is affected 

by the digitalization of news, Facebooks algorithms and the digital public. 

The year 2020 was a special one where we all experienced new restrictions to our daily life. The news on 

Covid-19 has infiltrated our everyday life especially since people are using social media to access the news. 

The digitalization of news and Facebooks algorithms must then influence what kind of news about Covid-19 

we see on Facebook. Theory suggests that the public sphere is centered around social media platforms 

where we are forming our opinions of the society we live in. That is why this thesis will investigate how the 

digitalization of news and Facebooks algorithms are affecting the news image regarding Covid-19 and what 

consequence this impact have on the formation of the public’s opinion. 

The thesis will focus on three topics that together can tell us how the news image of Covid-19 is affected. 

These tree components are: the digitalization of news, Facebooks algorithms and the formation of the 

public´s opinion. The research is based on qualitative methods and includes virtual ethnography of three 

different news media´s Facebook pages to gather information about how news about Covid-19 is being 

handled by the media and the public. The gathered material is centered around three topics related to 

news about Covid-19: hamstring, economy and conspiracy theory. The research also includes quantitative 

data from three reports on news consumption and general opinions about the news media and social 

media.  

The thesis results showed that different tendencies related to the digitalization of news such as profit, 

clickbait, rhetoric and user participation influences the Covid-19 news image. The Facebooks algorithms 

further enhance this, since especially engagement controls what we are being showed in our personalized 

newsfeed. The tendency is that we more often see soft news then hard news. These tendencies affects the 

formation of the public because we see individualized discourses that makes it difficult for the public to 

discuss information about Covid-19 together. This also means that Facebook have a responsibility as a 

platform that hosts information. This thesis contributes to the research field by giving and understanding of 

how the public´s opinion about Covid-19 is affected by the digitalization of news and Facebook´s 

algorithms.     
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1 INTRODUKTION  
 

1.1 Indledning 

Den 30. januar 2020 erklærede WHO Covid-19 for en pandemi. Den globale situation var alvorlig og WHO 

advarede verdens lande om at forberede sig på at håndtere Covid-19 (WHO 2020). Via et pressemøde d. 11 

marts informerede statsministeren danskerne om, at situationen var alvorlig i Danmark og landet derfor 

ville lukke ned i en periode for at mindske presset på sundhedsvæsnet. Den danske befolkning blev nu 

underlagt en række restriktioner, der havde stor indflydelse på deres liv, på baggrund af sparsom viden 

(Regeringen 2020). Jeg husker, at dette var ’breaking news’ hos alle nyhedsmedier og flere artikler om 

Covid-19 blev delt af nyhedsmedier og kontakter på Facebook. Information og nyheder om Covid-19 fyldte 

nu næsten alt i mit nyhedsfeed på Facebook og jeg tilgik mange nyheder herigennem.  

At tilgå nyheder igennem Facebook er ikke noget jeg er alene om. 77 % af alle danskere har en profil på 

Facebook og 59 % af disse brugere tilgår nyheder via deres facebookprofil mindst en gang om måneden. 23 

% af alle danskere foretrækker Facebook, når de skal følge med i nyhederne og baggrunden heraf (Slots- og 

Kulturministeriet 2020). Derfor er det heller ikke underligt, at mange nyhedsmedier vælger Facebook, som 

en platform til at dele deres digitale nyheder om Covid-19, da det er her læserne befinder sig (Kammer 

2018).  

Vi er dog nødt til at spørge os selv, at eftersom vores nyhedsfeed er individuelt må der forekomme en vis 

differentiering i hvilke nyheder, vi som individ bliver præsenteret for. Denne differentiering er skabt af 

Facebooks algoritmer, der i 2020 forsøger at skabe mere glæde hos det enkelte individ (Politiken 

16.01.2020). Samtidig tyder det også på, at nyhedsmedierne ønsker at skabe mere engagement til deres 

nyheder, for på den måde at opnå flere visninger på Facebook, således at de kan tiltrække flere læsere til 

deres hjemmeside. Dette er nødvendigt for nyhedsmediernes indtægt grundet digitaliseringen af nyheder 

(Kammer 2018).  

Vi befinder os i en kritisk situation i forhold til Covid-19, danskerne tilgår nyheder om netop dette via 

Facebook, samtidig tyder meget på at digitaliseringen af nyheder og Facebooks algoritmer påvirker 

nyhedsbilledet om Covid-19. Er dette en udfordring for nyhedsbilledet og påvirker det offentlighedens 

mening om Covid-19? 
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1.2 Problemfelt  

Jeg ser en række udfordringer ved, at individer tilgår nyheder igennem en social medieplatform 

som Facebook. I ovenstående indledning beskrev jeg, hvordan mange danskere benytter Facebook 

som kilde til nyheder. Samtidig er det Facebook, der igennem en række algoritmer bestemmer, 

hvad vi bliver præsenteret for i vores nyhedsfeed på Facebook. Jeg beskrev også en tendens til, at 

nyhedsmedierne grundet digitaliseringen af nyheder er nødt til at tiltrække læsere til 

hjemmesiderne ved bl.a. at indhente dem fra Facebook, hvorfor det er nødvendigt for 

nyhedsmedierne at skabe engagement til deres delte artikler.  

Netop digitaliseringen af nyheder har skabt en række konsekvenser for nyhedsmedierne, som nu 

befinder sig i en anden indkomstsituation og skal derfor tjene penge ved f.eks. at tiltrække læsere 

til deres hjemmeside. En måde at tiltrække læsere på er ved at ændre i udformningen af nyheder, 

ved f.eks. at gøre dem mere spændende via retorik eller clickbait. Derudover kan nyhedsmedierne 

også udvælge nyheder, der tiltrækker mest engagement på Facebook og dermed fravælge andet 

nyhedsstof, der ikke egner sig til Facebook (Kammer 2018, Hågvar 2019). Dermed må vi forvente, 

at der er en udfordring med nyhedsbilledet om Covid-19. Denne udfordring bliver tydeliggjort, når 

vi ser tendenser til at mindre vigtige nyheder fylder mest på Facebook og bliver derfor set af flest 

facebookbrugere (Selch 2016).  

Den nye offentlige sfære, hvor offentligheden samles om at diskuterer samfundsproblem, 

forhandle sandheden og videregive krav samt synspunkter til staten, er centreret om de sociale 

medieplatforme og eksistere nu uafhængigt af stat og traditionelle nyhedsmedier (Castells 2008). 

Det er derfor at synspunkter, holdninger samt meninger til samfundet og individet selv bliver skabt 

på og igennem Facebook (Gillespie 2014). Derudover skaber Facebooks algoritmer et individuelt 

nyhedsfeed, der gør, at vi ikke længere kan samles om en fælles diskurs og afholder os fra at 

modtage nuanceret information og nyheder (Gillespie 2014, Pariser 2011). Derfor ser jeg en 

udfordring med offentlighedens meningsdannelse om Covid-19 på Facebook.  

Fordi den nye offentlige sfære befinder sig digitalt, finder jeg det passende at kalde offentligheden 

for den digitale offentlighed. Dette begreb henviser til den samling af individer, der på Facebook 

forhandler om sandheden og danner sig meninger om Covid-19.  
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1.2.1 Problemformulering 

På baggrund af ovenstående problemfelt vil specialet besvare følgende problemformulering:  

Hvordan kan nyhedsbilledet om Covid-19 på Facebook forstås og hvordan bliver den 

digitale offentlighed påvirket? 

1.2.1.1 Underspørgsmål:  

1. Hvordan har digitaliseringen af nyheder ændret nyhedsbilledet? 

2. Hvordan påvirker Facebooks algoritmer nyhedsbilledet om Covid-19? 

3. Hvilke konsekvenser, kan vi forvente, at ovenstående har for den digitale offentligheds 

meningsdannelse?  

Besvarelserne af underspørgsmålene vil naturligt lede mig ind i en diskussion om Facebooks 

ansvar som formidler af information, da nyhedsbilledet bliver ændret på og igennem denne 

sociale medieplatform.   

 

1.3 Specialets formål 

Formålet med specialet er at undersøge, hvordan nyhedsbilledet om Covid-19 bliver påvirket på Facebook 

grundet digitaliseringen af nyheder og Facebooks algoritmer og hvilke konsekvenser dette kan have for den 

digitale offentligheds meningsdannelse. Dette er en relevant undersøgelse af flere grunde. De sociale 

medieplatforme fylder mere og mere i danskernes hverdag og mange får deres nyheder igennem sociale 

medier (Slots- og Kulturministeriet 2020). Ligesom journalister ændre deres sprogbrug og udvælger 

nyheder via andre nyhedskriterier grundet digitaliseringen af nyheder (Kammer 2018, Hågvar 2019). Dette 

er et interessant emne i sig selv, da meget tyder på, at det generelle nyhedsbillede ændre sig grundet 

sociale medier. Specialet vil berøre dette emne overordnet, men vil tage udgangspunkt i den nuværende 

verdenssituation, hvor statsfigurer verden over forsøger at ændre befolkningens vaner for at bekæmpe 

spredningen af Covid-19. 

Nyhedsmedier har altid været et bindeled mellem staten og befolkningen. Teoretikere som Manual Castells 

(2008) har argumenteret for at sociale medier har gjort det muligt for befolkningen at danne meninger 

udenom nyhedsmedierne, men de traditionelle medier er blevet digitale og kæmper om befolkningens 
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opmærksomhed på sociale medier. De sociale medier kan på denne måde være med til at ændre 

nyhedsbilledet og via algoritmer styre, hvad der bliver vist på sociale medier og dermed er platformene 

med til at danne folks meninger om emner. Når individer danner deres mening på baggrund af nyheder og 

andre opslag på sociale medier har platformene stor betydning for offentlighedens meninger om Covid-19 

og dermed kan viljen til at følge staters restriktioner blive påvirket. Nyhedsbilledet på sociale medier er 

derfor vigtig at se nærmere på under en global pandemi og dette speciale vil bidrage med viden indenfor 

dette område.  

 

1.4 Afgrænsning 

I arbejdet med specialet har det været nødvendigt at foretage en række afgrænsninger, der ligger naturligt i 

forlængelse af problemfeltet. Dette afsnit har til formål at beskrive disse afgrænsninger.  

Covid-19 er en global pandemi og der florerer mange nyheder på tværs af verdens nyhedsmedier. Dette 

speciale vil kun tage udgangspunkt i de nyheder, der bliver omtalt i danske nyhedsmedier og vil derfor tage 

et dansk perspektiv på nyheder om Covid-19 på sociale medier.  

På nuværende tidspunkt eksisterer der flere forskellige sociale medieplatforme, hvor digitale nyheder bliver 

delt og meninger om nyhederne bliver udvekslet. Strukturen og designet på den enkelte platform kan have 

stor betydning for hvilke nyheder, der bliver delt og kommenteret mest og på denne måde kan 

nyhedsbilledet forme sig forskelligt på de forskellige sociale medieplatforme. Fokusset i dette speciale er 

ikke forskellen på de enkelte platforme, men mere en generel tilgang til nyhedsbilledet på sociale medier 

under Covid-19 og hvilken betydning dette har for offentlighedens meningsdannelse. For at få et sådan 

overblik over nyhedsbilledet vil dette speciale udelukkende fokusere på Facebook som social 

medieplatform. Valget er faldet på Facebook grundet dennes størrelse og betydning i samfundet. Facebook 

er den sociale medieplatform med flest brugere og dette tal er stigende hvert år (Statista okt. 2020), 

samtidig er det også denne sociale medieplatform flest danskere benytter til at læse nyheder på (Reuters 

Institute 2020) og dermed er Facebook interessant at se nærmere på i forhold til nyheder om Covid-19.  

For at forstå hvordan nyhedsbilledet om Covid-19 bliver påvirket på Facebook, er jeg nødt til at belyse 

Facebooks brug af algoritmer. Specialet vil ikke fokusere på de tekniske aspekter af, hvordan algoritmerne 

bliver dannet og fungerer, men nærmere give et overblik over, hvordan algoritmerne påvirker 

nyhedsbilledet og individers nyhedsfeed.  
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Journalister bruger meget tid på at udvælge og formulere de gode historier, der ligger et stort arbejde bag 

udvælgelsen og produktionen af nyhedsartikler. Specialet vil ikke undersøge dette nærmere, men ud fra 

teori forstå at denne proces må have ændret sig i forbindelse med digitaliseringen af nyheder.  

1.5 Specialets struktur 

I dette afsnit vil jeg skabe et overblik over indholdet i specialet. Specialets struktur vil følge den klassiske 

deduktive metode (Ankersborg 2015: 86), da jeg undersøger problemfeltet deduktivt. Nedenstående model 

er udarbejdet med tanke på Vibeke Ankersborgs forslag til en deduktiv struktur og har til formål at illustrere 

dette speciales struktur med henblik på besvarelse af problemformuleringen. 

 

1. Introduktion 
Indledning, problemfelt, problemformulering, formål, 

afgrænsning og specialets struktur 

2. Teori Litteraturgennemgang og specialets teoretiske udgangspunkt  

3. Metode Videnskabsteoretiske tilgange og metodologiske valg 

4. Redegørelse Centrale begreber og udvalgte nyheder om Covid-19 

5. Analyse Besvarelse af specialets underspørgsmål 

6. Diskussion Har Facebook et ansvar? 

7. Konklusion Konklusion og besvarelse af problemformuleringen 

8. Kritik Kritiske refleksioner om specialets vidensproduktion og resultater 

9. Perspektivering Perspektivering til videre undersøgelse af interessante temaer 

Model 1, Kilde: Egen tilvirkning 

  

Specialet vil starte med en introduktion hvorefter relevant litteratur indenfor området vil blive gennemgået 

og specialets teoretiske udgangspunkt vil blive præsenteret og dermed også grundlaget for hvordan 

nyheder om Covid-19 vil blive analyseret i dette speciale. Herefter vil specialets metodeafsnit blive 

præsenteret, hvor de videnskabsteoretiske tilgange først vil blive præsenteret og herefter diskuteres det 

hvilken indflydelse disse har på specialets vidensproduktion. De metodologiske overvejelser vil herefter 

blive gennemgået. I metodeafsnittet vil forskerens rolle og fremgangsmåde i vidensproduktionen blive 

belyst og diskuteret. Inden analysen finder jeg det vigtigt at redegøre for en række centrale begreber, der 

vil blive brugt igennem analysen. Derudover finder jeg det også vigtigt at præsentere de valgte 

nyhedsmedier og de tre udvalgte nyhedsemner om Covid-19, som sammen skal give et overordnet billede 

af nyheder om Covid-19 på Facebook.   
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For at besvare specialets problemformulering vil jeg i analysen via teori og empiri gennemgå følgende 

emner: Digitaliseringen af nyheder, Facebooks algoritmer og påvirkningen af den digitale offentligheds 

meningsdannelse.  

Analysen vil føre til en diskussion om Facebooks ansvar som formidler af information. Dette vil jeg sætte i 

forbindelse med analysens resultater og dermed fortsat forholde mig til nyheder om Covid-19 på Facebook. 

En konklusion vil runde specialet af og herefter vil jeg forholde mig kritisk til specialets resultater og 

perspektivere til yderligere forskningstemaer.   
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2 TEORI 

Følgende afsnit har til formål at gennemgå relevant litteratur i relation til specialets problemfelt og 

præsentere specialets teoretiske udgangspunkt. Dermed vil jeg først lave en litteraturgennemgang og 

derefter komme nærmere ind på, hvordan jeg vil bruge teorien til at besvare specialets problemformulering 

og underspørgsmål. 

 

2.1 Litteraturgennemgang  

Specialets problemfelt henviser til hvilke tendenser vi ser, når nyheder om Covid-19 bliver delt på Facebook 

og samtidig hvordan den digitale offentlighed bliver påvirket af disse tendenser specielt i forhold til 

meningsdannelsen. For at kunne besvare specialets problemformulering og de følgende underspørgsmål 

har det været nødvendigt at gennemgå teori om digitaliseringen af nyheder – herunder nyheder på sociale 

medier, Facebooks algoritmer, den digitale offentlighed og de konsekvenser disse tendenser medfører med 

henblik på sociale medieplatformes ansvar. Den følgende litteraturgennemgang vil belyse interessante 

tendenser indenfor disse områder.  

 

2.1.1 Nyheder på sociale medier 

I indledningen præsenterede jeg, at mange danskere tilgår nyheder igennem Facebook. Så selvom 

hovedparten af danskerne stadig foretrækker TV som deres primære nyhedskilde, viser tallene alligevel at 

Facebook er en væsentlig platform for danskernes nyhedsforbrug. Vi ser samtidig også at flere danskere i 

aldersgruppen 19-34 år følger nyhedsmedier på Facebook (Slots- og Kulturministeriet 2020). Flere 

nyhedsmedier benytter sig da også af Facebook til at udlejere deres indhold og dermed potentielt nå et 

større publikum, da nyhedsartiklerne på denne måde er tilgængelige, hvor brugerne er (Kammer 2018).   

Aske Kammer skrev i 2018 bogen: Digital Journalistik, hvori han beskriver en række tendenser, der foregår, 

når den klassiske journalistik bliver digital. Kammer (2018) definerer digital journalistik som den journalistik, 

der bliver formidlet igennem computere, tablets og smartphones. Når nyhederne bliver digitale ændres 

indkomsten for nyhedsmedierne, da det ikke længere er gennem solgte aviser, de tjener penge. De fleste 

nyhedsmedier vælger at opstille en form for brugerbetaling på deres digitale indhold. I Danmark er den 

mest populærere model: ’Premium-modellen’, hvor det mest almindelige nyhedsstof holdes gratis og kun 

specielt produceret nyhedsstof koster penge at læse (Kammer 2018). Dette betyder at nyhedsmedierne 

tjener de fleste penge på annoncevisninger. Jo flere visninger en annonce har, jo flere penge kan 
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nyhedsmediet forlange af annoncøren. Derfor gælder det om at tiltrække læsere til de enkelte artikler og 

generelt øge brugertrafikken på nyhedsmediets hjemmeside (Kammer 2018).   

Kammer (2018) påpeger at 38 % af de danske netavisers brugertrafik kommer direkte fra sociale medier, 

derfor bliver f.eks. Facebook en vigtig samarbejdspartner, samtidig med at netaviserne konkurrer med 

Facebook om brugernes opmærksomhed. For at tiltrække læsere og øge brugertrafikken udformer 

journalisterne specielt overskrifterne på en bestemt måde. Til dette bruges den ofte negative betegnelse: 

’Clickbait’, der betyder at overskrifterne lover mere spændende indhold, end læseren oplever, derfor føler 

mange læsere sig snydt af denne form for journalistik (Kammer 2018).  

Internettet og de sociale medier har gjort det muligt for alle at publicere indhold og opnå et 

massepublikum. De passive modtagere er nu blevet en del af nyhedsudviklingen og kan deltage ved at 

fortælle deres meninger på sociale medier, like, dele og kommentere på artikler som nyhedsmedier har delt 

(Kammer 2018). Netaviserne opfordrer selv til engagement for at øge opmærksomheden og 

brugertrafikken på deres hjemmesider. Ofte er aviserne og journalisterne nødt til at gå på kompromis med 

de oprindelige nyhedskriterier og hvilke historier, der hører til på en avis´ forside. I stedet er det nu 

nyheder, der fungerer godt på sociale medier, der er vigtigst for nyhedsmediernes omsætning og 

popularitet (Kammer 2018).   

Yngve Benestad Hågvar (2019) har undersøgt nyhedsmediernes retorik på Facebook og præsenterede 

resultaterne i artiklen: News Media Rethoric on Facebook. Overordnet så hun en tendens til at journalister 

eksperimenterer med sprog og indhold, der deles på sociale medier, for at øge engagementet. Hågvar 

pointerer, at dette kan ændre det overordnet nyhedsbillede (Hågvar 2019).  

Ud fra både Kammers (2018) og Hågvars (2019) pointe om et ændret nyhedsbillede grundet de sociale 

medier fandt jeg det interessant at undersøge, hvem der sætter dagsorden for nyhedsbilledet. Dette 

undersøgte W. Russel Neuman, Lauren Guggenheim, S. Mo Jang and Soo Young Bae i 2014, hvor de udgav 

et studie, der undersøgte opmærksomhed og framing af politiske emner i USA i 2012. Dermed undersøgte 

de om det er nyhedsmedierne eller sociale medier, der sætter dagsorden i samfundet. Resultatet af studiet 

viste at sociale medier var hurtigere til at reagere og dele begivenheder, men de skabte ikke nyheder, som 

nyhedsmedierne ikke ville have opfanget på et tidspunkt (Neuman et al. 2014). Neuman et al. (2014) ser en 

tendens til at sociale medier fokuserer mere på nyheder om offentlig og social orden end nyhedsmedierne 

gør. Denne tendens kan sammenlignes med Hågvars (2019) og Kammers (2018) pointer om at 

nyhedsbilledet ændres på de sociale medier, grundet ønsket om større engagement til de delte 

nyhedsartikler.     



Kandidatafhandling  15. januar 2021 
Copenhagen Business School  Cand.merc.(kom)
   

Side 13 af 102 
 

Neuman et al. (2014) påpeger også at selvom nyhedsmedierne prøver at frame en nyhed, kan de ikke altid 

styre, hvad der kommer til at ske på de sociale medier. En nyhed –eller fortolkningen af en nyhed kan 

derfor ændres på de sociale medier. Dette bringer mig tilbage til Kammer (2018), der belyser 

brugerdeltagelse i digital journalistik. Han fremhæver fem faser i nyhedsprocessen; Indsamling, udvælgelse, 

produktion, distribution og fortolkning (Kammer 2018). Brugerne har særlig mulighed for at deltage i 

indsamlingsprocessen, da de kan videregive beretninger, videoer og billeder fra og om begivenheder, men 

det er journalisterne, der udvælger og producere nyhederne. Når nyhederne skal distribueres kan brugerne 

videredele artikler på f.eks. sociale medier og herefter er det via kommentarer til artiklen, at fortolkningen 

sker (Kammer 2018). Selvom der stadig er tradition for, at det er journalister, der udvælger og producerer 

nyhedsstof, ses der alligevel en tendens til at journalister er gået fra at være ’gatekeepers’ til 

’gatewatchers’ (Kammer 2018). Dette skift er meget tydeligt på sociale medier, hvor alle har mulighed for 

at producere indhold og dele med masserne, det er altså ikke længere journalisterne, der udelukkende 

bestemmer, hvordan nyhedsbilledet skal se ud, de har dog stadig en vigtig rolle i forhold til at forme 

nyhedsbilledet (Kammer 2018).   

Kammer (2018) henviser til tidligere konvergensforskning, der antyder, at digitale medier skaber en 

mulighed for kollektiv intelligens, hvor brugere kan samles om en fælles vidensdeling. Dette lægger op til at 

forstå brugerne på sociale medier som villige deltagere i alle brugerdeltagelsens fem faser. Det er dog 

stadig journalisterne, som ’gatewatchers’, der styrer hvor meget de ønsker at benytte brugerdeltagelsen, 

men der er en tendens til at denne mulighed ses som noget værdifuldt (Kammer 2018).        

Ovenstående gennemgang af litteratur har vist en tendens til at nyhedsbilledet ændrer sig grundet 

journalisternes bestræbelse på at øge brugertrafikken og engagementet grundet den kommercialisering der 

er foregået indenfor digitaliseringen af nyheder. Der ses også en tendens til at brugerdeltagelsen og 

journalisternes rolle har ændret form grundet de muligheder digitale medier, herunder sociale medier, 

giver samfundet. Men når journalistikken tilpasses til og ændres pga. sociale medier må vi forvente at disse 

platformes design spiller en rolle og her finder jeg det især relevant at se nærmere på algoritmer og 

hvordan de potentielt kan være med til at påvirke nyhedsbilledet.  

 

2.1.2 Algoritmer og nyhedsbilledet 

I ovenstående afsnit berørte jeg, hvordan Kammer (2018), Neuman et al. (2014) og Hågvar (2019) har 

pointeret at nyhedsbilledet ændrer sig grundet de sociale medier. Kristian Selch, der er producer på Signify 

app, skrev i 2016 en artikel om, hvordan Facebooks nyhedssortering skævvrider nyhedsbilledet. Selch 

(2016) påpeger, ligesom Kammer (2018), at det ikke længere er de klassiske nyhedskriterier, der 
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bestemmer hvilke artikler, der bliver fremhævet, det er nu likes, kommentarer og delinger, der bestemmer 

hvilke artikler, der bliver set af flest på Facebook (Selch 2016). Det er en lang række algoritmer, der på 

Facebook bestemmer, hvad der bliver vist i den enkeltes nyhedsfeed. Offentligheden kender ikke til 

algoritmerne, men det er offentligt kendt, at de artikler med flest likes, delinger, kommentarer og visninger 

bliver vist mest på vores nyhedsfeed (Selch 2016). I sin undersøgelse af nyhedssorteringen på Facebook 

inddelte Selch (2016) nyhederne i tre grader af vigtighed: ’soft news’, ’general news’ og ’hard news’ og kom 

her frem til, at der på Facebook blev postet flest artikler i kategorien ’hard news’, men det var ’soft news’, 

der blev delt, liket og kommenteret mest (Selch 2016). Derfor ville det have været nyheder i kategorien 

’hard news’, der ville blive vist oftest, hvis ikke Facebooks algoritmer havde sorteret i nyhedsstrømmen.  

Hertil er det vigtigt at forstå de enkelte kategorier, der kan bruges til at beskrive vigtigheden af en nyhed. 

Sam N. Lehman-Wilzig og Michael Seletzky lavede i 2010 en undersøgelse, hvor de revurderede ’soft news’ 

og ’hard news’ kategorien og kom frem til en ændring af de to samtidig med, at de mente, der var et behov 

for en mellem kategori: ’generel news’. ’Soft news’ skal forstås som mindre vigtige nyheder, som f.eks. 

sladder om kendte, fælles for nyheder i denne kategori er, at de kun interessere en lille del af befolkningen. 

’Generel news’ er f.eks. vigtig data eller emner som dog ikke behøver at blive delt lige med det samme. 

Disse nyheder omhandler generelt en større del af befolkningen, men anses stadig ikke som værende vigtig 

for hele befolkningen. ’Hard news’ er specielt politiske nyheder, der har indflydelse og interesse for hele 

befolkningen. Disse nyheder er vigtige og bør rapporteres med det samme (Lehman-Wilzig et al. 2010).      

Ifølge Selch (2016) er det derfor ikke de vigtige nyheder, der pga. Facebooks algoritmer, bliver set på 

Facebook og dermed ændrer Facebook nyhedsbilledet. Denne pointe har både Kammer (2018), Hågvar 

(2019) og Neuman et al. (2010) også og jeg finder det derfor nødvendigt at se nærmere på Facebooks 

algoritmer og nyhedsfeed for bedre at kunne forstå nyhedsbilledet på Facebook og på sigt, hvordan dette 

kommer til udtryk under Covid-19 pandemien.  

 

2.1.2.1 Facebooks algoritmer 

Hootsuite har, i et blogpost fra januar 2020 skrevet af Paige Cooper, opsummeret de vigtige ændringer i 

Facebooks algoritme og set nærmere på, hvad de nye tiltag bliver i 2020 (Hootsuite jan. 2020).  

Facebooks algoritmer bestemmer, hvad vi ser og i hvilken rækkefølge vi ser indhold på vores nyhedsfeed. 

Nyhedsfeedet har eksisteret siden 2006, men det var først i 2009 at Facebook begyndte at gøre vores 

nyhedsfeed personligt ved at udvælge indhold, der var mest populært og vise os det først. Dette var blevet 

gjort muligt grundet opfindelsen af ’like-knappen’ i 2007 (Hootsuite jan. 2020). I løbet af de efterfølgende 

år har Facebook løbende ændret i deres algoritmer for at øge den mængde tid brugerne bruger på 
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Facebook og samtidig gøre den tid mere relevant for den enkelte. I 2019 var algoritmen derfor ændret til at 

prioritere indhold, der havde højt engagement, dvs. mange delinger, likes, kommentarer osv. Det betyd dog 

også, at meget af det indhold brugerne blev eksponeret for og fik dem til at reagere var indhold, der 

påvirkede folks følelser - ofte negativt (Hootsuite jan. 2020). I en artikel fra januar 2020 på Politikens 

hjemmeside påpeger de nordiske ledere af Facebook i et interview, at i 2020 vil Facebook arbejde på at 

ændre deres algoritmer således, at indholdet i nyhedsfeedet gør brugerne gladere. Dette vil de gøre ved at 

vise brugerne mere indhold fra deres venner på Facebook og skabe mere mulighed for interaktion med 

brugernes nuværende kontakter (Politiken 16.01.2020). Hootsuite (2020) påpeger at Facebook i løbet af 

2020 vil arbejde på at gøre det nemmere for brugerne at forstå, hvorfor de bliver vist bestemt indhold, 

brugerne vil også kunne informere Facebook om, hvad de ønsker at se og udelukke bestemte ting fra deres 

nyhedsfeed (Hootsuite jan. 2020). På denne måde kan brugerne give direkte og personlig information til 

Facebook og dermed være med til at ændre algoritmerne. 

Tarleton Gillespie har i 2014 skrevet en artikel om the relevance of algorithms. Gillespie (2014) påpeger, at 

algoritmer spiller en væsentlig rolle i udvælgelsen af hvad, der er relevant for individer at vide. Algoritmer 

udvælger altså, hvad der er vigtig viden for det enkelte individ og på denne måde er algoritmer med til at 

skabe og blåstemple viden hos individer, på samme måde som ekspertviden eller videnskaben gør det 

(Gillespie 2014). Hootsuite (2020) påpeger, at Facebook vil gøre det tydeligere for dens brugere at forstå, 

hvorfor deres nyhedsfeed ser ud, som det gør, men i 2014 argumenterede Gillespie for, at f.eks. Facebooks 

algoritmer er hemmelige så ingen kan kopiere dem eller udnytte dem til at få vist deres indhold. Samtidig er 

algoritmerne også så komplicerede, at det ikke er muligt for et individ fuldt ud at forstå de valg 

algoritmerne tager for én (Gillespie 2014). Det er vigtigt at forstå, at Facebooks algoritmer ikke kun 

udvælger og giver brugeren information, den tager også information fra brugeren. På denne måde er 

brugeren selv med til at forme algoritmerne, udfordringen er bare, at det for brugeren ikke er tydeligt, 

hvordan algoritmerne tolker dine informationer (Gillespie 2014).  Algoritmerne vælger automatisk hvilke 

informationer, der skal inkluderes og hvilke, der skal ekskluderes, disse valg er med til at skabe den 

offentlige diskurs. Ligesom de også er med til at bestemme individers søgen efter information ved at 

præsentere f.eks. bestemte nyheder i ens nyhedsfeed på Facebook. Samtidig er det via den offentlige 

diskurs, som algoritmerne har formet, at individer danner en mening om dem selv og deres rolle i 

offentligheden (Gillespie 2014). Men hvis algoritmerne skaber den offentlige diskurs, så er det vel en 

udfordring at f.eks. Facebooks nyhedsfeed er personligt og dannet efter personlige præferencer. Det 

betyder, at vi ikke bliver præsenteret for den samme diskurs (Gillespie 2014). Når algoritmer bliver så 

personlige, risikere vi kun at få de nyheder om verden, der kan fortælle os, hvad vi allerede forestiller os. Vi 

bliver heller ikke nødvendigvis præsenteret for holdninger, der er forskellig fra vores egne (Gillespie 2014). 
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Dette fænomen kaldes ’the filter bubble’ og er defineret af Eli Pariser. For at få en bedre forståelse for 

algoritmers påvirkning af nyhedsbilledet på Facebook, vil jeg undersøge, hvad ’the filter bubble’ har af 

konsekvenser.  

 

2.1.2.2 The filter bubble   

Eli Pariser skrev i 2011 bogen: The Filter Bubble – What the internet is hiding from you. I denne bog 

forklarer Pariser (2011), at internettets basale kode kigger på de ting, du kan lide, hvad du gør og hvad folk 

omkring dig gør og på den måde konstant prøver at definere, hvem du er og forudse, hvad du vil. 

Algoritmerne skaber altså et unikt univers for hvert individ, som Pariser (2011) kalder for ’the filter bubble’. 

Det er ikke noget nyt at individer søger information, der taler til deres eksisterende præferencer og ignorer 

f.eks. nyheder fra kilder, de ikke er enige med. Men ’the filter bubble’ skaber et univers, hvor vi er alene, 

samtidig med at rammerne for det univers er usynlige, da algoritmerne ikke er gennemskuelige. Vi kan 

heller ikke selv vælge, om vi vil befinde os i ’the filter bubble’ (Pariser 2011). Så snart vi åbner Facebook er 

en masse valg blevet taget for os, bl.a. hvilke nyheder vi bliver vist.     

Pariser (2011) påpeger, at algoritmer er nødvendige grundet den store mængde af information, der findes 

på internettet, de hjælper os med at finde, det vi har brug for hurtigt og effektivt. Pariser (2011) skrev 

denne bog i 2011, hvor Facebook som social medieplatform i anden kvartal havde 739 millioner aktive 

brugere på verdensplan. I andet kvartal af 2020 er dette tal steget til 2.7 milliarder aktive brugere (Statista 

okt. 2020). Mængden af tilgængelig information på Facebook var stor i 2011, men er kun steget stødt siden, 

hvilket kan forklare, hvorfor Facebook bliver ved med aktivt at udvide deres algoritmer.   

Gillespie (2014) påpegede, at algoritmerne er med til at danne individers holdninger om dem selv. Pariser 

(2011) beskriver at ’the filter bubble’ påvirker vores handlinger fordi den omringer os med informationer, vi 

allerede ved og dermed gør os over selvsikre, vi bliver ikke præsenteret for ny viden, der kan udfordrer os 

og dermed forstærker ’the filter bubble’ bekræftelsesbias (Pariser 2011) og det er netop hvad Facebook har 

til hensigt med deres algoritmer. Som tidligere beskrevet ønsker Facebook at gøre deres brugere mere 

glade og ifølge Pariser (2011) bliver vi mere glade, når vi ikke bliver udfordret og kun bekræftet i vores 

nuværende viden.  

En konsekvens ved ’the filter bubble’ er altså, at vi ikke lærer noget nyt og teknologien bag Facebook har 

gjort det nemt at like opslag, men i praksis liker man oftere ’soft news’ end ’hard news’ og dermed ser vi 

mindre vigtig nyhedsstof i vores nyhedsfeed (Pariser 2011). Pariser (2011) påpeger yderligere, at det bliver 

billigere og lettere for alle at producere nyheder, hvorfor vi bliver mere og mere afhængige af algoritmer til 

at fortælle os, hvad vi skal se og eftersom algoritmerne er personlige, ser vi alle forskellige nyheder og ofte 
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’soft news’. Pariser (2011) ser en tendens til, at folk stoler mere på venner og families anbefalinger, når det 

kommer til nyheder end journalister, derfor er Facebook blevet en god kilde til nyheder. Udfordringen er 

bare, at så får du kun nyheder din nærmeste omgangskreds finder interessant og bliver ikke præsenteret 

for nyheder fra andre kulturer eller verdensdele (Pariser 2011). I 2020 har Slots- og Kulturministeriet lavet 

en rapport om, hvilken rolle de sociale medier spiller i danskernes nyhedsvaner. Mange får deres nyheder 

fra sociale medier, men spurgt om hvilket medie, der informere dem bedst, svare de fleste danskere enten 

TV eller nyhedsmediernes egne hjemmesider (Slots- og Kulturministeriet 2020). Tiltroen til journalister er 

altså ikke så lav som Pariser forudså i 2011, alligevel ser vi dog flere danskere der nu bruger de sociale 

medier generelt, men også i forbindelse med deres nyhedsforbrug.     

Vi har haft en tendens til at se tv og aviser som et ’push medie’ og computere som et ’pull medie’, hvor vi 

selv bestemmer, hvad vi vil se. Men de personlig algoritmer gør, at dette ikke længere er tilfældet, vi 

bestemmer ikke selv, hvad vi vil se, når vi eftersøger noget bestemt, er det stadig de personlige algoritmer, 

der bestemmer, hvad vi præcis ser (Pariser 2011). Ofte ser vi information der har opnået mest interaktion 

eller engagement på nettet. Pariser (2011) argumentere derfor også for at nyhedsmedier ændre deres 

måde at producere nyheder på pga. algoritmerne, for at opnå flest læsere.  

Ovenstående afsnit har gjort det klart at algoritmer potentielt kan påvirke nyhedsbilledet. Samtidig har jeg 

set at algoritmerne styre den offentlige diskurs og da det er igennem denne at individer skaber meninger 

om dem selv og samfundsemner, finder jeg det interessant, at se nærmere på den digitale offentlighed. 

 

2.1.3 Den digitale offentlighed 

Castells skrev i 2008 en artikel om the new public sphere, hvor han starter med at referere til Habermas, der 

har beskrevet at mellem staten og samfundet eksisterer en offentlig sfære, hvor befolkningen kan samles 

og udtrykke deres meninger og herigennem påvirke staten. Offentlighedens meninger og ønsker bliver 

organiseret og udtrykt igennem det civile samfund og forholdet mellem det civile samfund og staten er 

altafgørende i et demokratisk samfund (Castells 2008). I forbindelse med globaliseringen er det blevet klart 

for offentligheden, at der er en række globale udfordringer, som ikke kan løses igennem en national 

offentlig sfære samt den nationale stat og dermed er et globalt civilt samfund opstået. Dette civile samfund 

kan pga. teknologien fungere uafhængigt af både staten og massemedierne (Castells 2008).  

Det globale civile samfund skal via politiske og sociale interesser påvirke staten. Dette kan kun lade sig gøre, 

hvis befolkningen kan samles og danne samt diskutere holdninger, hvilket folket gør i den offentlige sfære 

(Castells 2008). Den offentlige sfære har dog ændret sig grundet globaliseringen og teknologien og Castells 

(2008) snakker derfor om en ny offentlig sfære, der ikke længere eksistere omkring den nationale politik, 
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men eksistere nu igennem sociale medieplatforme, hvor forskellige aktører forsøger at ændre og påvirke 

folks holdninger.     

Vi har altså en digital offentlighed, der er centreret omkring sociale medieplatforme som Facebook. Vi har 

netop belyst konsekvenserne ved Facebooks algoritmer og i 2019 holdte Pariser en Ted Talk, hvori han 

beskrev at sociale medieplatforme skal ses som et rum, hvor vi samles og indretningen af et rum påvirker 

vores opførsel. Du opfører dig forskelligt, om du står i en stor tom lagerhal eller i en fuld møbleret 

dagligstue (Pariser 2019). Facebook har struktureret en digital offentlighed, der giver mulighed for at alle 

kan udtrykke forskellige meninger om politik, privatliv, jobsøgning osv. (Pariser 2019). Det rum vi mødes i 

skal altså kunne rumme alle disse forskellige emner på en gang, derfor er det svært for en befolkning at 

mødes og diskutere et emne i denne form for offentlig sfære.   

I sin bog fra 2011 pointerer Pariser endvidere, at det er teknologier som Facebook der igennem deres 

algoritmer viser individet verden, dette er ikke kun en magtfuld position, men når vi medregner ’the filter 

bubble’, så får vi alle vist noget forskelligt og dermed er vores verdensbiled ikke ens. Dette vil påvirke 

diskussionerne i den offentlige sfære og gøre det svært for folk at enes om, hvad en årsag og løsning til et 

problem er (Pariser 2011).      

Den nye offentlige sfære hvor folk danner og diskuterer meninger om samfundet, er nu centreret om 

sociale medieplatforme og dermed har vi en digital offentlighed. Denne offentlighed og dens diskurs er dog 

underlagt algoritmer og dette har konsekvenser for individers meningsdannelse. Betyder det at f.eks. 

Facebook har et ansvar som formidler af information?  

 

2.1.4 Har Facebook et ansvar? 

Nyheder har bevæget sig over på de sociale medier og meget litteratur peger på, at nyhederne vi ser på 

sociale medier kan kategoriseres som ’soft news’. Facebooks algoritmer bestemmer, hvad vi bliver 

præsenteret for i vores nyhedsfeed og skaber derfor individuelle verdensbilleder. Facebooks struktur og de 

individuelle verdensbilleder besværliggør diskussioner i den offentlige sfære, som foregår, uafhængigt at 

nationale politikker og nyhedsmedier, på Facebook. Et emne der derfor er gået igen i meget af det litteratur 

jeg indtil videre har præsenteret er de sociale mediers ansvar. Mark Zuckerberg, der grundlagde Facebook 

tilbage i 2004 udtalte i 2017, at det eneste han ønskede ved at skabe Facebook var at bringe folk sammen 

og skabe et sted hvor alle kan tale åbent (Zuckerberg 2017).  

Samme år skrev Gillespie (2017) en artikel om the Governance of and by platforms. I denne artikel beskriver 

Gillespie (2017) Facebook som en platform, der samler, organiserer og videregiver information, men ikke 
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en platform der producerer information. Gillespie sammenligner dog alligevel sociale medieplatforme med 

traditionelle nyhedsmedier, da begge medier formidler imellem brugere, der producere indhold og 

brugere, der muligvis ønsker det indhold (Gillespie 2017). Vi ser dog, at nyhedsmedierne har bestemte 

regler, de skal følge, når de producerer og videregiver indhold, men de samme regler gør sig ikke gældende 

for sociale medieplatforme, i stedet kan platforme som Facebook gemme sig bag individers ytringsfrihed. 

Gillespie påpeger dog, at der er kommet et større og større pres på Facebook til at styre den information, 

der eksisterer på deres platform (Gillespie 2017).  

Det øgede pres på Facebook gør, at platformen ikke længere kan positionere sig selv som en neutrale 

platform, der blot giver befolkningen et sted at udtrykke deres meninger. Gillespie (2017) argumenterer, 

ligesom Pariser (2019), for at den måde Facebook er struktureret på gør, at platformen styrer den 

offentlige diskurs (Gillespie 2017). Pariser (2019) mener ovenikøbet, at vi i fremtiden bør have digitale 

planlæggere og arkitekter, der kan strukturer platforme således, at det er muligt at bruge dem fornuftigt til 

diskussioner i den offentlige sfære, som det er nu, er problemet nemlig ikke den store mængde af 

information, det er mængden af mennesker. Hver gang store mængder af mennesker skal samles, skal der 

være et styringsredskab, der kan kontrollere diskursen (Pariser 2019). Den offentlig sfære som Habermas i 

sin tid definerede var centreret om politiske instanser, hvor man mødtes og diskuterede et emne og de 

traditionelle nyhedsmedier styrede diskursen i samfundet (Castells 2008). Men den nye offentlige sfære 

eksisterer helt uafhængigt af stat og de traditionelle nyhedsmedier, så hvem styrer diskursen? Både 

Gillespie (2014, 2017) og Pariser (2011, 2019) argumenterer for at Facebook igennem algoritmer styrer den 

offentlige diskurs. 

Pariser (2019) pointerer, at jo mere støj og aktivitet der er på Facebook, jo flere penge tjener platformen og 

det er et problem, for hvad vil få Facebook til at ønske at ændre en taktik, de tjener penge på? Gillespie 

(2017) argumenterer dog for at sociale medieplatforme netop prøver at kontrollere 

informationsstrømmene for ikke at miste brugere og annoncer og dermed indkomst. Gillespie (2017) 

argumenterer også for, at platformene besidder en form for social ansvarlighed og at denne øges jo større 

de bliver. Derudover påpeger Gillespie (2017) yderligere at flere sociale medieplatforme fjerner indhold, 

der kan fremstå stødende, det betyder også at platformen definerer, hvad der er stødende indhold og 

dermed også på denne måde er med til at definere den offentlige diskurs (Gillespie 2017). Derfor mener 

Gillespie (2017) også, at vi skal bevæge os væk fra tankegangen om, at Facebook er en neutral platform, der 

ikke har ansvar for indholdet. Facebook definerer selv reglerne for hvilket indhold, der skal fjernes og de 

styrer den offentlige diskurs via algoritmer (Gillespie 2017). 
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Facebook giver via deres hjemmeside about.fb.com udtryk for, at de ønsker ansvarlighed på deres platform. 

De ønsker f.eks. at gøre mere i kampen mod misinformation, som vi i de seneste år har set mere af på 

Facebook (Facebook 25.03.2020). Som Kammer (2018) beskriver det, så er det de opsigtsvækkende 

nyhedsartikler, der tiltrækker brugere og dermed flere annoncepenge. Derfor kan det være fristende at 

producere falske nyheder, der kan generere stor engagement på Facebook (Kammer 2018).  

 

2.1.4.1 Misinformation 

Siva Vaidhyanathan skrev i 2018 en bog, der heder: antisocial media. Heri pointerer han, at Facebook ikke 

har samlet folk, som Zuckerberg (2017) ønskede, men nærmere har adskilt folk og samtidig skabt mere 

splid i verden end samlet folk om en fælles forståelse. Vaidhyanathan (2018) argumenterer for tre farlige 

aspekter ved Facebook, en er ’the filter bubble’, som Pariser (2011) beskriver den og som jeg tidligere har 

belyst i litteraturgennemgangen. En anden er måden Facebook promoverer indhold, der får mange likes, 

kommentarer og delinger og dermed stærke reaktioner. Dette gælder både indhold, der skaber glæde og 

indhold, der skaber had. Denne designfunktion gør, at der nemt bliver delt ekstremt indhold. Den tredje 

udfordring er, hvor let det er at sprede misinformation. Når vi hurtigt ruller igennem vores nyhedsfeed på 

vores telefon eller tablet fremstår alle nyheder vi støder på lige vigtige. Det er svært at skelne imellem et 

ensidigt blogpost og en seriøs gennemarbejdet nyhedsartikel. Facebook er derfor den perfekte platform til 

at sprede misinformation, da denne information ikke bliver tydeliggjort og samtidig spredes let grundet et 

højt engagement ved ekstreme nyheder (Vaidhyanathan 2018). Vaidhyanathan (2018) pointerer yderligere, 

at den dominerende kultur på Facebook er bygget op omkring falske argumentationer, det er derfor 

næsten umuligt at adskille videnskabelige argumentationer fra retoriske stunts. Dette fører til, at vi ikke 

længere kan blive enige om sandheden og almindelig fakta, vi stoler ikke længere på de nationale 

institutioner, men vægter i stedet argumenter ud fra hvilken facebookven, der delte præcis det indhold 

(Vaidhyanathan 2018). Vaidhyanathan (2018) argumenterer for, at demokratiet lider under denne tendens, 

som Facebook er skyld i, så hvordan kan vi samle en verden om kampen mod Covid-19? 

I forbindelse med spredningen af Covid-19, var vi også vidne til en spredning af misinformation om emnet. 

WHO har været ude og sige, at misinformation koster liv og har opfordret medlemslande til at sætte ind i 

kampen mod misinformation. I mellem april og juni måned fjernede Facebook alene over 7 millioner opslag 

der indeholdte misinformation om Covid-19 (Berlingske 26.09.2020). Facebook har taget specielle midler i 

brug i forhold til information om Covid-19. De har etableret et sundhedscenter, der vises i toppen af ens 

nyhedsfeed, som alle nemt kan tilgå for at finde korrekt information om Covid-19 samt nationale 

retningslinjer og restriktioner. Derudover har de gjort mere ud af at opsporer og faktatjekke informationer 
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om Covid-19 og enten slettet opslagene eller markeret dem med advarsler for at gøre opmærksom på, at 

indholdet er misinformation (Facebook 2020).  

 

2.1.5 Opsummering 

Ved ovenstående gennemgang af litteratur, der relatere til specialets problemfelt, blev det klart, at der er 

stor potentiale i at sammenkoble teorierne og via dem skabe en forståelse for nyhedsbilledet om Covid-19 

på Facebook og hvordan dette påvirker den digitale offentlighed. Jeg har set, at digitaliseringen af nyheder 

har skabt en række tendenser, der påvirker både nyhedskonsumeringen og nyhedsformidlingen (Kammer 

2018, Selch 2016, Hågvar 2019). Derudover har den stigende algoritmiske indvirkning på Facebook og 

individernes nyhedsfeed skabt en samfundstendens, som flere teoretikere finder bekymrende (Pariser 

2011+2019, Vaidhyanathan 2018, Gillespie 2014+2017). Vi ser en digital global offentlighed, hvor meninger 

diskuteres samt dannes via sociale medieplatforme som Facebook (Castells 2008), der dog kontrollerer den 

offentlige diskurs via algoritmer (Gillespie 2014+2017). Denne forståelse for den digitale udvikling og 

påvirkningen i samfundet leder specialet hen til en diskussion om Facebooks ansvar som formidler af 

information, da flere teoretikere tager netop dette emne op (Pariser 2011, Gillespie 2017, Vaidhyanathan 

2018).  

Den ovenstående sammenkobling mellem teoretikere og fokusset på Covid-19 er et uudforsket og vigtigt 

perspektiv, der kan bidrage til forskningsfeltet, ved at skabe en forståelse for nyhedsformidlingen af Covid-

19 og dennes indvirkning på offentligheden. Pandemien har været livsomvæltende for mange og den øgede 

isolation og uvidenhed om virussen har skabt diskussion på sociale medier og dermed infiltreret vores 

hverdag og meningsdannelse.  

 

2.2 Specialets teoretiske udgangspunkt 

Med udgangspunkt i ovenstående litteraturgennemgang vil specialet igennem de tre underspørgsmål 

kunne besvare problemformuleringen og derefter yderligere indgå i en diskussion. Specialet er naturligt 

opdelt i tre elementer: digitaliseringen af nyheder, Facebooks algoritmer og den digitale offentlighed. Disse 

tre elementer leder naturligt hen til en diskussion om Facebooks ansvar som nyhedsformidler og specialet 

vil derfor ende ud med at give en forståelse for nyhedsformidlingen om Covid-19 og Facebooks ansvar 

under pandemien. Dette kan illustreres med følgende model: 



Kandidatafhandling  15. januar 2021 
Copenhagen Business School  Cand.merc.(kom)
   

Side 22 af 102 
 

 

Model 2, Kilde: Egen tilvirkning 

 

I de følgende afsnit vil jeg forklare, hvordan specialet via inddragelse af teori og empiri vil besvare de tre 

underspørgsmål, der tilsammen besvare problemformuleringen: Hvordan kan nyhedsbilledet om Covid-19 

på Facebook forstås og hvordan bliver den digitale offentlighed påvirket? 

 

2.2.1 Digitalisering af nyheder 

For at besvare det første underspørgsmål: Hvordan har digitaliseringen af nyheder ændret nyhedsbilledet? 

Vil jeg tage udgangspunkt i Kammers (2018) belysning af tendenser indenfor digital journalistik, herunder 

brugerbetaling, ’clickbait’ og opfordring til engagement hos brugerne. Jeg vil supplere disse tendenser med 

Hågvars (2019) pointe om den ændrede retorik i nyhedsformidlingen grundet sociale medier. Derudover vil 

jeg grundet specialets problemfelt også have fokus på de fem faser af brugerdeltagelsen, som Kammer 

(2018) henviser til. Dette kan senere i analysen hjælpe til med at give en forståelse for den 

meningsdannelse, der finder sted hos den digitale offentlighed på Facebook. Herefter vil jeg inddrage 

Neuman et al. (2014) og se nærmere på hvem, der bestemmer nyhedsdagsorden og herunder se om deres 

pointe angående hvilke nyheder, der vinder plads på Facebook passer i forhold til nyhederne om Covid-19. 

Ovenstående tendenser vil blive belyst gennem analyse af tre udvalgte nyhedsemner og artikler om Covid-

19, der er blevet delt på Facebook af tre forskellige nyhedsmedier. Disse nyhedsemner og dertilhørende 

artikler vil blive beskrevet i afsnit 4.2.       

 

2.2.2 Facebooks algoritmer 

Ovenstående besvarelse af underspørgsmål ét og fokus på digitalisering af nyheder leder mig naturligt over 

i et fokus på, hvad der sker med en nyhedsartikel, når den bliver delt på Facebook. Så for at besvare 

underspørgsmål to: Hvordan påvirker Facebooks algoritmer nyhedsbilledet om Covid-19? Vil jeg i 

Digitalisering 
af nyheder

Facebooks 
algoritmer

Den digitale 
offentlighed

Nyhedsformidlingen af 
Covid-19 på Facebook

Facebooks ansvar under 
Covid-19?
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forlængelse af Neuman et al. (2014) og via Lehman-Wilzig et al. (2010) se nærmere på hvilken type nyheder 

de tre nyhedskategorier hører under: ’soft news’, ’generel news’ eller ’hard news’. Herefter vil jeg via Selch 

(2016) se nærmere på engagementet ved de enkelte nyheder og overveje om typen af nyhed påvirker 

mængden af engagement. Jeg vil benytte Gillespie (2014) til at forstå algoritmernes betydning og vigtighed 

i relation til nyheder på Facebook. Herunder vil jeg inddrage Pariser (2011) og hans pointe om 

bekræftelsesbias og i sammenhæng med Facebooks udtalelser om at gøre brugeren mere glade vurdere, 

hvordan dette kan påvirke nyhedsbilledet om Covid-19.   

 

2.2.3 Den digitale offentligheds meningsdannelse  

Via underspørgsmål et og to har jeg fokuseret på, hvordan nyhedsbilledet er blevet ændret grundet 

digitaliseringen af nyheder og algoritmerne på Facebook. Antallet af brugere på Facebook er stigende og 

brugerne benytter Facebook som nyhedskilde og ifølge Castells (2008) eksisterer den nye offentlige sfære 

på sociale medier. Derfor er det oplagt at analysere hvilke konsekvenser, vi kan forvente, at ovenstående 

har for den digitale offentligheds meningsdannelse, og dermed besvare underspørgsmål tre. Her vil jeg 

drage paralleller til underspørgsmål ét, hvor jeg analyserede brugerdeltagelsen via Kammer (2018), der 

også referer til kollektiv intelligens. Første fokus i denne analysedel vil derfor være vidensdeling på 

Facebook, hvor jeg vil benytte Gillespies (2014) pointer om den offentlige diskurs på Facebook og hvordan 

sociale medieplatforme blå stempler viden. Jeg vil herefter inddrage Castells’ (2008) pointer om den nye 

offentlige sfære, for bedre at kunne forstå den meningsdannelse, der finder sted om Covid-19 på Facebook. 

Til sidst vil jeg også via Parisers (2011) begreb ’the filter bubble’ forsøge at forstå individets position i den 

digitale offentlighed. For at få en bedre forståelse af ovenstående tendenser om meningsdannelse vil jeg 

igennem analyseafsnit tre se nærmere på kommentarerne til nyhedsartiklerne om Covid-19 på Facebook. 

 

2.2.4 Diskussion 

Besvarelsen af de tre underspørgsmål vil tilsammen besvare problemformuleringen ved at give en 

forståelse for nyhedsformidlingen af Covid-19 på Facebook og påvirkningen af den digitale offentligheds 

meningsdannelse. Besvarelsen vil dog naturligt lede over i en diskussion om Facebooks ansvar i forbindelse 

med nyhedsformidlingen og brugernes meningsdannelse. For at kunne diskutere dette vil jeg tage 

udgangspunkt i analysen, men også inddrage flere tendenser fra den gennemgået litteraturgennemgang, da 

et fælles tema hos de fleste teoretikere var sociale medieplatforme ansvar i forbindelse med 

digitaliseringen af nyheder og Facebooks algoritmer. Jeg vil derfor først diskutere Facebooks ansvar ud fra 

struktureringen af platformen, ved at inddrage teoretiske pointer fra Pariser (2019), Gillespie (2017+2014) 

og Castells (2008) Herefter vil jeg diskutere Facebooks ansvar i forhold til misinformation om Covid-19 ved 
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at inddrage Vaidhyanathans (2018) pointer om misinformation på Facebook og diskutere, hvordan 

misinformation om Covid-19 kan påvirke nyhedsbilledet på området og hvilke konsekvenser dette kan have 

for den digitale offentligheds meningsdannelsen.  
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3 METODE 

I dette afsnit vil jeg præsentere de metodiske bestemmelser og videnskabsteoretiske overvejelser, der 

ligger til grund for specialets vidensproduktion. Først vil jeg gennemgå de videnskabsteoretiske tilgange og 

belyse, hvad disse har af betydning for specialets erkendelser. Herefter vil jeg præsentere metoden, der er 

brugt til indhentning af empirien.   

 

3.1 Videnskabsteoretisk tilgang 

I det følgende vil jeg redegøre for de videnskabsteoretiske tilgange, der gør sig gældende i dette speciale. 

Viden skabes af forskeren og derfor er det vigtigt at være opmærksom på dennes ontologi og epistemologi. 

Derfor skal forskeren anerkende hvilket paradigme, der styrer forskningsfeltet (Nygaard 2012). Sagt på en 

anden måde, så afhænger specialets vidensproduktion af valget af samfundsvidenskabeligt paradigme, da 

dette bestemmer hvilken ontologi, epistemologi og metodologi, der gør sig gældende i udarbejdelsen af 

specialet. 

Specialet ønsker at klarlægge, hvordan nyhedsbilledet om Covid-19 på Facebook kan forstås og hvordan 

dette påvirker meningsdannelsen i den digitale offentlighed.  Jeg ønsker derfor at undersøge, hvordan 

meninger i offentligheden bliver konstrueret ud fra en digital udvikling af nyhedsmedier og sociale medier. 

Med andre ord er det teknologien, der skaber en forandring, men som Gillespie (2014) påpeger, så kan vi 

ikke se teknologien som en fast størrelse, der påvirker virkeligheden, vi er også nødt til at forstå, at vi 

mennesker påvirker teknologien - i dette tilfælde algoritmerne (Gillespie 2014). Grundet denne antagelse 

vil specialet have en socialkonstruktivistisk tilgang til vidensproduktionen. Derudover forholder meget af 

den gennemgået teori sig kritisk til Facebook og dens algoritmer og opfordrer individer til at se kritisk på de 

sociale medieplatforme. Pariser kommer i sin Ted Talk fra 2019 med direkte forslag til, hvordan vi i 

fremtiden bør strukturer disse online sociale rum. Grundet dette kritiske element og et ønske om 

forbedringer fra teoretikerne vil specialet også tage udgangspunkt i paradigmet: kritisk realisme.  

Begge tilgange vil blive beskrevet i de følgende afsnit og til sidst vil jeg diskutere hvilken betydning, mit valg 

af paradigmer har for specialets vidensproduktion.  

 

3.1.1 Socialkonstruktivisme  

Socialkonstruktivismens ontologi er relativistisk, da virkeligheden er skabt via sociale konstruktioner. 

Derudover er epistemologien subjektiv, da objektiv viden anses for at være umulig, idet sandheden bliver 
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forvrænget af individet, der undersøger denne. Derfor er metodologien kvalitativ og består af analyser, der 

skal forklare, hvordan virkeligheden hænger sammen. Her bliver udfordringer ved samfundets objektive 

sandheder ofte belyst og dermed forsøgt dekonstrueret (Nygaard 2012).   

Søren Barlebo Wenneberg skrev i 2002 en artikel om socialkonstruktivismens dobbelthed. Hvordan denne 

både forsøger at konstruere virkeligheden og samtidig dekonstruere de traditionelle videnskabsforståelser 

(Wenneberg 2002). Wenneberg (2002) beskriver at socialkonstruktivismens forståelse for virkeligheden 

aldrig er entydig og endelig. Videnskaben skal blive ved med at stræbe efter sandheden og se kritisk på de 

nuværende tilstande og tilgange til videnskaben. Selvom socialkonstruktivisterne søger efter sandheden, 

forstår den også, at det aldrig vil kunne lade sig gøre at finde en endelig forståelse af virkeligheden og 

dennes sandheder (Wenneberg 2002).    

Der er mange retninger indenfor socialkonstruktivismen, Wenneberg (2002) peger på hele 10 forskellige 

retninger. Dette speciale vil fokusere på den retning Wenneberg (2002) kalder for en socialkonstruktivistisk 

samfundsteori, der lægger vægt på at samfundet er et udtryk for menneskelig konstruktion. Herunder 

fokuserer en af retningerne på, at det sociale skabes via det materielle (Wenneberg 2002: 8).  

Igennem litteraturgennemgangen for dette speciale blev det klart at flere teoretikere påpeger, at 

Facebook, dens algoritmer og digitaliseringen af nyheder alle skaber og påvirker den digitale offentlighed 

og diskursen heri. Det materielle skaber derfor det sociale, hvorfor det er denne retning indenfor 

socialkonstruktivismen, at specialet skaber sin viden igennem.  

Wenneberg (2002) henviser til Peter L. Berger og Thomas Luckmann der i 1967 fremlagde deres 

videnssociologiske afhandling om den samfundsskabte virkelighed.  Berger og Luckmann (1967) definerer 

virkelighed som noget, der kan knyttes til fænomener vi erkender eksisterer uafhængigt af vores vilje. 

Viden bliver defineret som overbevisning om at fænomener eksisterer og besidder specifikke karakteristika 

(Berger & Luckmann 1967: 13). Hvad der er virkeligt afhænger af det enkelte individ og dennes erfaringer 

og position i samfundet. Hvad der er virkeligt for et individ og dennes mængde af viden kan knyttes til 

sociale sammenhænge. Viden bliver etableret socialt som virkelighed og al menneskelig viden udvikles, 

overføres og vedligeholdes i sociale sammenhænge (Berger & Luckmann 1967: 15).  

Berger og Luckmann (1967) fokuserer på det de kalder hverdagens virkelighed, da de ønsker at klarlægge, 

hvordan det almindelige menneske danner en forestilling om virkeligheden. Verden består af mange 

virkeligheder, den virkelighed der fylder mest er dog hverdagens virkelighed som er skabt ved at 

objektivisere dens indhold således at virkeligheden er ordnet på forhånd, der hersker f.eks. en klar 

forståelse om sproget og betydningen af de enkelte ord. Hverdagens virkelighed er intersubjektiv, hvilket vil 

sige, at individet deler dens hverdagsvirkelighed med andre individer, der deler objektiviseringen af 
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indholdet, men samtidig anser virkeligheden fra en anden vinkel. Når individer interagere gør de det på 

baggrund af typeskemaer, der opstiller en række forventninger til adfærd og reaktioner, hvis der er 

uenighed om hvilket typeskema der bør tages i brug bliver der igennem interaktion med andre individer 

forhandlet om, hvordan hverdagsvirkeligheden kan objektiviseres. Dette kan kun ske, hvis der er en 

forventning om, at den sociale virkelighed ikke har én specifik sandhed (Berger & Luckmann 1967). Sagt på 

en anden måde, så forhandler individer sig frem til forståelsen af virkeligheden ved at indgå i dialog med 

hinanden. Dermed er virkeligheden socialkonstrueret.  

Sune Holm Larsen (2012) forklarer, at man i det socialkonstruktivistiske paradigme kan skelne imellem to 

forskellige virkelighedsopfattelser: den subjektive og den objektive virkelighed. Den subjektive virkelighed 

er individets opfattelser af virkeligheden og den objektive virkelighed eksistere uafhængigt af det enkelte 

individ, men er skabt i sociale interaktioner mellem flere individer. Sociale institutioner er derfor ikke kun 

centreret om det enkelte individ, men er heller ikke en fast materiel størrelse, institutioner er dermed 

konstrueret via social interaktion. Denne konstruktion kan se forskellig ud alt afhængig af den gruppe af 

individer, der indgår i forhandlingerne gennem social interaktion og dermed opstår disse forskellige 

virkelighedsopfattelser, selvom vi snakker om objektive fænomener. Objektiviteten er nemlig altid til 

forhandling, når vi befinder os i det socialkonstruktivistiske paradigme (Nygaard 2012).               

Wenneberg (2002) påpeger, at det er nødvendigt indenfor social konstruktivismen at danne sociale rum 

hvor vi er enige om objektivismen og samtidig forstår, at al sandhed er til diskussion. Kun på denne måde 

kan vi forholde os kritiske, fordi vi har tillid til noget andet (Wenneberg 2002).  

Her kan der drages paralleller til Parisers Ted Talk fra 2019, hvor han ytrer et ønske om at digitale 

arkitekter, der kan skabe online sociale rum, hvor det faktisk er muligt at objektivere og blive enige om 

sandheder. Ifølge Pariser er Facebook ikke i stand til dette på nuværende tidspunkt.   

Senere vil jeg gennemgå hvilken betydning socialkonstruktivismen som paradigme har for udarbejdelsen af 

viden i dette speciale, men først vil jeg præsentere paradigmet: kritisk realisme, som specialet også vil tage 

udgangspunkt i.   

 

3.1.2 Kritisk realisme  

Kritisk realismes ontologi bliver betragtet som begrænset realistisk, da den tror på en realistisk tilgang til 

verden, hvor vi kan se og definere en entydig sandhed. Dog er dette svært at opnå, da individers syn på det 

realistiske er begrænset af magtstrukturer i samfundet. Epistemologien er modificeret objektiv, da 

paradigmet anser det for muligt og ønskværdigt at klarlægge de objektive forhold, men ser dem ikke som et 

ideal, da kritisk realisme stadig søger at kritisere forholdene i samfundet. Metodologien er både kvalitativ 
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og kvantitativ, da der bliver brugt kvantitative data til at belyse det objektive i samfundet og kvalitative 

analysemetoder til at forstå aktørernes rolle (Nygaard 2012).  

Inden for kritisk realisme bliver analyser af forhold i samfundet opdelt i to dele. Et fokus på de objektive 

forhold i samfundet og et fokus på de subjektive holdninger til forhold i samfundet. Et fokus er dog, at 

individer lider af falsk bevidsthed, der opstår, fordi individer ikke er klar over at magtforhold i samfundet 

påvirker deres subjektive holdninger. Kritisk realisme ønsker, at individer bliver oplyst om de magtforhold, 

der styrer samfundet og på den måde frigøre individer (Nygaard 2012). 

Specialets ønske er at klarlægge, hvad der påvirker nyhedsbilledet om Covid-19 og hvordan dette påvirker 

meningsdannelser i den digitale offentlighed. Derfor er det oplagt at se nærmere på Roy Bhaskar, der i 

1975 grundlagde den kritiske realismes ontologi. Bhaskar (1975) fokuserer på, hvordan vi som forskere kan 

komme frem til et svar på, hvordan verden ser ud. Han deler verden op i tre domæner: det empiriske 

domæne, det faktiske domæne og det reale domæne. Disse tre domæner beskriver, hvordan forskningen 

finder sted via kritisk realisme. I det reale domæne fokuserer forskeren på strukturer, tendenser og 

mekanismer, der ses i samfundet og som danner fænomener. Fænomener er knyttet til det faktiske 

domæne, hvor eksisterende fænomener bliver undersøgt af forskeren. I det empiriske domæne bliver 

forskerens erfaringer tilknyttet undersøgelsen. Erfaringer bliver dannet i relation med omverden og er 

forskellig fra person til person (Nygaard 2012).  

Bahskar (1975) ser en sammenhæng mellem de ovenstående domæner, men denne sammenhæng er ikke 

fast og entydig, da vi godt kan erfare fænomener men ikke altid forstå mekanismerne bag dem og ej heller 

forstå hvilken relation, de har til faktiske fænomener. Derudover hævder Bahskar (1975), at vi som forskere 

ikke har fuld kendskab til verden, da denne ikke er transparent og vi kan derfor ikke til fulde klarlægge 

fænomenerne (Nygaard 2012).  

I det næste afsnit vil jeg forklare hvilken betydning socialkonstruktivismen og kritisk realisme har for 

specialets vidensproduktion. Her vil jeg også belyse sammenhængen mellem de to og gøre min rolle som 

forsker indenfor disse to paradigmer tydelig.  

 

3.1.3 Brug af de videnskabsteoretiske tilgange i specialet   

Specialet ønsker at undersøge nærmere, hvordan nyhedsbilledet om Covid-19 på Facebook kan forstås. Når 

jeg ser på denne første del af problemformuleringen med socialkonstruktivistiske øjne er ordet forstå 

centralt. Socialkonstruktivismen argumenterer for at al viden og dermed forståelse er socialkonstrueret. 

Det afhænger af det enkelte individs erfaringer og sociale sammenhænge. Vidensproduktionen i dette 
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speciale kan derfor ikke undgå at være afhængig af mine egne individuelle erfaringer og position i 

samfundet. En anden vigtig pointe i relation til dette er, at viden udvikles, vedligeholdes og overføres i 

sociale sammenhænge. Det er derfor, at min position og omgangskreds bliver vigtig i denne sammenhæng, 

især når vi ser nærmere på specialets anden halvdel af problemformuleringen, der ønsker at se, hvordan 

nyhedsbilledet påvirker den digitale offentligheds meninger om Covid-19. Her er det ikke kun mig som 

forsker og min position i samfundet der er vigtig i vidensproduktionen. For at kunne svare på denne del af 

problemformuleringen er jeg nødt til, ud fra et socialkonstruktivistisk syn, at forstå, at individer forhandler 

virkeligheden i sociale relationer. Facebook er blevet en platform, hvor mange individer interagere med 

hinanden og f.eks. indgår i diskussioner i et kommentarspor til en nyhed om Covid-19 på Facebook. Det er 

derfor at viden og dermed meninger bliver udviklet, vedligeholdt og overført i dette sociale rum. Det er her 

virkeligheden bliver forhandlet. På baggrund af dette syn på virkeligheden og meningsdannelser bliver det 

netop relevant at diskutere om Facebook har et ansvar i forbindelse med nyhedsformidlingen af Covid-19.     

Indenfor kritisk realisme spiller forskerens erfaringer også en rolle i vidensproduktionen. Når jeg som kritisk 

realist skal undersøge, hvordan verden ser ud, i dette tilfælde hvordan nyhedsbilledet om Covid-19 ser ud 

på Facebook, bør jeg arbejde med tre paradigmer. Det empiriske domæne henviser til forskerens egne 

erfaringer, der vil påvirke resultatet af undersøgelsen. Mine erfaringer med nyheder om Covid-19 på 

Facebook og i det hele taget mine erfaringer med Facebook og dennes algoritmer vil påvirke specialets 

endelige konklusion. Indenfor det faktiske domæne bliver fænomener undersøgt, i dette speciale er 

Facebook, nyheder om Covid-19 og den digitale offentlighed alle fænomener, der bliver undersøgt ved at 

forsøge at forstå strukturerne og mekanismerne bag og det er her jeg bevæger mig over i det reale 

domæne. Mekanismen bag Facebook er dens algoritmer og bag nyheder om Covid-19 finder vi forskellige 

tendenser indenfor digitaliseringen af nyheder. Disse mekanismer og tendenser er med til at skabe 

strukturerne bag den digitale offentlighed og dennes meningsdannelse. Derfor arbejder specialet sig i dens 

undersøgelse igennem de tre domæner. Jeg må dog også erkender at jeg som forsker ikke har fuld 

kendskab til verden og dermed kan specialet ikke ende ud i en objektiv sandhed. Ligesom med 

socialkonstruktivismen er den viden specialet producere påvirket af mine erfaringer og subjektive 

holdninger.  

Ovenstående har jeg beskrevet de objektive forhold som specialet vil forsøge at klarlægge. Ud over disse 

objektive forhold i samfundet fokusere kritisk realisme også, ligesom socialkonstruktivismen, på de 

subjektive holdninger i samfundet. Socialkonstruktivismen mener at disse subjektive holdninger vil være 

skabt i samspil med andre individer, hvor holdninger bliver forhandlet og ender ud med at bliver en del af 

den objektive virkelighed. Kritisk realisme fokuserer på, at de subjektive holdninger er skabt under falsk 
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bevidsthed, da individer ikke kan se de magtstrukturer, der forhindre sandheden. I dette speciale er 

sådanne magtstrukturer f.eks. Facebooks algoritmer. Igennem litteraturgennemgangen blev det klart at 

flere teoretikere beskriver disse algoritmer som uoverskuelige og umulige for individer at undslippe og 

forstå hele omfanget af. Dermed skygger disse algoritmer for sandheden, i dette tilfælde sandheden om 

Covid-19 igennem nyheder.  

Kritisk realismes mål er at skabe et lige samfund, derfor belyser de ofte ulighederne i samfundet, så 

individer kan ændre strukturerne og skabe et lige samfund (Nygaard 2012). Dette speciale vil ikke fokusere 

på direkte uligheder indenfor økonomi, køn og alder. Vi bliver alle påvirket af Facebooks algoritmer og 

havner i en ’filter bubble’, denne ’filter bubble’ kan dog være med til at skabe uligheder i samfundet, da vi 

bliver låst i vores egen fortolkning af verden. Det er netop denne ulighed specialet vil forsøge at klarlægge, 

så individer kan være oplyste og dermed frigøre sig.    

Ovenstående har gjort det klart at specialet vil tage udgangspunkt i at alt er socialkonstrueret og individer 

danner deres meninger via forhandlinger. Selvom alt er socialkonstrueret kan vi gennem kritisk realisme 

stadig kigge på objektive forhold omhandlende nyheder om Covid-19 på Facebook, ligesom vi også kan 

forstå at selvom meninger bliver socialkonstrueret, så er der en række magtstrukturer som kan forhindrer 

individer i at se virkeligheden. Det er vigtigt at belyse disse strukturer og derfor vil specialet også klarlægge 

tendenserne omhandlende nyheder om Covid-19 på Facebook. Socialkonstruktivismen og kritisk realisme 

er enige om at forståelsen af disse tendenser vil blive påvirket af mig som forsker.   

I det næste afsnit vil jeg præsentere de metodologiske bestemmelser i specialet, der er valgt ud fra 

specialet videnskabsteoretiske tilgange.  

 

3.2 Metodologiske bestemmelser  

I ovenstående afsnit præsenterede jeg socialkonstruktivismen og kritisk realisme som de to paradigmer, 

der vil blive brugt i samspil igennem specialets vidensproduktion. Socialkonstruktivismens metodologi er 

kvalitativ, da vi igennem socialkonstruktivismen ikke kan se en objektiv sandhed og derfor kan vi ikke forstå 

verden igennem kvantitativ data, da vi i stedet er nødt til at analysere os frem til en forståelse ud fra de 

parametre, vi kan undersøge. Hos kritisk realisme kan kvantitativ data dog godt bruges til at klarlægge de 

objektive forhold i verden, men her er det også vigtigt at benytte sig af kvalitativ data for at forstå 

individers holdninger til disse objektive forhold. Dermed er den kritiske realismes metodologi både 

kvantitativ og kvalitativ.  
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I dette speciale vil jeg arbejde både med kvalitativ og kvantitativ data. Den kvalitative del vil dog fylde mest, 

men jeg vil benytte kvantitativ data, når det er nødvendigt med et objektiv blik på virkeligheden. Dog vil jeg 

altid være opmærksom på min rolle som forsker og ved at fordi jeg ikke kun er kritisk realist men også 

socialkonstruktivist at mine erfaringer spiller en rolle i fortolkningen af disse kvantitative data. I de følgende 

afsnit vil jeg præsentere metoden til indsamling og fortolkning af empiri.       

 

3.2.1 Virtual ethnography 

For at forstå nyhedsbilledet om Covid-19 på Facebook er det vigtigt at se nærmere på nyheder om Covid-

19, der bliver delt på Facebook af nyhedsmedier og hvordan den digitale offentlighed reagere på disse 

nyheder. Derfor har jeg udvalgt tre danske nyhedsmedier, hvor jeg har observeret deres deling af nyheder 

om Covid-19. Jeg har udvalgt tre nyhedsemner, der er gået igen hos alle tre nyhedsmedier og set nærmere 

på, hvad der sker med disse emner, når de bliver delt på Facebook og dermed også, hvordan den digitale 

offentlighed reagere på disse nyheder. De udvalgte nyhedsmedier og nyhedsemner vil bliver præsenteret i 

afsnit 4 i dette speciale.  

Denne måde at arbejde på er blevet beskrevet som virtual ethnography af Christine Hine (2008). Virtual 

ethnography er baseret på de samme principper som traditionel ethnography, hvor sociale interaktioner i 

kulturer bliver studeret. Virtual ethnography er studiet om social interaktion online og bliver samtidig 

gennemført online (Hine 2008). Studiet af den sociale interaktion online bliver ofte indskrænket til at 

omhandle online communities, med dette menes grupper af mennesker der mødes online og interagere 

med hinanden, på de måder platformen tillader det (Hine 2008).  

Dette speciale betragter det enkelte nyhedsmedies facebookside som et online community, hvor individer 

mødes og reagere, kommenterer og deler viden og information med hinanden igennem de enkelte opslået 

nyheders kommentarspor. Derudover kan det argumenteres for at Facebook i sig selv er en stor online 

community, hvor mange mennesker kan interagere med hinanden, men ofte er det igennem facebooksider, 

hvor flere fremmede individer er medlemmer, at kontakten opstår. Castells (2008) argumenterer for, at den 

nye offentlige sfære foregår på platforme som Facebook og dermed ser vi en digital offentlighed, som i sig 

selv kan betragtes som et online community ud fra Hines (2008) definition af sådanne.   

I praksis vil jeg som forsker observere reaktionerne på nyhederne og ud fra dem og relevant teori udlede en 

forståelse for nyhedsbilledet om Covid-19 på Facebook og hvordan den digitale offentlighed bliver påvirket. 

Inden jeg udfører mine observationer har jeg en ide om, hvad jeg skal undersøge, jeg vil se nærmere på 

engagementet for den enkelte nyhed, det enkelte nyhedstema og observere kommentarfeltet. Det sidste 

punkt har jeg ikke en fast struktur på, da jeg ikke ved, hvad jeg finder og dermed muligvis er nødt til at 
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ændre min tilgang til observationen undervejs. Hine (2008) argumenterer for, at det som forsker er 

nødvendigt at vide, hvad man vil undersøge, hvor man vil gøre det og hvordan man vil gøre det. Men i 

praksis er det også vigtigt at huske, at dette kan ændre sig grundet de sociale interaktioner man som 

forsker møder igennem sin undersøgelse.  

Nyhedstemaerne er valgt ud fra min teoretiske viden om hvilke nyheder, der opnår mest engagement på 

Facebook. Når jeg praksis har skulle finde nyheder på de enkelte nyhedsmediers Facebookside, har det 

krævet en søgning med forskellige søgeord for at finde frem til nyheder, der passer til nyhedstemaerne og 

går igen på de tre nyhedsmediers facebooksider. Dette har været søgeord som: dansk økonomi, 

konspirationsteori, hamstring, corona osv. Igennem min søgning har jeg måtte ændre på, hvilke specifikke 

nyheder jeg ville bruge, nyhedstemaerne har dog forblevet det samme. Men ændringen var nødvendig og 

kunne ikke forudses, da jeg ikke havde kendskab til hvilke specifikke nyheder medierne delte på Facebook 

og hvilke de udelukkende havde på deres hjemmeside. Dermed måtte jeg som Hine (2008) pointerer ændre 

min plan undervejs i undersøgelsen og indhentningen af empiri.  

Socialkonstruktivismen og kritisk realisme påpeger begge at forskerens subjektivitet påvirker 

vidensproduktionen og dermed skal jeg som forsker være opmærksom på, hvordan jeg påvirker resultatet 

af den virtuelle ethnography. Hine (2008) pointerer, at forskeren skal gøre op med sig selv, hvor involveret 

denne skal være i observationerne. Jeg har valgt at agere på et minimum og har ikke deltaget ved at 

engagere mig i opslagene og har dermed heller ikke kommenteret og indgået i en form for social 

interaktion. De valgte nyhedsartikler, der er delt på Facebook, er heller ikke nogle, som jeg før er stødt på i 

mit private nyhedsfeed på Facebook. Derudover følger jeg heller ikke personligt nogle af de tre 

nyhedsmedier på Facebook, selvom jeg dog aktivt tilgår nyhedsmediernes hjemmesider jævnligt og i nogle 

tilfælde dagligt. Min rolle i denne form for virtuel ethnography er derfor meget passiv, hvilket gør at jeg 

ifølge Hine (2008) kan have svært ved fuldt at forstå interaktionen mellem individerne og forstå deres 

opførsel og synspunkt. Specialet har dog ikke et direkte individ perspektiv og søger ikke at forstå de 

enkeltes individers årsag til kommentarerne men mere et kollektiv indblik i, hvordan meningsdannelse 

finder sted i den digitale offentlighed på Facebook og overordnet, hvordan reaktionerne er på de enkelte 

nyheder. Netop fordi forståelsen for de enkelte individers ageren ikke er en del af specialets problemfelt, 

finder jeg ikke min rolle som passiv observant problematisk. Det vil dog altid være vigtigt, at jeg ud fra den 

socialkonstruktivistiske tilgang forstår, at viden og mening er socialkonstrueret og derfor er det stadig 

relevant at fokusere på interaktionen mellem individer. Havde jeg som forsker indgået i diskussionerne i 

kommentarfeltet og dermed haft en mere aktiv rolle i forhandlingen om sandhed og meninger, ville jeg 

kunne ende ud med en anden forståelse for individers holdninger og måske endda påvirke deres meninger. 
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På denne måde havde jeg også været med til at påvirke engagementet til de enkelte opslag med nyheder, 

ved at komme med følelsesmæssige kommentarer til opslaget og de andre individer, der havde 

kommenteret. Dette kunne have påvirket opslaget, så det blev mere populært, hvorfor det også potentielt 

kunne have påvirket svaret af problemformuleringen, da jeg falsk havde øget engagementet til de enkelte 

nyheder jeg fokuserer på i dette speciale. 

Jeg har samlet mine observationer i tre typer af bilag. Bilag 1 indeholder et overblik over de delte 

nyhedsartikler om Covid-19 på Facebook og giver et overblik over mængden af engagement. Bilag 2 

indeholder eksempler på kommentarer til de relevante opslag med nyhedsartiklerne. Bilag 3 indeholder 

mine egne noter om generelle forhold og tendenser på nyhedsmediernes facebooksider, som jeg fandt 

relevant i forhold til specialets vidensproduktion.         

 

3.2.2 Kvantitativ sekundær data 

I analysen vil jeg benytte kvantitativ sekundær data i form af rapporter omhandlende nyheder og 

nyhedsforbrug under Covid-19. Jeg kan kun benytte kvantitativ data som kritisk realist, da 

socialkonstruktivister ikke tror på, at en entydig sandhed er mulig og dermed kan kvantitativ data ikke sige 

noget objektivt om verden. Kritisk realisme tror dog på at kvantitativ data kan give en forståelse for de 

objektive strukturer i samfundet. Jeg bruger derfor udelukkende disse kvantitative sekundære data til at 

sige noget objektivt om nyhedsforbruget og danskernes holdning til medier. Som kritisk realist er jeg dog 

også nødt til at tage højde for at min forståelse for dataen er påvirket af min subjektivitet. Hvordan jeg 

forstår disse objektive forhold afhænger af min erfaring og denne er sløret, grundet de magtstrukturer jeg 

ikke kender til omhandlende indsamlingen af den sekundære data. Havde jeg selv indhentet den 

kvantitative data havde mit arbejde med indsamlingen måske gjort mig mere bevidst om hvilke 

magtstrukturer, der udfordrede min vidensproduktion. Dette er en ulempe ved at benytte sekundær data, 

så længe jeg som forsker dog er bevidst om de andres forskeres fremgangsmetode, kan jeg dog minimere 

denne ulempe.  

Igennem specialet har jeg brugt data fra tre forskellige rapporter. Den første er en rapport fra Slots- og 

Kulturministeriet omhandlende medieudviklingen i Danmark i 2020. Her har jeg udvalgt data omhandlende 

danskernes nyhedskonsumering i forhold til sociale medier og danskernes generelle holdning til hvilke 

nyhedsmedier, der informerer dem bedst.  

Den anden rapport omhandler danskernes brug af nyhedsmedier i 2020 og er udarbejdet af: Kim Christian 

Schrøder, Mark Ørsten og Mads Kæmsgaard Eberholt fra RUC. Denne rapport fokuserer på tre tendenser i 
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2020 herunder danskernes tillid til nyhedsmedier og deres holdning til ’Fake News’ og hvorvidt sociale 

medieplatforme har et ansvar i spredningen af ’Fake News’.  

Den tredje rapport omhandler digitale nyheder i 2020 fra Reuters Institute og er skrevet af: Nic Newman 

mfl. Her undersøger forskerne, hvordan befolkningen synes medier og sociale medier skal reagere overfor 

politiske udtalelser, der kan være falske. Denne undersøgelse kan bruges til at forstå forskellen mellem 

nyhedsmedier og sociale medieplatforme i form af ansvaret i formidlingen af information. Denne rapport 

fokusere også på tilliden til nyhedsmedier og hvor mange danskere, der benytter sociale medier til nyheder.  

Ovenstående tre rapporter har bidraget med nyttig viden igennem arbejdet med specialet, da jeg netop har 

fokuseret på mediernes dækning af nyheder om Covid-19 og brugernes engagement til disse nyheder på 

Facebook.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 REDEGØRELSE 

Formålet med dette afsnit er at redegøre for en række begreber, der for at besvare problemformuleringen 

vil blive brugt i analysen. Først vil Facebook og begreber herom blive forklaret og herefter vil specialet 

forklare, hvad der forstås med danske nyhedsmedier og præsentere hvilke nyhedsmedier, der bliver 
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fokuseret på i forhold til videreformidling af nyheder om Covid-19. Til sidst vil jeg præsentere de tre 

udvalgte nyhedsemner om Covid-19, der senere vil blive analyseret med henblik på at skabe en forståelse 

om nyhedsbilledet om Covid-19 på Facebook.   

 

4.1 Begrebsafklaring  

Gennemgang af litteraturen har gjort det tydeligt, at jeg inden analysen er nødt til at beskrive, hvordan jeg 

forstår og bruger centrale begreber om Facebook og danske nyhedsmedier.   

 

4.1.1 Facebook 

Facebook bliver I dette special anset som en social medieplatform. Der eksistere mange definitioner på en 

social medieplatform og Kammer (2018) referer i hans bog Digital Journalistik til flere definitioner. Én er 

Kaplan og Haeinlein (2010), der omtaler sociale medieplatforme som internetbaseret applikationer, der er 

gjort mulige grundet WEB 2.0 og tillader brugere at dele information med hinanden. En anden lignende 

definition er Brügger (2013), der definerer sociale medieplatforme som tomme strukturer, som brugerne 

fylder indhold på (Kammer 2018: 61). Begge henviser altså til, at de sociale medieplatforme ikke selv skaber 

indhold, men som Gillespie (2017) også pointere, fungerer platformene som ’Content hosts’. Det er denne 

betragtning specialet tager udgangspunkt I, men igennem analysen og især diskussionen vil denne rolle 

blive taget op til nærmere betragtning.    

I forbindelse med en analyse af nyheder delt på Facebook kan det ikke undgås at nævne engagement. 

Dette begreb dækker over alle de interaktioner brugere laver med et opslag, herunder delinger af opslaget, 

kommentarer til opslaget og reaktioner, som likes og andre emojis du kan bruge til at reagere på et opslag 

med. Facebooks algoritmer fungere således, at den samlede mængde af engagement afgør, hvor mange 

brugers nyhedsfeed dit opslag bliver vist i (Hootsuit dec. 2018). 

Den enkelte bruger har et individuelt nyhedsfeed, der viser, hvad Facebook ud fra dens algoritmer, tror du 

finder mest interessant.  

 

4.1.2 Danske Nyhedsmedier 

Med de sociale medier er det blevet gjort muligt for individer at producere nyheder og dele dem med 

offentligheden på et globalt plan. Dette speciale fokuserer på danske nyhedsmedier, og med dette menes 

der kommercielle traditionelle nyhedsmedier, der lever eller delvist lever af at distribuere nyheder på tryk 

og/eller digitalt. Specialet vil fokusere på de nyheder, der bliver udgivet digitalt og spredt på Facebook.  
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Jeg har valgt at fokusere på tre nyhedsmedier, der til sammen kan repræsentere de danske nyhedsmedier 

på Facebook. I følge Selchs undersøgelse fra 2016, der omhandlede Facebooks skævvridning af 

nyhedsbilledet, kan næsten 75 % af alle nyheder fra B.T. på Facebook kategoriseres som ’soft news’. 

Næsten 50 % af Politikens nyheder på Facebook var ’general news’ og lidt over 40 % af TV 2´s nyheder på 

Facebook var ’hard news’ (Selch 2016). Disse tre nyhedsmedier fokuserer derfor på tre forskellige slags 

nyheder og kan derfor potentielt vise noget forskelligt om nyheder om Covid-19 på Facebook. 

Nyhedsmedierne er derudover blevet valgt ud fra deres egenskaber som nyhedsmedier, i det følgende vil 

jeg generelt beskrive de tre nyhedsmedier.  

 

4.1.2.1 B.T. 

B.T. blev første gang udgivet i 1916 som en trykt avis. I 2020 blev alle trykte aviser gjort gratis i hverdagen, 

sandsynligvis fordi B.T. satser på at tjene penge igennem BT.dk (Finans 29.08.2019). Ifølge B.T. selv bliver 

BT.dk hver dag besøgt af flere end to millioner danskere og er derfor et af de største nyhedsmedier i 

Danmark (B.T. 01.09.2020). B.T. benytter sig af brugerbetaling, da nogle artikler kun er tilgængelige for 

abonnementer, på denne måde benytter B.T. sig af det Kammer (2018) beskriver som ’premium-modellen’.   

B.T. har næsten 450.000 følgere på Facebook pr. december 2020. Observationer af profilen viser at B.T. 

dagligt lægger flere opslag op og er derfor aktive med at dele nyheder på Facebook (Bilag 3).  

 

4.1.2.2 TV 2 

TV 2 blev etableret i 1986 som en selvstændig tv kanal, der skulle være et alternativ til det statsejet DR. 

Siden 2003 har TV 2 dog været et 100 % statsejet aktieselskab. Dette indebære selvstændighed fra staten, 

men også krav til en række public service programmer. TV 2 er både aktiv på Tv med nyheder og 

programmer, udgiver nyheder via TV2.dk og er aktiv på sociale medier (Kulturministeriet 2020). Alle 

nyheder på TV2.dk er gratis og nyhedsmediet har dermed ingen abonnement indtægt på deres nyheder.  

TV 2 har flere forskellige Facebook sider, en af dem er TV 2 Nyhederne, der pr. december 2020 har over 

670.000 følgere. Et hurtigt kig på denne profil afslører, at der bliver lagt flere nyhederne ud dagligt, TV 2 

nyhederne er derfor meget aktive på Facebook (Bilag 3).    

 

4.1.2.3 Politiken 

Politiken blev første gang udgivet i 1884 og alle eksemplarer kan nu findes elektronisk på Politiken.dk 

(Politiken 2020). Målet var at varetage folkets meninger og ikke rette sig efter politiske overbevisninger, 

Politiken blev derfor folkets avis (Politiken 19.11.2008). I oktober 2020 havde Politiken.dk næste 12 
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millioner besøg (JP 2020). Politiken har ligesom B.T. flere abonnementer, brugere kan vælge imellem og 

dermed bruger Politiken brugerbetaling til noget af deres indhold på Politiken.dk. Denne form er, hvad 

Kammer (2018) kalder for ’premium-modellen’.  

Politiken har næsten 280.000 følgere på Facebook pr. december 2020 og er dermed den af de tre 

nyhedsmedier der har færrest følgere. Politiken er også meget aktive på Facebook med flere opslag om 

dagen, men det ser alligevel ud til at de har lidt færre opslag pr. dag end TV 2 og B.T. (Bilag 3).   

 

I nedenstående model har jeg opsummeret den relevante indsamlede vide om de tre nyhedsmedier. 

Yderligere observationer fra nyhedsmediernes facebooksider kan ses i bilag 3.  

 

Opsummering Daglig aktivitet på FB FB følgere 
Abonnements betaling 

på nyheder 

B.T. Høj Ca. 450.000 Ja 

Tv2 Høj Ca. 670.000 Nej 

Politiken Mellem Ca. 280.000 Ja 

Model 3, Kilde: Bt.dk, Tv2.dk, Politiken.dk og Facebook 

 

4.2 Udvalgte nyheder om Covid-19 

I det følgende afsnit vil jeg kort redegøre for de udvalgte nyheder om Covid-19, der i analysen vil blive 

gennemgået nærmere via relevant teori. Jeg har udvalgt tre nyhedsemner, der sammen dækker centrale 

emner om Covid-19 i Danmark. Heriblandt hvordan vi opfører os på baggrund af Covid-19, den økonomiske 

situation og forvirringen om konspirationsteorier. Da specialets problemfelt omhandler nyhedsbilledet om 

Covid-19 på Facebook, har jeg udvalgt nyheder, der både eksisterer på nyhedsmediernes hjemmesider og 

på deres facebookside. Under hver nyhedskategori har jeg lavet et skema, der viser nyhedens tilblivelse og 

færden. Disse observationer, samt flere, vil jeg kommenterer på i analysen.  

 

4.2.1 Hamstring  

Efter nedlukningen af Danmark om aften d. 11 marts 2020, gik der ikke længe før de danske nyhedsmedier 

kunne rapportere om hamstringer i de lokale supermarkeder landet over. Mine observationer viste at 

hamstringen blev dækket af B.T., TV 2 og Politiken med flere artikler, nogle var klummer med personlige 

beretninger, interviews med ansatte i butikker og politikernes reaktion på danskernes opførsel. Flere 

artikler blev delt på Facebook, hvor interaktionen var høj. B.T. skrev og delte en artikel med overskriften: 
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Fødevareminister efter lange køer: Vi kan forbyde hamstring (B.T. Hamstring 2020). TV 2 skrev og delte en 

noget lignende artikel med overskriften: Minister vil have stoppet danskernes hamstring – forbud kan være 

på vej (TV 2 Hamstring 2020). Politiken tog en anden drejning på historien og delte på Facebook en klumme 

skrevet af journalist Kristian Trojaborg med overskriften: Jeg er en af dem, der hamstrede i Lidl klokken 

21.45. Nu føler jeg mig som en idiot (Politiken Hamstring 2020).   

 

Nyhed om 

Hamstring 

Nyhedens 

oprindelse 

Udgivelse på 

netmedie 

Live på 

Facebook 
Reaktioner Kommentarer Delinger 

B.T. Netmedie 12.03.20 kl. 

01.08 

12.03.20 kl. 

15.10 

391 154 43 

Tv 2 Netmedie 12.03.20 kl. 

06.12 

12.03.20 kl. 

06.33 

+3.000 718 658 

Politiken Netmedie 12.03.20 kl. 

15.52 

12.03.20 kl. 

17.41 

769 209 63 

Model 4, Kilde: BT.dk, Tv2.dk, Politikken.dk og Facebook 

 

4.2.2 Dansk økonomi 

I maj 2020 var det helt store emne den danske økonomi og hvad nedlukningen havde haft af betydning for 

denne. Dette blev dækket med flere artikler på alle tre nyhedsmedier i løbet af maj måned. Den. 26 maj 

holdte finansministeriet pressemøde og præsenterede de faktiske tal og økonomiske konsekvenser af 

nedlukningen. TV 2 var hurtigt ude i starten af maj og dækkede spekulationerne samt forventninger med 

følgende artikel: Finansminister forventer underskud på op mod 197 milliarder kroner (TV 2 Økonomi 2020), 

denne artikel blev delt på Facebook. Men en senere artikel omhandlende pressemødet den 26. maj blev 

aldrig delt på Facebook. Både B.T. og Politiken skrev og delte en artikel om informationerne fra 

pressemødet. Overskriften hos B.T. var: Dansk økonomi vil være smadret i årevis (B.T. Økonomi 2020), 

mens Politikens overskrift var: Regeringen: Her er 13 lande der får større økonomisk tæsk end os (Politiken 

Økonomi 2020).   

 

Nyhed om 

Økonomi 

Nyhedens 

oprindelse 

Udgivelse på 

netmedie 

Live på 

Facebook 
Reaktioner Kommentarer Delinger 
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B.T. Pressemøde 26.05.20 kl. 

12.00 

26.05.20 kl. 

12.47 

180 610 16 

Tv 2 Netmedie 05.05.20 kl. 

21.00 

05.05.20 kl. 

21.04 

161 265 21 

Politikken Pressemøde 26.05.20 kl. 

12.10 

26.05.20 kl. 

12.49 

34 64 3 

Model 5, Kilde: BT.dk, Tv2.dk, Politikken.dk og Facebook 

 

4.2.3 Konspirationsteori på pressemøde 

Der gik ikke lang tid før konspirationsteorier, ’Fake News’ og misinformation om Covid-19 blev delt flittigt 

blandt skeptikere. Det har både omhandlet hvorvidt Covid-19 overhovedet eksisterer, om virussen er så 

farlig som eksperter siger den er, alternative behandlinger og om vacciner er sikre eller om de ligefrem 

indeholder mikrochips regeringer kan bruge til at spore dig med (Videnskab 01.10.2020). Den danske 

regering har længe undgået at referer til de mange usande påstande, men har blot understreget 

vigtigheden i eksperters udtalelser. Den 29. september blev myndigheder på et pressemøde direkte 

konfronteret med en af de mange konspirationsteorier omhandlende Covid-19´s eksistens, da en falsk 

journalist fra et opdigtet nyhedsmedie spurgte myndighederne om Covid-19 eksisterer og forlangte bevis 

på dette. TV 2 og Politiken skrev begge en artikel om sagen og delte den på Facebook efterfølgende. TV 2´s 

artikel havde følgende overskrift: Konspirationsteori delt igen og igen, og tirsdag blev myndigheder bedt om 

at forholde sig til den (TV 2 Konspirationsteori 2020). Mens Politikens overskrift var: ’Journalist’ fra 

fupmedie fik Brostrøm op i det røde felt på pressemøde (Politiken Konspirationsteori 2020). Mine 

observationer viste at det heller ikke er første gang at TV 2 og Politiken dækker historier om misinformation 

om Covid-19 og deler dem på Facebook. Men på B.T.´s facebookside findes der ikke mange historier om 

misinformation og heller ikke historien om konspirationsteorien på pressemødet blev dækket som artikel. 

Historien kan være nævnt i B.T.´s live blog om Covid-19, men den har ikke fået en selvstændig artikel og er 

ej heller delt på Facebook.    

 

Nyhed om 

konspirationsteori 

Nyhedens 

oprindelse 

Udgivelse 

på 

netmedie 

Live på 

Facebook 
Reaktioner Kommentarer Delinger 

BT ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ 
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Tv 2 Pressemøde 29.09.20 

kl. 22.34 

29.09.20 

kl. 22.45 

+1.000 +1.400 154 

Politikken Pressemøde 30.09.20 

kl. 18.48 

30.09.20 

kl. 21.53 

501 545 14 

Model 6, Kilde: BT.dk, Tv2.dk, Politikken.dk og Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 ANALYSEN 

I analysen ønsker jeg at besvare specialets problemformulering: Hvordan kan nyhedsbilledet om Covid-19 

på Facebook forstås og hvordan bliver den digitale offentlighed påvirket? For at besvare denne 

problemformulering har jeg udarbejdet tre underspørgsmål, som analysen er struktureret omkring. Første 

underspørgsmål lyder således: Hvordan har digitaliseringen af nyheder ændret nyhedsbilledet? Og andet 

underspørgsmål er følgende: Hvordan påvirker Facebooks algoritmer nyhedsbilledet om Covid-19? Disse to 

underspørgsmål kan sammen give os en forståelse for nyhedsbilledet om Covid-19 på Facebook og dermed 
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besvare den første del af problemformuleringen. Anden del af problemformuleringen vil blive besvaret via 

underspørgsmål tre: Hvilke konsekvenser kan vi forvente, at ovenstående har for den digitale offentligheds 

meningsdannelse?  

Selvom de tre underspørgsmål besvarer forskellige dele af problemformuleringen giver de tre elementer 

tilsammen en forståelse for nyhedsformidlingen af Covid-19 på Facebook, da de tre komponenter; 

digitaliseringen af nyheder, algoritmerne på Facebook og den digitale offentlighed alle påvirker hinanden. 

Tidligere i specialet har jeg illustreret denne sammenhæng ved følgende model:  

 

  

 

 

 

 

 

Model 7, Kilde: Egen tilvirkning 

 

Som nævnt er analysen struktureret omkring de tre underspørgsmål, hvorfor analysen er opdelt i tre dele: 

Del 1: Digitalisering af nyheder, del 2: Facebooks algoritmer og del 3: Den digitale offentligheds 

meningsdannelse. Under hver analysedel vil der være yderligere inddelinger afhængigt af tendenser inden 

for emnet. Analysen vil tage afsæt i specialets primære empiri, der består af observationer af nyheder delt 

af tre nyhedsmedier på Facebook. Derudover vil jeg inddrage sekundært kvantitativ empiri fra rapporter 

udarbejdet om danskernes nyhedsvaner og holdninger til nyhedsmedierne.  

 

5.1 Del 1: Digitalisering af nyheder 

I første del af analysen vil jeg med udgangspunkt i empirien samt relevant teori besvare underspørgsmål et: 

Hvordan har digitaliseringen af nyheder ændret nyhedsbilledet? Her vil jeg med afsæt i Kammers bog fra 

2018: Digital Journalistik og pointer fra Hågvars artikel fra 2019: News Media Rethoric on Facebook, se 

nærmere på udformningen af nyheder til sociale medier ved at bruge relevante pointer fra teorierne til at 

analysere de udvalgte nyheder om Covid-19, der er delt på Facebook. Herefter vil jeg via Kammer (2018) 

fokusere på brugerdeltagelsen i forbindelse med digitaliseringen af nyheder. Til sidst vil jeg benytte 

Digitalisering 
af nyheder

Facebooks 
algoritmer

Den digitale 
offentlighed

Nyhedsformidlingen af 
Covid-19 på Facebook
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Neuman et al. (2014) til at forstå, hvem der sætter nyhedsdagsorden, er det nyhedsmedierne eller 

brugerne på Facebook?  

Jeg vil benytte observationer om de nyhedsartikler som nyhedsmedierne: B.T., TV 2 og Politiken har delt på 

Facebook. Derudover vil jeg via ovenstående nævnt teori analysere overskrifterne, opfordring til 

engagement og kommentarerne til artiklerne. Jeg vil supplere den indsamlede empiri med sekundært 

kvantitativ data fra rapporter fra Reuters Institut og RUC.  

Igennem analysedel ét vil jeg både indtage positionen som socialkonstruktivist og kritisk realist, da jeg vil 

analysere opslag på Facebook med henblik på journalisternes sprogbrug og forsøge at gøre mig klogere på 

offentlighedens reaktioner til de enkelte opslag. Derudover vil jeg via allerede indsamlet kvantitativ data 

forstå offentlighedens holdning til nyhedsmediernes dækning af relevante nyheder. Jeg er derfor 

opmærksom på, at min egen position påvirker forståelsen af, hvordan digitaliseringen har ændret 

nyhedsbilledet, men samtidig vil jeg også acceptere allerede produceret data om offentlighedens 

holdninger som sandhed, dog med den antagelse, at der i denne indsamling kan have været usynlige 

magtstrukturer, der har påvirket resultatet.     

 

5.1.1 Nyheder til og på Facebook 

Kammer (2018) påpeger, at en af konsekvenserne ved digitaliseringen af nyheder er, at indkomsten for 

nyhedsmedierne har ændret sig, da meget af det digitale indhold er gratis for brugerne. Igennem mine 

observationer af nyheder om Covid-19, der var videredelt på Facebook, fandt jeg ingen nyheder, der 

krævede brugerbetaling for at læse nyheden, selvom mine undersøgelser om de tre nyhedsmedier viste at 

B.T. og Politiken begge benytter sig af hvad Kammer (2018) beskriver som ’premium-modellen’ og gør 

dermed de mest gense nyheder gratis og kun kræver brugerbetaling for nyheder med særindhold. Hvis vi 

ser nærmere på de tre nyhedstemaer, som jeg har udvalgt omhandlende Covid-19, så er det meget gense 

nyheder, der omhandler relevante emner om Danmarks og danskernes situation under pandemien.  

I forhold til nyheder om hamstring ved den første nedlukning af Danmark skrev både B.T. og TV 2 artikler 

med lignende overskrifter og indhold, der begge omhandlede fødevareministeren, som ville have stoppet 

hamstringen via eventuelle forbud (B.T. Hamstring 2020, Tv 2 Hamstring 2020). Artiklerne bundede på en 

officiel udtalelse fra ministeren og dermed kan en nyhed som denne ikke betragtes som særindhold, kun ét 

nyhedsmedie bringer. Politikens artikel var derimod af mere personlig karakter, da det var en klumme 

skrevet ud fra personlige oplevelser og overvejelser af en af redaktionens egne journalister. Denne klumme 

dækkede hamstringen som en nyhed ved at beskrive journalistens egne valg om at hamstrer (Politiken 

Hamstring 2020). Politiken delte i denne periode ikke andre nyheder om hamstringen på deres 
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Facebookside og dækkede heller ikke emnet ligeså bredt som B.T. og TV 2 gjorde (Bilag 3), måske er det 

også derfor at dette indhold, på trods af at det kan betegnes som særindhold, fra Politiken er blevet gjort 

gratis.  

Udover hamstring valgte jeg at se nærmere på nyheder om den danske økonomi under pandemien. 

Politiken og B.T. delte på Facebook en artikel med information om den danske økonomi baseret på et 

pressemøde afholdt i finansministeriet d. 26. maj (Politiken Økonomi 2020, B.T. Økonomi 2020). TV 2 

derimod delte en artikel tidligere på måneden, der blot spekulerede i den danske situation (Tv 2 Økonomi 

2020), men artiklen var stadig baseret på viden, der var tilgængelig for alle nyhedsmedier og den generelle 

befolkning. Derfor kan ingen af nyhederne betegnes som særindhold, hvilket forklarer hvorfor ingen af 

artiklerne krævede brugerbetaling i forhold til ’premium-modellen’ som B.T. og Politiken benytter sig af.  

Det sidste nyhedsemne om Covid-19 jeg valgte at fokusere på omhandler en konspirationsteori, som 

politikerne blev konfronterede med på et pressemøde. Både TV 2 og Politiken dækkede dette optrin med 

en artikel, der efterfølgende blev delt på Facebook (TV 2 Konspirationsteori 2020, Politiken 

Konspirationsteori 2020). Artiklerne krævede ikke brugerbetaling, da indholdet igen ikke var særindhold, da 

kilden var et pressemøde. B.T. valgte ikke at dække hændelsen og har heller ikke ofte skrevet artikler om 

generel misinformation om Covid-19. TV 2 og Politiken har flere gange dækket konspirationsteorier og 

misinformation med artikler på deres hjemmeside, der også er delt på Facebook (Bilag 3). 

Ovenstående fortæller mig, at selvom to ud af tre nyhedsmedier benytter ’premium-modellen’ i forhold til 

brugerbetaling, har de valgt at gøre artikler om ovenstående nyhedsemner gratis for brugerne, grundet det 

gense indhold, der ikke har krævet en særproduktion fra redaktionens side. Senere i analysedel ét vil jeg 

kommentere nærmere på de tre valgte nyhedsemner via Neuman et al. (2014) og i analysedel to vil jeg 

benytte Lehman-Wilzig et al. (2010) til at kategorisere emnerne i forhold til nyhedens vigtighed. 

For at kunne tjene penge uden brugerbetaling kræver det at nyhedsmedierne tiltrækker læsere til deres 

hjemmesider. Kammer (2018) påpeger, at Facebook her bliver en vigtig platform og samarbejdspartner for 

nyhedsmedierne, hvilket kan forklare, hvorfor jeg i mine observationer om nyheder på Facebook kan se, at 

de tre valgte nyhedsmedier alle deler flere artikler om dagen (Bilag 3), på denne måde er der større chance 

for at ramme brugerne og tiltrække flere læsere til deres hjemmesider. En måde at tiltrække brugerne på er 

via de såkaldte ’clickbaits’. Journalisterne laver overskrifter, der får artiklen til at fremstå mere relevant end 

den er og nogle gange provokerer eller rører overskriften dig i en sådan grad, at du føler dig tvunget til at 

læse artiklen for derefter blot at føle dig snydt, da indholdet ikke var ligeså interessant, som overskriften 

lovede.  
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I forhold til de udvalgte artikler, som jeg fokuserer på i dette speciale, er der ingen overskrifter, der lover 

noget, som artiklen ikke kan holde. I forhold til de økonomiske nyheder er der dog meget forskel på 

overskrifterne fra de tre nyhedsmedier. TV 2 fokuserer på en meget faktuel overskrift, der dog chokerer 

grundet det høje beløb: Finansminister forventer underskud på op mod 197 milliarder kroner, men som ikke 

direkte appellerer til de store følelser. B.T. brugte i stedet følgende overskrift: Dansk økonomi vil være 

smadret i årevis, der mere tydeligt påvirker danskernes følelser i en negativ retning. Politiken valgte et 

mere positivt ordvalg med overskriften: Regeringen: Her er 13 lande der får større økonomisk tæsk end os. 

Denne overskrift faldt dog ikke i god jord hos facebookbrugerne, hvor flere kommenterede, at det for det 

første ikke var en nyhed, at dansk økonomi har set bedre dage og så bryd mange sig ikke om at fokusset lå 

på lande, der havde gjort det være end Danmark selv. En påpeger direkte, at det er en ringe trøst at give 

sådan en overskrift (Bilag 2.1). Den ellers mere positive overskrift fik negative kommentarer med sig – men 

ingen beskyldte artiklen for at være ’clickbait’. Blot at emnet var uinteressant og dermed har Politiken nok 

ikke genereret meget trafik på deres hjemmeside ved at dele præcis denne artikel.   

Ingen af de valgte artikler kan altså betegnes som ’clickbait’ og derfor ses denne tendens ikke indenfor de 

valgte nyhedsemner jeg har medtaget i dette speciale. Jeg kan dog se en tendens til, at der bliver reageret 

på overskrifterne i kommentarfeltet og nogle beskylder direkte andre for at kommenterer uden at læse 

artiklen først (Bilag 3), derfor er det ikke engang sikkert at artiklerne tiltrækker læsere til hjemmesiderne.  

Som Kammer (2018) pointerer, bruger nyhedsmedierne Facebook til at få brugernes opmærksomhed. 

Facebook er her både en nødvendighed men også en konkurrent, da nyhedsmedierne skal konkurrer om 

brugernes opmærksomhed. Derfor sørger nyhedsmedierne for at skabe engagement til deres opslag, da 

det er de opslag med mest engagement, der grundet Facebooks algoritmer, bliver vist mest og dermed 

tiltrækker mest opmærksomhed. I analysedel to vil jeg komme nærmere ind på betydningen af Facebooks 

algoritmer for nyhedsbilledet. I denne analysedel vil jeg som det næste se nærmere på, hvad 

nyhedsmedierne kan gøre for at opfordre til engagement. Den ene måde er ’clickbait’, som jeg netop har 

gennemgået med reference til de tre nyhedsemner specialet fokuserer på. En anden måde hvorpå 

nyhedsmedierne kan opfordre til engagement er ved at danne små tekster til opslagene på Facebook, som 

enten taler til folks følelser eller direkte stiller spørgsmål eller krav om reaktioner til opslaget. 

I alt fokuserer jeg i dette speciale på otte nyhedsartikler, der er blevet delt på Facebook. Ved alle otte 

opslag har nyhedsmedierne valgt at indsætte et citat fra artiklen eller en kort uddybning af emnet, der har 

sammenhæng til artiklens overskrift og dermed uddyber indholdet af artiklen (Bilag 1). Dette kan også være 

med til at minimere risikoen for clickbait, da info teksten til opslaget er med til at uddybe artiklens 

overskrift. Ved et af de otte opslag har Politiken dog valgt at slutte deres informative tekst om emnet af 
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med et direkte spørgsmål: Men hvordan skal man forholde sig til disse teorier? (Bilag 1.8). Det valgte 

Politiken at gøre ved deres artikel om den falske journalist til et pressemøde, som spurgte direkte ind til en 

konspirationsteori. Opslaget opnåede 545 kommentarer, hvor flere af facebookbrugerne forholder sig til 

om Søren Brostrøms reaktion var i orden og dermed også tager stilling til Politikens spørgsmål om, hvordan 

man bør forholde sig til teorierne (Bilag 2.2). Til sammenligning delte TV 2 samme historie på deres 

facebookside, hvor de blot uddyber deres overskrift med følgende tekst: Konspirationen er blevet delt igen 

og igen på sociale medier, og tirsdag blev myndighederne bedt om at forholde sig til den (Bilag 1.7). TV 2 

opfordrer derfor ikke direkte til engagement som Politiken gør med deres opslag, men TV 2 opnåede over 

1400 kommentarer til opslaget, hvilket er næsten 1000 mere end Politiken. Som præsenteret tidligere i 

specialet har TV 2 flere følgere på Facebook end Politiken, men derfor er denne forskel stadig 

bemærkelsesværdig og kan indikere at opfordring til direkte engagement ikke nødvendigvis skaber mere 

engagement på Facebook.   

Hågvar pointerer i sin artikel fra 2019, at journalister ændrer sprogbruget for at opnå mere engagement på 

Facebook og dermed kan nyhedsbilledet ændre sig grundet behovet for øget engagement for at blive set og 

tiltrække læsere til nyhedsmediernes hjemmesider. Kammer (2018) pointere at dette er en af 

konsekvenserne ved digitaliseringen af nyheder, da det nu er vigtigt, at artikler klarer sig godt på sociale 

medier. 

Dette speciale vil ikke gå i dybden med, hvordan journalisters sprogbrug har ændret sig, men forstå at dette 

er en tendens, som ændrer nyhedsbilledet, da både sprogbrug og valg af nyheder er dikteret ud fra, 

hvordan nyheder klarer sig på Facebook.  

Ser vi nærmere på nyhedsemnet om konspirationsteorier, som er valgt til dette speciale. Så jeg I mine 

observationer at B.T. ikke har skrevet mange artikler om misinformation om Covid-19 og har heller ikke delt 

artikler om emnet på deres facebookside. Dette har både Politiken og TV 2 dog gjort i løbet af hele 2020 

(Bilag 3). Reuters Institute har i deres rapport om News media i 2020 undersøgt om offentligheden ønsker 

at nyhedsmedier dækker falske udtalelser fra politikere og hvorvidt offentligheden mener, at sociale 

medieplatforme som Facebook skal blokere falske udtalelser fra politikere. Undersøgelsen viser, at der er 

en klar tendens i hele verden og i Danmark til at offentligheden ønsker, at nyhedsmedierne skal dække 

udtalelser selvom disse kan være falske. Derimod mener flertallet i offentligheden, både på verdensplan og 

i Danmark, at sociale medieplatforme bør blokere falske udtalelser og reklamer fra politikere (Reuters 

Institute 2020). Ifølge disse undersøgelser må jeg forholde mig til at offentligheden syntes at B.T. burde 

have dækket nyheden om fup journalisten, der stilede spørgsmål om konspirationsteorien på et 

pressemøde også selvom dette ikke var en falsk udtalelse fra en politiker, men stadig en udtalelse på et 

direkte pressemøde med politikere og andre myndigheder. Derudover burde B.T. ligesom Politiken og TV 2 
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dække andre historier om falsk information omhandlende Covid-19. Men bør disse historier deles af 

nyhedsmedierne på Facebook eller bør de blot forblive artikler på mediernes hjemmeside? Offentligheden 

svare i undersøgelsen fra Reuters Institute at Facebook bør blokere falske udtalelser, men er en nyhed om 

konspirationsteori det samme som en falsk udtalelse? Offentligheden mener, at nyheder om falske 

udtalelser bør eksistere, men grundet digitaliseringen af nyheder befinder disse artikler sig nu også på 

platforme som offentligheden mener bør blokere falske udtalelser. Nyhedsartiklerne fra Politiken og TV 2 

kan i sig selv måske ikke opfattes som falske udtalelser, men nyhedsmedierne ønsker at opnå engagement 

ved at dele disse nyheder og dermed kan de risikere, at brugere udnytter opslagets kommentarspor til at 

dele deres konspirationsteorier om Covid-19. Ser jeg nærmere på kommentarsporet til de to opslag med 

artikler om konspirationsteorien, kan jeg se, at flere facebookbrugere syntes at teorien fra den falske 

journalist er valid og forholder sig også skeptiske overfor, hvorvidt Covid-19 overhovedet eksisterer (Bilag 

2.3). Dermed er delingen af artiklen med til at skabe og opfordre til falske udtalelser på Facebook, hvilket 

befolkningen mener Facebook bør blokere. Derfor er det måske efter befolkningens mening godt at B.T. 

ikke deler nyhedsartikler om falsk information om Covid-19 på Facebook? Præcis dette spørgsmål kan ikke 

besvares ved hjælp af kvantitativ data og kræver derfor en nærmere undersøgelse og analyse for at forstå 

offentlighedens holdninger til netop dette. En sådan undersøgelse har jeg ikke lavet i forbindelse med dette 

speciale, men i diskussionen vil jeg ud fra et teoretisk synspunkt se nærmere på Facebooks ansvar i forhold 

til misinformation om Covid-19.    

Vi kan ud fra ovenstående tendenser se, at digitaliseringen af nyheder har ført til en anden indkomstmodel 

hos nyhedsmedierne og derfor et større behov for at tiltrække læsere til deres hjemmesider. Dette bliver 

gjort ved at udnytte Facebook som platform og i den forbindelse ændrer nyhedsbilledet sig, da 

journalisterne ændrer sprog for at opnå så meget engagement som muligt samtidig med at indholdet i 

artikler bliver valgt ud fra hvilke emner, der klare sig bedst på Facebook, så nyhedsmedierne kan få flere 

læsere til deres hjemmesider. Nyhedsbilledet om Covid-19 bliver derfor til dels påvirket af disse tendenser. 

I det næste afsnit vil jeg se nærmere på den brugerdeltagelse, der finder sted grundet digitaliseringen af 

nyheder.                      

 

5.1.2 Brugerdeltagelse  

Ifølge Kammer (2018) er en af konsekvenserne ved digitaliseringen af nyheder, at brugerdeltagelsen har 

ændret sig og dette er især tydeligt i forhold til sociale medier. På Facebook er det muligt for individer at 

poste indhold, tekster, billeder og videoklip fra begivenheder som journalister kan benytte og henvise til i 

deres nyhedsartikler. Dette gælder også udtalelser fra politikere, der bliver delt på sociale medier og ikke 

via den traditionelle pressemeddelelse til landets nyhedsmedier. I specialets afsnit 4.2 redegjorde jeg for, 
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hvor de udvalgte nyheder har deres oprindelse. Ingen af nyhederne stammede fra Facebook. Alle nyheder 

er produceret enten fra information fra pressemeddelelser eller andet materiale eller fra pressemøder 

afholdt om Covid-19 i Danmark. Derfor kan jeg forstå, at selvom der er mulighed for deltagelse i 

brugerdeltagelsens første fase angående indsamling, er denne mulighed ikke blevet brugt til de gældende 

nyhedsartikler præsenteret i dette speciale. Brugerdeltagelse i indsamlingsfasen kan være fordelagtigt for 

journalisterne, men i nogle tilfælde unødvendige. I forhold til nyhedsemnet hamstring forventede jeg, at 

nyhedsmedierne havde brugt billeder og beretninger fra læsere, men her har journalisterne brugt billeder 

taget af pressefotografer (TV 2, B.T., Politiken Hamstring 2020). Politiken valgte dog en personlig beretning 

fra deres journalist Kristian Trojaborg, men dette ville jeg ikke kalde for brugerdeltagelse i 

indsamlingsfasen, da journalisten er ansat hos Politiken. Havde journalisten derimod som privat person 

skrevet et indlæg på Facebook, som Politiken derefter havde brugt som indhold til nyhedsartiklen, ville det 

kunne betegnes som brugerdeltagelse.  

Den næste fase i brugerdeltagelsen er udvælgelse af nyheder. Kammer (2018) pointerer, at journalister 

stadig udvælger de relevante nyhedsemner og indholdet til artiklerne, men som jeg i det ovenstående 

afsnit er kommet ind på, er en af tendenserne ved digitalisering af nyheder netop, at journalisterne 

udvælger og former artiklerne så de generer så meget engagement som muligt på Facebook, derfor bør det 

også argumenteres for, at der er en vis form for brugerdeltagelse i udvælgelsesfasen. I hvert fald bør det 

påpeges at digitaliseringen og sociale medier påvirker arbejdet i denne fase og dermed også det 

overordnede nyhedsbillede. Den tredje fase; produktionen, er der meget lidt brugerdeltagelse ifølge 

Kammer (2018), og i min observation af de valgte nyhedsartikler kan jeg ikke se tegn på brugerdeltagelse i 

produktionen.  

I den fjerde fase; distribution, spiller facebookbrugerne igen en stor rolle. Kammer (2018) pointerer, at 

mange af netavisernes læsere deler artiklerne på Facebook. De valgte artikler i dette speciale er alle 

oprindeligt blevet delt af nyhedsmedierne selv, men alle artiklerne er efterfølgende blevet videredelt af 

facebookbrugere. I afsnit 4.2 redegjorde jeg for hvor mange delinger de enkelte artikler hver især har. Den 

artikel med flest delinger var artiklen om hamstring fra TV 2, der blev videredelt 658 gange og den artikel 

med færrest delinger var Politikens nyhed om den danske økonomi, denne blev kun videredelt 3 gange. Alle 

artikler er dog blevet videredelt og dermed kan der ses en tendens til brugerdeltagelse i denne fase, når det 

omhandler nyheder om Covid-19.  

I den femte og sidste fase i brugerdeltagelsen ser vi fortolkningen af nyheden. Som en del af digitaliseringen 

foregår denne fortolkning offentligt på de sociale medier. Igennem min observation af de udvalgte nyheder 

på Facebook kan jeg se, at indholdet af nyheder bliver diskuteret mellem fremmede mennesker og set med 
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socialkonstruktivistiske briller kan vi argumentere for, at det er her sandheden i samfundet fortolkes og 

dannes. I analysedel tre vil jeg komme nærmere ind på den digitale offentlighed og dennes 

meningsdannelse. 

Ovenstående gennemgang af brugerdeltagelsen i nyhederne om Covid-19 giver en forståelse for at 

digitaliseringen har gjort denne brugerdeltagelse mulig, men at den stadig ikke forekommer i alle faserne. I 

rapporten: Danskernes brug af nyhedsmedier 2020 pointerer skribenterne, at 46 % af danskerne har tillid til 

de danske nyhedsmedier og 17 % har ikke tillid. Der ses også en tendens til at flere danskere peger på 

sociale medier som en kilde til misinformation (RUC 2020). Derfor giver det måske også mening, at 

journalisterne stadig står for arbejdet i største delen af faserne, så længe tilliden er der, vil offentligheden 

ikke søge mod enkelte individers opslag på Facebook om samme emner, netop fordi Facebook anses for at 

være en stor kilde til misinformation.  

 

5.1.3 Nyhedsdagsorden  

I ovenstående afsnit så jeg, hvordan digitaliseringen har ændret brugerdeltagelsen og på den måde ændret 

nyhedsbilledet. Neuman et al. (2014) pointerer, at selvom journalister og nyhedsmedierne forsøger at 

frame en nyhed, kan de ikke altid styre, hvad der sker med denne nyhed så snart den deles på Facebook. 

Igennem interaktioner kan meningen med nyheden nemlig ændres – ligesom Kammer (2018) pointerer, at 

det sker i fortolkningsfasen. I Neuman et al.’s studie fra 2014 argumenterede de for at framing af nyheder 

ikke kun gik en vej, både nyhedsmedierne og de sociale medier framer nyheder og skaber sammen 

nyhedsdagsorden. Neuman et al. (2014) spekulerede i om de sociale medier bidrog med nyheder, som 

nyhedsmedierne ikke opfangede, men dette var ikke tilfældet. Undersøgelser viste, at sociale medier blot 

var hurtigere til at sprede nyhederne end de traditionelle nyhedsmedier var, men de traditionelle nyheder 

ville på et tidspunkt have opfanget nyheden og delt den selv. Som nævnt tidligere i analysen og som det 

også fremgår af afsnit 4.2 er ingen af de valgte nyheder i dette speciale opstået oprindeligt på Facebook. 

Det er alle nyheder, som nyhedsmedierne har delt først. Nyhederne er altså ikke gået viralt blandt 

individuelle brugere før nyhedsmedierne opfangede historierne. Jeg kan dog ikke konkludere, at dette 

betyder, at nyhedsmedierne bestemmer dagsorden, når det kommer til nyheder om Covid-19, da Facebook 

stadig har indflydelse på hvilke nyheder, der bliver set af flest. Nyhedsmedierne udvælger derfor 

nyhederne, men Facebook har indflydelse på hvilke nyheder, der bliver vist og jeg kan forestille mig, at den 

digitale offentlighed alligevel ville frembringe et emne selvom nyhedsmedierne ikke havde udvalgt dette 

emne som en nyhed. I analysedel to og tre vil jeg komme nærmere ind på henholdsvis Facebooks rolle i 

forhold til nyhedsbilledet og den digitale offentlighed.      
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Neuman et al. (2014) fandt i deres undersøgelse også ud af, at Facebook havde mere fokus på nyheder med 

social og offentlig orden end nyhedsmedierne havde. I forhold til de valgte nyhedsemner i dette speciale 

kan vi klassificere nyhederne om hamstring som social og offentlig orden, da dette handler om danskernes 

opførsel under nedlukningen. I afsnit 4.2 kan vi se at dette nyhedsemne generede mest samlet engagement 

sammenlignet med de andre to nyhedsemner; økonomi og konspirationsteori. Der ses derfor en tendens til 

at nyheder omhandlende social og offentlig orden er mest populærere på Facebook. Kammer (2018) 

pointerer, at nyheder ikke kun bliver udvalgt ud fra de klassiske nyhedsværdier men også ud fra hvilke, der 

klare sig bedst på Facebook. På denne måde er Facebook sammen med nyhedsmedierne med til at sætte 

dagsorden og influere nyhedsbilledet om Covid-19. 

I analysedel to vil jeg via Lehman-Wilzig et al.´s (2010) teori se nærmere på hvilke nyheder, der generer 

mest engagement på Facebook og samtidig bedre forstå Facebooks rolle i påvirkningen af nyhedsbilledet 

om Covid-19 på Facebook.     

 

5.1.4 Delkonklusion 

Ovenstående analyseafsnit har belyst, hvordan digitaliseringen af nyheder har ændret nyhedsbilledet. Vi 

ser en række tendenser som brugerbetaling, ’clickbait’ og retorik der ændres grundet digitaliseringen, da 

det nu er vigtigt at skabe nyheder, der klare sig godt på Facebook og tiltrække flere læsere til 

nyhedsmediernes hjemmesider. Disse tendenser er med til at ændre nyhedsbilledet, da tendenserne 

dikterer hvilke nyheder, der bliver prioriteret af nyhedsmedierne. I forhold til nyheder om Covid-19 så jeg 

ikke en stærk tendens til, at nyhedsmedierne benyttede sig af clickbait eller direkte opfordrede til 

engagement på Facebook, men om journalisterne har justeret sproget, så artiklerne klarede sig bedre, kan 

jeg ikke umiddelbart svare på. Jeg må dog forvente at nyhedsmedierne ønsker engagement og læsere og 

dermed gør, hvad de kan for at øge dette via de delte artikler på Facebook. Dermed må jeg konkludere, at 

digitaliseringen påvirker nyhedsbilledet.  

Digitaliseringen har også medført en øgede mulighed for brugerdeltagelse. I forhold til de udvalgte nyheder 

om Covid-19, ser vi en tendens til at brugerdeltagelsen er størst i distributions- og fortolkningsfaserne. Jo 

flere interaktioner en artikel får jo flere visninger vil den få og dermed er den øgede tendens af 

brugerdeltagelse grundet digitaliseringen med til at ændre nyhedsbilledet på Facebook.  

Nyhedsmedierne og Facebook er fælles om at bestemme nyhedsdagsorden, der ses dog en større 

hastighed på Facebook, men dette har ikke en stor betydning i det samlet nyhedsbilledet. På Facebook ses 

der dog en tendens til, at det er nyheder af social og offentlig orden, der bliver fokuseret mest på og dette 

kan være med til at skævvride nyhedsbilledet om Covid-19.  
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5.2 Del 2: Facebooks Algoritmer 

I analysedel to vil jeg via relevant empiri og teori fra litteraturgennemgangen svare på underspørgsmål to: 

Hvordan påvirker Facebooks algoritmer nyhedsbilledet om Covid-19? Her vil jeg først, i forlængelse af 

analysedel ét, via Lehman-Wilzig et al. (2010) se nærmere på, hvilken type af nyhed de udvalgte 

nyhedsemner om Covid-19 er og derefter via Selchs pointer fra 2016 forstå, hvilken betydning det har for 

mængden af engagement til nyheden på Facebook. Via Gillespie (2014) vil jeg danne en større forståelse af 

vigtigheden og konsekvensen af Facebooks algoritmer, for til sidst at fokusere på Facebooks ønske om at 

gøre verden til et gladere sted og hvordan dette kan påvirke nyhedsbilledet om Covid-19 på Facebook. 

I denne analysedel vil jeg igen benytte mine observationer om de delte artikler på Facebook, herunder 

mængden af engagement ligesom nyhedsemnerne vil blive analyseret via teori. Derudover vil jeg benytte 

sekundært kvantitativ data fra Reuters institut, RUC samt Slots- og Kulturministeriet til bl.a. at belyse 

tilliden til de danske nyhedsmedier. 

Analysen vil indeholde kvalitativ data i form af observationer om de udvalgte nyheder, hvor jeg som forsker 

vil prøve at forstå, hvilken type nyhed jeg analysere og dermed forstå, hvilken konsekvens dette har for 

nyhedsbilledet. Dette er en metode inden for socialkonstruktivismen, hvorfor jeg har en forståelse for, at 

hvordan vi klassificerer nyheden er socialkonstrueret og denne klassificering kan være påvirket af mine 

egne forud antagelser om nyhedsemnerne. Udover kvalitativ data vil jeg også benytte kvantitativ data for 

at forstå danskernes tillid til nyhedsmedier. Dette kan jeg ikke uden at forholde mig til vidensproduktionen 

som kritisk realist hvilket betyder, at jeg anerkender dataen som sandhed om strukturer i samfundet, men 

samtidig forstår, at denne sandhed ikke er entydig og afhænger af kontekst og eventuelle magtstrukturer.   

 

5.2.1 Type af nyhed og engagement på Facebook 

Lehman-Wilzig et al. (2010) har igennem et studie fundet frem til, at nyheder kan inddeles i tre kategorier; 

’soft news’, ’generel news’ og ’hard news’. Ser vi overordnet på nyheder om Covid-19, så er det et politisk 

og sundhedsmæssigt issue, der berører hele befolkningen. Både i forhold til helbredsmæssige og personlige 

konsekvenser og det er et politisk issue at bestemme i hvor høj grad borgernes hverdag bliver påvirket 

under pandemien i forhold til restriktioner. Derfor mener jeg også, at nyheder om Covid-19 er ’hard news’. 

Ser vi nærmere på de enkelte udvalgte nyhedsemner om Covid-19; hamstring, økonomi og 

konspirationsteori, ser jeg igen en tendens til at emnerne som hovedregel bør høre under ’hard news’ 

kategorien.  
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Hamstring omhandler alle i befolkningen, hvis ikke man selv var en der hamstrede, blev man påvirket af det 

grundet efterfølgende tomme hylder i supermarkedet. Det blev også hurtigt et politisk issue, hvor to af de 

tre valgte artikler på området beskriver, hvordan fødevareministeren udtalte sig om sagen.  

Artiklerne om økonomi omhandler alle konsekvenser for den danske økonomi grundet Covid-19 og bliver 

derfor et politisk samfundsmæssigt issue, der berører alle til en vis grad.  

Nyheden om fup journalisten og dennes konspirationsteori på et pressemøde er en politisk nyhed, men 

hvor artiklerne primært fokusere på Søren Brostrøms reaktion overfor journalisten og ikke så meget på den 

egentlige konspirationsteori. Kun to ud af tre nyhedsmedier valgte at dække denne begivenhed som en 

nyhed, hvilket også tyder på, at nyheden ikke er relevant eller vigtig for hele befolkningen, men fordi det 

foregik live til et pressemøde ville det heller ikke give mening at dække historien på et senere tidspunkt og 

dermed var det ikke en nyhed, der kunne vente, som nyheder i kategorien ’generel’ og ’soft news’ kan. 

Fordi nyheden primært kom til at handle om, hvordan Søren Brostrøm taklede journalistens spørgsmål 

bliver det nærmere et spørgsmål om dækning af kendte og deres ageren end et politisk hårdt emne som 

konspirationsteorier. Derfor kan det også argumenteres for at denne nyhed hører til i ’soft news’ 

kategorien, men dog stadig under ’hard news’, da Covid-19 nyheder overordnet er ’hard news’.   

Selch (2016) brugte ovenstående inddeling til at vurdere vigtigheden af en nyhed og forstå hvilken type af 

nyhed, der opnåer mest engagement på sociale medier. Ifølge Selch (2016), Kammer (2018), Neuman et al. 

(2014) og Hootsuite (2018) er det de opslag med mest engagement, der bliver vist flest gange på 

facebookbrugeres personlige nyhedsfeed. På denne måde opnår nyhedsmedierne mest opmærksomhed pr. 

artikel og som nævnt i analysedel et er det grundet digitaliseringen af nyheder nødvendigt for 

nyhedsmedierne at opnå opmærksomhed på Facebook, så dette kan generere flere besøg på 

hjemmesiderne. Selchs undersøgelse i 2016 viste, at der blandt danske nyhedsmedier blev delt flest artikler 

i kategorien ’hard news’, men at det var nyhedsartikler i kategorien ’soft news’, der fyldte mest på 

Facebook. Dette vidner om, at nyheder i kategorien ’soft news’ opnår mest engagement på Facebook og 

bliver dermed set af flest brugere.      

’Hard news’ anses for at være de vigtigste nyheder og ud fra ovenstående gennemgang af udvalgte 

nyhedsemner kan jeg se, at fordi nyhederne overordnet handler om Covid-19, bliver det automatisk ’hard 

news’ og dermed vigtige nyheder. Det kan dog argumenteres for, at fordi de to artikler om 

konspirationsteori fokusere på Brostrøms reaktion, at dette bliver ’soft news’. Ud fra denne gennemgang 

og Selchs undersøgelse fra 2016 må jeg forvente, at det er artiklerne om konspirationsteori, der får mest 

samlet engagement, da det oftest er ’soft news’, der opnår dette. Udover ovenstående pointe om hvilken 

type nyhed, der genererer mest engagement, må vi også overveje Neuman et al.´s (2014) betragtning af 
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nyheder på sociale medier og deres argument om, at det er nyheder med social og offentlig orden der får 

mest engagement. Ud fra den teori må jeg forvente også at se et stort engagement ved nyhedsartiklerne 

om hamstring, da dette som beskrevet i analysedel ét netop omhandler danskernes opførsel under Covid-

19.  

I afsnit 4.2 præsenterede jeg engagementet for de enkelte nyheder. Starter vi med et overblik over de 

nyheder B.T., har delt på Facebook indenfor de tre kategorier, kan vi se, at nyheden om økonomi har fået 

mest engagement i alt i forhold til artiklen om hamstring. Dette er stik modsat, hvad jeg forudså via 

ovenstående teorier. Årsagen kan dog være, at artiklen om hamstring ikke var den eneste artikel om dette 

emne B.T. delte indenfor få dage, derimod var artiklen om økonomi den eneste omhandlende det emne 

B.T. delte i dagene omkring (Bilag 3). Specielt ved denne artikel er dog det høje antal af kommentarer i 

forhold til reaktioner. Det vidner om at folk ikke bare reagere på denne nyhed som de gør med en nyhed, 

der omhandler social orden, men i stedet bruger tid på at diskutere emnet og årsagen til Danmarks dårlige 

økonomiske situation.  

 

B.T. / Emne Reaktioner Kommentarer  Delinger Engagement i alt 

Hamstring 391 154 43 588 

Økonomi 180 610 16 806 

Konspirationsteori ÷ ÷ ÷ ÷ 

Model 8, Kilde: afsnit 4.2 

 

Ser jeg i stedet nærmere på TV 2 og de tre artikler de har delt indenfor de tre nyhedsemner, kan jeg se, at 

nyheden om hamstring har fået mest engagement. Dette var forventet fordi hamstring omhandler social og 

offentlig orden og bør dermed ifølge Neuman et al. (2014) opnå mest engagement på Facebook. Dog er 

dette stadig i kategorien ’hard news’ og burde derfor ikke få mere engagement end nyheden om 

konspirationsteorien, da denne kan betegnes som ’soft news’, men ikke som social eller offentlig orden. 

Nyheden om konspirationsteorien har dog opnået en stor del engagement, især hvis vi sammenligner med 

nyheden om økonomi, der kan betegnes som ’hard news’ og heller ikke som social eller offentlig orden. 

Derfor forventede jeg ikke meget engagement til denne nyhed, hvilket TV 2 heller ikke opnåede.   

 

 

TV 2 / Emne Reaktioner Kommentarer  Delinger Engagement i alt 

Hamstring +3.000 718 658 +4.376 
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Økonomi 161 265 21 447 

Konspirationsteori +1.000 +1.400 154 +2.554 

Model 9, Kilde: afsnit 4.2 

 

Politiken har opnået næsten lige meget engagement for nyheden om hamstring og nyheden og 

konspirationsteorien, hvilket igen giver mening ifølge Selch (2016) og Neuman et al. (2014). Nyheden om 

økonomi opnåede som forventede og ligesom hos TV 2 ikke meget engagement.   

 

Politiken / Emne Reaktioner Kommentarer  Delinger Engagement i alt 

Hamstring 769 209 63 1.041 

Økonomi 34 64 3 101 

Konspirationsteori 501 545 14 1.091 

Model 10, Kilde: afsnit 4.2 

 

Ovenstående viser en generel tendens til, at nyheder i kategorien ’soft news’ og nyheder omhandlende 

social og offentlig orden får mest engagement på Facebook og grundet Facebooks algoritmer vil det være 

disse typer af nyheder, der bliver vist mest. Vigtige nyheder som den danske økonomiske situation vil ikke 

blive en stor del af det nyhedsbillede, vi ser om Covid-19 på Facebook. 

Ifølge rapporten fra Reuters Institute bruger 37 % af danskerne Facebook til at læse nyheder (Reuters 

Institute 2020) og ifølge medieudviklingsrapporten fra Slots- og Kulturministeriet foretrækker 23 % af 

danskerne Facebook som nyhedsplatform og 47 % bruger Facebook til at tilgå nyheder mindst en gang om 

måneden (Slots- og Kulturministeriet 2020). Tallene fra disse to rapporter viser en tendens til at rigtig 

mange danskere bruger Facebook som platform til nyheder og dermed har det betydning for det 

overordnede nyhedsbillede om Covid-19, når vi ser en skævvridning i hvilke typer af nyheder, der bliver vist 

på Facebook. Denne konsekvens vil jeg komme nærmere ind på i næste del af analysen.   

 

5.2.2 Algoritmer og deres betydning 

Ovenstående afsnit viste en tendens til, at de vigtige nyheder ikke er dem, der bliver vist mest på Facebook. 

Nyheden om hamstring kan betegnes som en vigtig nyhed, men ikke mere vigtig end nyheden om den 

danske økonomi. Alligevel har nyheden om hamstring fået betydeligt mere engagement og vil derfor også 

blive vist til flere på Facebook. Det betyder, at når vi tilgår nyheder via Facebook vil vi blive vist et overtal af 

nyheder om social og offentlig orden og ikke om tunge emner som landets økonomi, der ellers har stor 
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betydning for alle danskere. Denne skævvridning bliver skabt af Facebooks algoritmer, der er opstillet, så 

de viser dig de mest populærere ting i dit nyhedsfeed. 

Gillespie (2014) og Pariser (2011) pointerer begge, at algoritmer er en nødvendighed grundet de enorme 

mængder af information, der eksistere på nettet. Algoritmerne er skabt således, at de forsøger at lærer 

dine præferencer ud fra de valg, du tager, når du søger efter ting på nettet. Hootsuite (2020) påpeger i et 

blogindlæg, at det er muligt at vise facebookbrugerne de mest populærere ting efter like-funktionen blev 

opfundet. Pariser (2011) påpeger, at dette dog er en udfordring, da flere brugere vælger at like nyheder i 

kategorien ’soft news’ i stedet for nyheder i kategorien ’hard news’. Derfor bliver vi oftere eksponeret for 

’soft news’ i vores nyhedsfeed. Denne tendens så vi også tidligere i analysen, hvor nyheden om økonomi 

ikke fik stor omtale hos nogen af de tre nyhedsmedier.  

Hootsuite (2020) forklarer, at Facebook forsøger at gøre det mere tydeligt for brugerne at forstå, hvorfor 

de bliver præsenteret for specifikt indhold og giver brugerne en mulighed for at give feedback i forhold til 

det viste indhold i nyhedsfeedet. Gillespie (2014) ser dog en klar tendens til at algoritmerne er 

ugennemskuelige og bliver holdt hemmelige, således at facebookbrugerne og konkurrenter ikke ved, 

hvorfor de bliver vist bestemt indhold. Under pandemien betyder det, at tilgår vi som individ Facebook for 

at læse nyheder om Covid-19 vil vi få vist de nyheder, der grundet algoritmerne er mest populærere og 

tiltaler os som individ bedst. Ud fra de udvalgte nyhedsemner vil det betyde, at vi vil få vist mange flere 

artikler om hamstring end den samfundsmæssige økonomiske situation under nedlukningen, fordi det er 

emner under social og offentlig orden, der er mest populærere på Facebook selvom det måske ikke er de 

nyheder, der er vigtigst. Derudover vil vi få vist nyheder fra nyhedsmedier vi oftest tilgår fordi algoritmen 

viser os, hvad den tror vi vil se. Tilgår du nyhederne igennem TV 2 oftest, vil det også være opslag med 

nyheder fra TV 2, du ser på dit personlige nyhedsfeed og du vil måske derfor ikke se mange nyheder fra B.T. 

eller Politiken, selvom deres artikler om det samme emne kan have yderligere information, der kan være 

relevant for det overordnede nyhedsbilledet om Covid-19. F.eks. var der forskel på hvordan B.T. og TV 2 

skrev om hamstring i forhold til Politiken. Klummen i Politiken kunne måske give et mere sympatisk og 

forstående indblik i, hvorfor danskerne hamstrede i stedet for at fokusere på kritikken fra politikere som TV 

2 og B.T. havde fokus på. Der var også stor forskel på mængden af kommentarer til artiklerne om 

hamstring. TV 2 fik mange kommentarer i forhold til B.T. og Politiken, derfor kunne vi forestille os, at 

fortolkningen af nyheden var mere nuanceret igennem kommentarsporet hos TV 2. Det vil sige, at du som 

individ blev præsenteret for flere holdninger, hvis Facebooks algoritmer bestemte, at det var denne 

nyhedsartikel, du skulle vises i dit nyhedsfeed i stedet for samme type nyhed fra B.T. På denne måde bliver 
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nyhedsbilledet om Covid-19 forskellig fra person til person på Facebook. I analysedel tre vil jeg se nærmere 

på konsekvensen ved at individer bliver præsenteret for forskelligt indhold.  

Ovenstående kan give en forståelse af, at Facebooks algoritmer betyder noget for nyhedsbilledet om Covid-

19, da algoritmerne bestemmer hvilke nyheder med hvilke emner, der bliver vist i individers nyhedsfeed.    

 

5.2.3 Make the world a happier place? 

Hootsuite (2020) påpeger I deres blogindlæg at det indhold, der opnår mest engagement på Facebook er 

indhold, der påvirker folks følelser i en ofte negativ retning. Algoritmerne er lavet således, at de viser 

indhold med mest engagement, da dette indhold anses for mest relevant. Og Facebook ønsker at vise 

relevant indhold for at fastholde brugerne i længere tid på platformen. De nordiske ledere for Facebook 

påpegede i januar 2020 at Facebook i løbet af 2020 vil arbejde på at gøre brugerne gladere ved at vise mere 

positivt indhold og indhold fra de nære kontakter på Facebook (Politiken jan. 2020). Gillespie (2014) 

påpeger, at hvis det indhold vi ser hovedsageligt stammer fra vores nære omgangskreds vil vi ikke få 

udvidet vores horisont og blive eksponeret for modsatrettede holdninger. Når Facebook indretter sine 

algoritmer på denne måde, kan det betyde, at nyhedsbilledet om Covid-19 på Facebook vil blive individuelt 

og samtidig bestå af unuancerede holdninger. 

I analysedel tre vil jeg komme nærmere ind på ’the filter bubble’ og hvilken konsekvens denne har for 

meningsdannelsen på Facebook, men først vil jeg i forlængelse af ovenstående se nærmere på det begreb, 

Pariser (2011) kalder for bekræftelsesbias. Dette er en konsekvens af Facebooks algoritmer, der forsøger at 

gøre brugerne gladere ved at vise dem relevant indhold fra nærekontakter. På denne måde opstår der en 

tendens, hvor brugerne kun bliver bekræftet i, hvad de allerede ved. Denne bekræftelse gør brugerne 

gladere, da vi ifølge Pariser (2011) bliver gladere af at få bekræftet, hvad vi allerede tænker og ved. I 

forhold til nyheder om Covid-19 betyder det, at brugerne oftest vil blive eksponeret for nyhedsmedier og 

emner de eller deres nære kontakter allerede har vist interesse for før.  

Pariser (2011) pointerer yderligere, at vi stoler mere på information fra vores nære kontakter end fra 

nyhedsmedier. Derfor er vi lettere tilbøjelige til at have tiltro til nyheder, der er blevet delt af vores 

nærekontakter. Fælles for de udvalgte nyheder til dette speciale er, at ingen af dem opnår mange delinger, 

men til gengæld er nyhedsfeedet på Facebook arrangeret således, at vi også bliver eksponeret for de 

nyheder vores kontakter reagere på eller kommenterer. Dermed bliver vi eksponeret for nyheder vores 

nære kontakter har været i forbindelse med, hvilket både gør os gladere men også gør, at vi stoler mere på 

nyheden. Ifølge rapporten fra Reuters Institute har danskerne dog en generel stor tiltro til nyhedsmedier 

sammenlignet med mange andre lande, men der er forskel på, hvor stor tilliden er til de enkelte medier. 77 
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% af alle danskere stoler på TV 2, mens kun 22 % stoler på B.T. som nyhedskilde. 29 % svarer, at de slet ikke 

stoler på B.T. mens det kun er 8 %, der ikke stoler på TV 2 (Reuters Institute 2020). Vi må derfor forvente at 

uanset hvilken nærkontakt, der engagere sig med nyheder på Facebook stoler vi mest på de nyheder, der 

stammer fra TV 2 fremfor B.T. Vi er derfor mere tilbøjelige til selv at bidrage til engagementet ved disse 

artikler udelukkende, fordi vi stoler på kilden i forvejen og hvis nyheden er delt af en nærkontakt 

forstærkes denne tillid blot. Dette kan forklarer, hvorfor TV 2 har opnået mere engagement end B.T. for 

deres nyheder om Covid-19.     

Facebook forsøger altså at gøre deres brugere gladere, for at øge den tid individer bruger på deres 

platform. Med 2.7 milliarder brugere verden over er dette en stor del af verdensbefolkningen Facebook vil 

påvirke ved at benytte deres algoritmer til at sortere i den information, vi modtager. Konsekvensen af dette 

er, at vi kun bliver eksponeret for nyheder om Covid-19, som nærkontakter har engageret sig med og 

samtidig kun fra kilder vi før har brugt som nyhedsmedie. Derfor forventer jeg en stor tendens til, at TV 2 er 

det nyhedsmedie flest danskere bliver eksponeret for, når det omhandler nyheder om Covid-19. Tilliden til 

TV 2 er stor og derfor må det forventes, at flest danskere benytter TV 2 som nyhedsmedie og hellere vil 

engagere sig i nyheder fra denne kilde fremfor andre nyhedsmedier, der ikke opnår den samme tillid. I 

afsnit 4.2 så vi også, at nyhedsartikler fra TV 2 opnåede mest engagement sammenlignet med artikler fra 

B.T. og Politiken. Algoritmerne er derfor ikke kun med til at gøre brugerne gladere, men de påvirker også 

nyhedsbilledet om Covid-19 ved at forstærke bekræftelsesbiasens hos dens brugere verden over.  

I analysedel tre vil jeg komme nærmere ind på, hvad digitaliseringen af nyheder og Facebooks algoritmer 

har af konsekvenser for den offentlige meningsdannelse.   

 

5.2.4 Delkonklusion 

Ovenstående analyseafsnit har vist, at alle nyheder om Covid-19 må betragtes som ’hard news’ grundet den 

relevante politiske situation for hele befolkningen. Nyhederne om konspirationsteorien på pressemødet 

kan dog samtidig betragtes som ’soft news’, da måden nyheden blev framet på gør den mindre relevant for 

befolkningen, derfor så vi også et stort engagement til denne nyhed. Der har dog også været et stort 

engagement til nyheden om hamstring, selvom disse nyheder, kan betragtes som ’hard news’. Forklaringen 

på dette er ifølge Neuman et al. (2014), at nyheden handler om social og offentlig orden, som er den type 

nyheder, der fylder mest på Facebook.  

Facebooks algoritmer er nødvendige for at sortere i den enorme mængde af information, der befinder sig 

på platformen. Denne sortering betyder i praksis, at brugerne vil blive eksponeret for det indhold, der 

opnår mest engagement, hvilket i dette tilfælde betyder, at brugerne mere ofte vil se nyheder om 
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hamstring fra TV 2 end nyheder om landets økonomi fra B.T. Dette kan skævvride nyhedsbilledet om Covid-

19.  

Facebook forsøger yderligere i 2020 at gøre verden til et gladere sted ved at fokusere på indhold, der gør 

deres brugere gladere. De vil derfor sørge for at algoritmerne viser indhold fra nære kontakter og generelt 

indhold, der ikke er af negativ karakter. Ifølge Pariser (2011) vil dette styrke bekræftelsesbiasen, som har 

den konsekvens, at vi ikke udvider vores horisont og bliver eksponeret for nuancerede meninger. 

Facebookbrugerne har tillid til nære kontakter og vil derfor have en tendens til at stole på det disse deler. 

Tilliden til nyhedsmedierne variere i den danske befolkning og der er stor forskel på tilliden til TV 2 og B.T., 

denne tillid ser ud til at påvirke mængden af engagement ved B.T.´s artikler, hvilket betyder, at der igen 

sker en skævvridning af nyhedsbilledet om Covid-19 på Facebook grundet Facebooks algoritmer, da vi 

oftere vil blive eksponeret for nyheder fra TV 2 fremfor B.T.      

 

5.3 Del 3: Den digitale offentligheds meningsdannelse  

I tredje og sidste del af analysen vil jeg via ovenstående analysedele, relevant empiri og teori svare på 

tredje underspørgsmål: Hvilke konsekvenser kan vi forvente at ændringen af nyhedsbilledet pga. 

digitaliseringen af nyheder og Facebooks algoritmer har for den digitale offentligheds meningsdannelse? 

Jeg vil starte med via Gillespie (2014) og Kammer (2018) at se nærmere på den vidensdeling, der foregår på 

Facebook. Derefter vil jeg fokusere på Castells’ (2008) begreb om den nye offentlige sfære og hvordan 

denne kommer til udtryk igennem Facebook. Til sidst vil jeg fokusere på Parisers (2011) begreb: ’the filter 

bubble’. Disse dele vil sammen give en forståelse for hvordan meningsdannelsen om Covid-19 bliver 

påvirket.  

Igennem denne analysedel vil jeg igen tage udgangspunkt i observationer om de udvalgte nyhedsartikler på 

Facebook, herunder især kommentarerne til de relevante artikler. 

Denne analysedel vil have et fokus på kvalitativ metode og en generel analyse af, hvordan sandhed bliver 

forhandlet på Facebook. Derfor vil mit fokus primært være socialkonstruktivistisk i min analyse af 

konsekvenserne for meningsdannelsen i den digitale offentlighed.   

 

5.3.1 Vidensdeling  

Kammer (2018) henviser i sin bog til nyere konvergens forskning, der peger på at sociale medier skaber en 

mulighed for at brugerne kan samles om en fælles vidensdeling. Dette skaber en form for kollektiv 

intelligens, der også bevidner, at Facebookbrugere er villige til at indgå i de fem tidligere gennemgået 
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brugerfaser i nyhedsskabelsen. Her så jeg også i analysedel ét, at facebookbrugerne var villige til at indgå i 

den sidste fase af brugerdeltagelsen: forhandlingsfasen, hvor individer via kommentarer forhandler om 

artiklens betydning og dens indhold. Dermed opstår der en forhandling om viden på Facebook om og 

igennem nyheder om Covid-19.   

Ser vi nærmere på de udvalgte artikler, der er blevet delt af nyhedsmedierne på Facebook, er de to artikler 

med flest kommentarer begge fra TV 2. Nyheden om hamstring modtog 718 kommentarer og nyheden om 

konspirationsteorien på pressemødet modtog over 1.400 kommentarer.  

Som nævnt tidligere i analysen framede TV 2 nyheden om konspirationsteorien på pressemøde til primært 

at handle om Søren Brostrøms reaktion på spørgsmålet fra den falske journalist og selve indholdet af 

konspirationsteorien bliver kun kort berørt i artiklen. En gennemgang af kommentarerne til artiklen viser, at 

der blandt facebookbrugerne blev diskuteret om Søren Brostrøms reaktion var korrekt, eller om han i 

stedet for at hidse sig op og afvise journalisten burde have informeret om fakta og respekteret 

journalistens spørgsmål. Andre diskuterer, om der faktisk er hold i konspirationsteorien og erklærer sig enig 

med journalisten samtidig med, at de benytter kommentarsporet til at præsentere yderligere 

konspirationsteorier som WHO´s legitimitet. Nogle mener direkte at fordi Søren Brostrøm ikke svarede 

journalisten og blev sur, må der være en form for sandhed i spørgsmålet fra journalisten. Modsat mener 

andre dog at journalistens spørgsmål var så langt fra sandheden, at Søren Brostrøms reaktion var passende 

(Bilag 2.4 + 2.3).  

Dette er et klart eksempel på at facebookbrugere samles for at forhandle en sandhed, om det så handler 

om Søren Brostrøms reaktion eller sandheden af konspirationsteorien er underordnet. Det handler om, at 

individer forsøger at danne sig en mening og påvirke andres meninger om Covid-19, i dette specifikke 

eksempel handler det om at danne sig en mening om myndighedernes håndtering af Covid-19 samt 

sandheden om Covid-19.   

Ser vi nærmere på den næst mest kommenterede nyhed om Covid-19, der også stammer fra TV 2 kan jeg i 

kommentarsporet se, hvordan folk ytrer deres meninger om hamstring. Det bliver her diskuteret, hvorvidt 

det er okay at hamstre. Det ses dog tydeligt at langt de fleste mener, at hamstringen var forkert og at det 

var pinligt at være vidne til danskernes opførsel på nedlukningsdagen i marts. Jeg har faktisk ikke fundet en 

kommentar ud af 718, der syntes hamstringen var i orden. Der var kun få, der forsvarede sin egen 

handletur med, at de altid handler ind den hverdagsaften og dermed ufrivilligt havnede sammen med alle 

dem, der hamstrede (Bilag 2.5). Dette er et eksempel på, at meninger bliver ytrede, men der er ikke meget 

diskussion, da alle facebookbrugerne virker enige, til gengæld ses der en klar udskamning af opførsel 

forbundet med Covid-19, så selvom opførsel og meninger ikke direkte bliver forhandlet i denne 
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kommentartråd, kan vi forestille os, at dem der hamstrede forholder sig tavse og blot stille reflekterer over 

deres opførsel og muligvis genovervejer deres handlinger forbundet med Covid-19.  

I artiklen fra Politiken så vi et eksempel på en journalist, der havde hamstret, reflekterede over sin opførsel 

og angrede. Denne artikel blev delt på Facebook og modtog 209 kommentarer. Politiken har her selv måtte 

gå ind og bede folk om at holde den gode tone, da flere kommentarer har været direkte ondskabsfulde 

overfor skribenten. Mange negative kommentarer står der fortsat og ingen forsvarer skribentens 

handlinger. Flere pointerer endda, at det er uansvarligt af Politiken at skrive og dele denne klumme, da de 

blot bidrager til den dårlige stemning hamstringen har skabt (Bilag 2.5). Her er der igen en tydelig tendens 

til at hamstring bliver udskammet og der er enighed om, hvordan man som individ bør opfører sig under 

nedlukningen grundet Covid-19.    

I analysedel to kom jeg ind på Gillespies (2014) syn på Facebooks algoritmer. Hertil kan det nævnes at 

Gillespie påpeger, at algoritmerne blåstempler viden og skaber diskursen i samfundet ved at bestemme 

hvilket indhold, der skal vises. Som vi så tidligere i analysen vælger Facebook hvilke nyheder der bliver vist 

til flest grundet nyhedernes engagement. Hvilke kommentarer der ligger først i kommentarfeltet afhænger 

også af den interaktion kommentaren har fået. På denne måde er Facebooks algoritmer med til at styre 

diskursen i den digitale offentlighed. Samtidig påpeger Gillespie (2014), at det er gennem den offentlige 

diskurs at individer danner deres meninger. Individers meninger bliver derfor påvirket af hvilke nyheder og 

kommentarer Facebooks algoritmer bestemmer, de skal se. Hvad det har af konsekvenser vil jeg komme 

ind på i de næste to afsnit af analysen. Ovenstående har midlertidig givet en forståelse af, at der på 

Facebook foregår en vidensdeling og meningsdannelse blandt facebookbrugerne som bliver påvirket af 

Facebooks algoritmer og dermed må vi forvente, at meningsdannelsen i den digitale offentlighed bliver 

påvirket af Facebooks algoritmer.  

 

5.3.2 Den nye offentlige sfære 

Castells (2008) argumentere for en ny offentlig sfære, der er centreret om de sociale medieplatforme, her 

mødes det civile samfund og danner meninger, der influerer staten, hvorfor denne konstellation mellem 

det civile samfund og politikerne er afgørende for demokratiet. Den nye offentlige sfære, som jeg gennem 

specialet har kaldt for den digitale offentlighed, foregår uafhængig af både staten men også 

nyhedsmedierne. Det betyder, at offentligheden ikke har behov for nyhedsartikler fra nyhedsmedierne til 

at diskutere emner om Covid-19, dette kan gøres uafhængigt af nyhedsmediernes input og oplysning. 

Tidligere i analysen så vi dog, at tilliden til de danske nyhedsmedier er høj, hvorfor vi må forvente, at 

offentligheden i det danske samfund ikke har betænkeligheder ved at indgå i diskussioner baseret på 
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nyheder produceret af nyhedsmedierne. Vi så også gennem analysen af kommentarerne at diskussioner og 

meningsdannelser finder sted med udgangspunkt i nyhedsmediernes artikler om Covid-19.  

Covid-19 er et globalt problem, der bør løses globalt og dermed vil det globale civile samfund træde i kraft 

igennem teknologien. Dette speciale har dog et dansk fokus på Covid-19 og tager kun stilling til de danske 

nyhedsmedier. Men igennem kommentarerne kan vi se, at flere føler sig inspireret af konspirationsteorier, 

der stammer fra udlandet (Bilag 2.3). Derfor ser vi, at den digitale offentlighed ikke kan begrænses til de 

danske grænser, da teknologien har gjort det muligt at sprede information blandt individer i hele verden 

f.eks. igennem Facebook. Algoritmerne vælger dog, hvad der er mest interessant for os, så ved mindre vi 

aktivt følger og engagere os med udenlandske nyhedsmedier, individer og andre kilder, vil vi højst 

sandsynligt primært se nyhedsartikler fra danske nyhedsmedier og dermed forholde os til information, der 

er relevant for den danske stat og de danske politikere.  

I ovenstående afsnit af analysen så vi, hvordan Brostrøms ageren på et pressemøde blev diskuteret i 

forbindelse med de to nyhedsartikler fra TV 2 og Politiken på Facebook. Den digitale offentlighed nøjes 

altså ikke kun med at diskutere virussen men også, hvordan situationen og enkelte sager bliver håndteret af 

myndighederne. Det er igennem sådanne diskussioner, at det civile samfunds ønsker for staten bliver 

fastslået og til dels også præsenteret for de relevante myndigheder, hvis disse skaber sig et overblik over 

diskussionerne på Facebook. Hvis en diskussion bliver heftig nok, sker det, at nyhedsmedierne producere 

en selvstændig artikel om offentlighedens meninger og tager dermed debatten i den digitale offentlighed 

op på nyhedsniveau, hvor der måske er en større mulighed for at politikerne bliver opmærksomme på 

situationen. Det tyder dog ikke på, at dette har været tilfældet med nyhedsemnet om konspirationsteorien 

på pressemødet.  

Ovenstående viser, at den digitale offentlighed danner meninger og påvirker politikerne igennem 

Facebook. Men ikke alle bliver præsenteret for nyhedsartiklerne på Facebook og indgår i diskussionerne i 

kommentarfeltet fordi de ikke får vist indholdet. Som Gillespie (2014) pointerer, så danner Facebook 

diskursen i den digitale offentlighed, men ikke alle medlemmer af denne offentlighed får vist det samme 

indhold grundet Facebooks algoritmer og ønske om at gøre indholdet så relevant for den enkelte som 

muligt. Som Pariser (2011) formulere det, så ender vi i en ’filter bubble’. Konsekvensen af dette vil jeg 

komme nærmere ind på i næste afsnit af analysen.    
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5.3.3 The filter bubble  

Igennem analysen har jeg flere gange henvist til Pariser (2011) og nogle af de konsekvenser han ser i 

forhold til ’the filter bubble’. Jeg har tidligere i analysen pointeret, at fordi vi oftest har en tendens til at like 

’soft news’ end ’hard news’, ser vi flest af disse nyheder på Facebook. Derudover er det også vigtigt at 

medregne, at individer stoler mere på indhold fra deres nærkontakter end nyhedsmedier. Tidligere i 

analysen har jeg også brugt Parisers (2011) begreb om bekræftelsesbias til at forstå at Facebooks 

algoritmer bekræfter os i vores allerede eksisterende meninger og som Gillespie (2014) også pointerer, så 

påvirker algoritmerne vores evne til at få information fra andre verdensdele og kulturer.    

Som nævnt tidligere pointerer Pariser (2011), at algoritmerne er nødvendige, men at de fastholder os i 

vores individuelle boble – ’the filter bubble’. Det er ikke nyt at individer opsøge nyhedsmedier eller andre 

bestemte kilder for information de er enige med. Men the filter bubble gør, at dette bliver ubevidst og vi 

samtidig er alene i denne boble. Vi kan ikke længere se internettet som et ’pull medie’, hvor vi selv 

bestemmer, hvilke informationer vi vil se. Det er algoritmer, der bestemmer, hvad der kommer frem, selv 

når vi søger efter noget bestemt.  

Som Gillespie (2014) påpeger, så danner Facebooks algoritmer en diskurs, men når Facebooks algoritmer 

samtidig skaber individuelle oplevelser på platformen, så skabes der individuelle diskurser. Det betyder at vi 

ikke kan samles om den samme diskussion, da vi alle har fået forskellig information. I forhold til de 

diskussioner, der foregik om konspirationsteorien på pressemødet, så jeg en tendens til at nogle inddrog 

viden om andre konspirationsteorier eller information om myndighedernes håndtering om sagen som 

andre ikke var bevidste om. Dette er en konsekvens for meningsdannelsen om Covid-19 i den digitale 

offentlighed, fordi individer på grund af Facebooks algoritmer bliver præsenteret for forskelligt indhold og 

dermed ikke har det samme fundament for diskussionen.    

’The filter bubble’ har altså den konsekvens at individer bliver isoleret med deres egen diskurs og derfor 

kan offentligheden ikke samles om en fælles diskurs, hvorfor det er næsten umuligt at forhandle om 

sandheder.  

I diskussionen vil jeg først illustrere sammenhængen mellem de tre gennemgået analysedele, hvorefter jeg 

vil diskutere Facebooks ansvar som nyhedsformidler, da jeg igennem analysen har set tegn på at Facebook 

som platform påvirker nyhedsbilledet om Covid-19. 

 

5.3.4 Delkonklusion  

I analyse del tre blev det klart, at der på Facebook foregår en vidensdeling og meningsdannelse via 

kommentarerne til de nyhedsartikler, som nyhedsmedierne har delt på Facebook. Ifølge Castells (2008) er 
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den nye offentlige sfære centreret om sociale medieplatforme som Facebook. Vi kan derfor se, at den 

digitale offentlighed befinder sig på Facebook og bruger denne platform til at diskutere holdninger og 

danne meninger samtidig med, at de påvirker staten og dennes aktører. Vi har dog tidligere set, at 

algoritmer bestemmer, hvad vi ser af nyheder på Facebook og disse valg er baseret på engagement. 

Algoritmer er også personlige og skaber et individuelt nyhedsfeed, hvor vi bliver præsenteret for forskellige 

nyheder og kommentarer. Dette er en konsekvens af ’the filter bubble’ og betyder at den digitale 

offentligheds meningsdannelse bliver påvirket af digitaliseringen af nyheder og Facebooks algoritmer.  
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6 DISKUSSION  

Den foregående analyse har haft fokus på, hvordan nyhedsbilledet om Covid-19 bliver påvirket. Her ser jeg 

en klar sammenhæng mellem digitaliseringen af nyheder, Facebooks algoritmer og den digitale 

offentligheds meningsdannelse, som illustreret i starten af analysen med følgende model:  

 

 

Model 11, Kilde: Egen tilvirkning 

 

Digitaliseringen af nyheder har påvirket nyhedsbilledet om Covid-19, da vi pga. af digitaliseringen ser et 

større behov hos nyhedsmedierne for at lave artikler, der fremmer en stor mængde engagement på 

Facebook. Facebooks algoritmer bestemmer, at de artikler med mest engagement opnår flest visninger og 

kan dermed tiltrække flere læsere til nyhedsmediernes hjemmesider. Vi så igennem analysen at de artikler, 

der klarer sig bedst i forhold til engagement er nyheder om hamstring og konspirationsteorien på 

pressemødet. Samtidig så vi, at TV 2 havde et langt højere engagement til sine tre artikler end de andre 

medier, men da danskernes tillid til TV 2 som nyhedsmedie er højere end tilliden til B.T. kan dette forklare 

den store mængde af engagement. Algoritmerne er derfor med til at påvirke nyhedsbilledet om Covid-19 

på Facebook, da de bestemmer, hvilke nyheder der er mest relevante baseret på popularitet og ikke 

vigtigheden af nyheden.  

Vidensdeling og meningsdannelser foregår i den nye offentlige sfære, der er centreret om sociale 

medieplatforme som Facebook. Derfor påvirkes den digitale offentligheds meningsdannelse af, at 

nyhedsmedier vælger nyheder, der klare sig bedst på Facebook og Facebooks algoritmer bestemmer, hvad 

der er vigtigt for individer at blive eksponeret for. Igennem meningsdannelsen på Facebook bliver 

nyhedsmedierne også opmærksomme på, hvad de kan gøre via deres artikler for at generere mere 

engagement samtidig med, at Facebooks algoritmer lærer af den engagement, der foregår i forbindelse 
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med nyhedsartiklerne. F.eks. kan TV 2 danne sig et overblik over hvilke nyheder, der klarer sig bedst og 

efterfølgende vælge at dele lignende nyheder fremover og Facebook lærer at mange gerne vil læse om en 

bestemt nyhed fra TV 2, så algoritmerne prøver, i et forsøg på at gøre dig gladere, at præsentere lignende 

nyheder fra samme nyhedsmedie, næste gang, du tjekker dit nyhedsfeed på Facebook.  

På denne måde hænger de tre komponenter sammen og påvirker nyhedsbilledet om Covid-19 på Facebook 

hvilket betyder, at den digitale offentligheds meningsdannelse bliver påvirket af digitaliseringen af nyheder 

og Facebooks algoritmer, samtidig med at meningsdannelsen påvirker nyhedsmedierne og algoritmerne. I 

de næste to afsnit vil jeg diskutere Facebooks ansvar som nyhedsformidler i forhold til deres platforms 

struktur og misinformation, da jeg i analysen så en tendens til at Facebook blev brugt til at diskutere 

konspirationsteorier, der også kan stemples som misinformation.   

 

6.1 Platformens struktur 

Ovenstående påvirkning af nyhedsbilledet om Covid-19 foregår på Facebooks platform og giver derfor 

anledning til at diskutere, hvilket ansvar Facebook har i formidlingen af nyhederne. Pariser pointere i en 

Ted Talk fra 2019 at designet af sociale medieplatforme har stor betydning for, hvordan vi ser og 

videredeler information og ikke mindst kommunikere med hinanden. Pariser (2019) gør det her tydeligt, at 

det ikke er mængden af information, der skaber det største problem men derimod mængden af 

mennesker. Hver gang en stor samling af mennesker skal diskutere et issue er det nødvendigt med en form 

for ordstyrer. Castells (2008) påpeger, at det netop er på sociale medieplatforme som Facebook at den 

offentlige sfære finder sted og derfor skal denne platform kunne fungere som en ordstyrer for at, der 

foregår relevante og seriøse diskussioner om emner som f.eks. Covid-19. Ud fra dette bør Facebook altså 

designe deres platform således at den kan facilitere vidensdelingen og meningsdannelser i den digitale 

offentlighed. Derfor påpeger Pariser (2019) også, at der i fremtiden bør eksistere digitale planlæggere, der 

netop kan varetage denne opgave.  

Gillespie argumenterer i 2017 for, at sociale medieplatforme som Facebook ikke er neutrale aktører, men at 

deres design, herunder algoritmer bestemmer, hvad individer bliver eksponeret for og som han også i 2014 

argumenterede for, så bestemmer disse algoritmer den diskurs, der foregår på Facebook og dermed i den 

digitale offentlighed. Jeg så igennem analysen en tendens til, at der på Facebook foregik vidensdeling og 

meningsdannelser i relation til Covid-19 ud fra information individer blev opmærksomme på igennem 

Facebook. Igennem analysen så jeg også, hvordan strukturen på Facebook påvirkede nyhedsbilledet om 

Covid-19 ved at vise indhold, der var udvalgt grundet algoritmer, der er skabt for at gøre individet gladere 
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og ikke nødvendigvis mere korrekt oplyst. Facebook bør derfor, som Gillespie (2017) påpeger, ikke ses som 

en neutral aktør.  

Pariser (2011) beskriver Facebooks position som magtfuld, da de netop dikterer diskursen i den digitale 

offentlighed. I 2019 pointerer Pariser, at det vil være svært at få Facebook til at agere ordstyrer på en fair 

og fornuftig måde i forbindelse med diskussioner i den digitale offentlighed. Årsagen til dette er økonomisk, 

da Facebook tjener penge på aktive brugere og jo mere støj der dannes jo mere aktivitet. Gillespie (2017) 

derimod pointerer, at platforme som Facebook vil miste kunder, hvis de ikke tager et ansvar for den 

information, der bliver formidlet igennem deres platform. Platformen er blevet for stor og magtfuld til blot 

at gemme sig bag individers ytringsfrihed og positionere sig selv som en neutral platform. Derfor er der 

også stor økonomisk gevinst at hente, hvis platformen agere forsvarligt og bl.a. blokerer indhold, der anses 

for stødende eller skadeligt (Gillespie 2017).  

Spørgsmålet er så, hvem der bestemmer, hvad der er stødende eller skadeligt? I forbindelse med analysen 

så jeg, at flere brugere benyttede kommentarfeltet til nyhederne om konspirationsteorien på pressemødet 

til at argumentere for andre konspirationsteorier i forbindelse med Covid-19. Som beskrevet i 

litteraturgennemgangen har WHO været ude og udtale sig om faren ved misinformation i forbindelse med 

Covid-19, da modsatrettede information kan være direkte skadeligt for håndteringen og bekæmpelsen af 

pandemien. Derfor vil jeg i næste afsnit diskutere Facebooks ansvar i forbindelse med misinformation.       

 

6.2 Misinformation 

Igennem analysen så jeg, at digitaliseringen af nyheder har medført en række tendenser, der har været 

med til at ændre nyhedsbilledet. Pariser (2011) pointerer, at det er blevet lettere at producere nyheder, 

hvorfor der skabes flere nyheder som efterfølgende bliver delt på Facebook. Denne strøm af nyheder gør 

det svært for individer at gennemskue hvilke nyheder, der er sande og hvilke der er misinformation. Til 

dette bør det nævnes at teknologien har gjort det muligt for alle at agere journalister og det er ikke kun fra 

traditionelle nyhedsmedier at nyhedsartikler bliver dannet og delt på Facebook. Vaidhyanathan (2018) 

argumenterer for, at en af de største problematikker ved Facebook er, at det for brugeren er svært at 

skelne imellem seriøse nyhedsartikler og andre posts med misinformation. Designet på platformen er 

nemlig skyld i at alle posts fremstår ens og lige vigtige samt sandfærdig. Som Kammer (2018) også 

pointerer, er det de mest opsigtsvækkende nyheder, der bliver liket og delt mest og ofte er misinformation 

opsigtsvækkende og derfor bliver posts med misinformation ofte vist til mange facebookbrugere. 

Vaidhyanathan (2018) argumentere også for, at netop denne designfunktion gør, at Facebook bidrager til at 

sprede indhold, der kan være skadeligt, som F.eks. misinformation om Covid-19. I analysen så vi også en 
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tendens til at nyheden om konspirationsteori havde et stort engagement og derfor også blev vist til flere 

facebookbrugere end nyheden om den danske økonomi. På denne måde blev en nyhed om misinformation 

delt på Facebook mere end en nyhed om økonomi, som ikke omhandlede misinformation. Derfor mener 

Vaidhyanathan (2018), at Facebook er den perfekte platform til at sprede misinformation på.  

I analysen blev det klart, at der i kommentarsporet til nyhederne blev diskuteret om nyhedsemnerne og 

blandt andet om konspirationsteorien om Covid-19 er sandhed eller ej. Vaidhyanathan (2018) 

argumenterer for, at kulturen på Facebook er bygget op om falske argumentationer, der ikke kan 

underbygges med videnskabelige belæg, hvorfor seriøse videnskabelige argumentation ikke godkendes 

blandt facebookbrugerne, det er ikke de posts, der generer mest engagement og derfor bliver de ikke delt 

og vist til lige så mange facebookbrugere. På grund af dette kan der ikke foregå seriøse diskussioner på 

Facebook, hvor vi kan blive enige om et videnskabeligt seriøst grundlag for en diskussion. Dermed påvirkes 

vidensdeling og meningsdannelser i den digitale offentlighed af Facebook.  

Grundet ovenstående diskussion ser jeg en klar tendens til, at Facebook har et ansvar i forhold til formidling 

af information. Også når vi snakker information og nyheder om Covid-19. Platformens struktur og design 

påvirker nyhedsbilledet om Covid-19 og øger risikoen for spredning af misinformation. Samtidig påvirker 

Facebook den meningsdannelse, der finder sted i den digitale offentlighed. Dette er en udfordring, da det 

netop er her individer forhandler om sandheden og danner sig meninger om sig selv og 

samfundssituationen. Misinformation om Covid-19 kan være skadeligt for det enkelte individ og 

verdenssamfundet og da det er let at sprede misinformation på Facebook bør platformen tage et ansvar for 

at stoppe denne spredning. På denne måde må vi også forvente, at det bliver lettere for verdens ledere at 

få offentligheden til at følge restriktionerne, der er givet for at bekæmpe Covid-19. 

I 2020 meldte Facebook dog også ud, at de ville tage aktive skridt for at stoppe misinformation ved enten at 

slette indhold eller stemple det som misinformation, således at facebookbrugerne blev opmærksomme på, 

hvilket indhold de kunne stole på. Tiden vil vise om dette skridt er nok i forhold til at tage ansvar for 

formidlingen af information og nyheder.      
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7 KONKLUSION 

Igennem den tredelte analyse har jeg svaret på de tre underspørgsmål omhandlende digitaliseringen af 

nyheder, Facebooks algoritmer og den digitale offentligheds meningsdannelse. Disse tre analysedele har 

gjort det muligt at besvare problemformuleringen: Hvordan kan nyhedsbilledet om Covid-19 på Facebook 

forstås og hvordan bliver den digitale offentlighed påvirket?  

I første analysedel gennemgik jeg via Kammer (2018) relevante tendenser som clickbait, retorik og 

brugerdeltagelse for at forstå, hvordan digitaliseringen af nyheder har påvirket nyhedsbilledet. Teorien om 

tendenserne er blevet brugt til at analysere nyheder om Covid-19 på Facebook, hvor jeg ikke så en tendens 

til, at de valgte nyhedsmedier brugte clickbait til at lokke flere læsere til deres hjemmeside, som ifølge 

Kammer (2018) og Hågvar (2019) er vigtigt grundet nyhedsmediernes nye indkomstmodel, der er en 

konsekvens af digitaliseringen. Det var ikke muligt at analysere, hvorvidt journalisterne ellers har justeret i 

sproget for at tiltrække læsere, men det tyder på, at de via små tekster til opslaget på Facebook blot 

uddyber artiklens indhold og ikke direkte opfordrer til engagement, som ellers er vigtig, hvis 

nyhedsartiklerne skal vises til så mange facebookbrugere som muligt og dermed øge chancerne for et øget 

læserantal på deres hjemmesider. Vi så en tendens til, at der er mulighed for brugerdeltagelse og at denne 

er størst i fortolkningsfasen, hvor facebookbrugerne kan fortolke indholdet af en artikel sammen i 

kommentarfeltet på Facebook til artiklen. Derudover kunne jeg via Neuman et al. (2014) pointere, at 

nyhedsdagsorden bliver bestemt i samspil mellem nyhedsmedierne og de sociale medier, der ses dog en 

tendens til at nyheder om social og offentlig orden fylder mest på Facebook. Dette kan forklarer, hvorfor 

nyheden om hamstring fik mest engagement i forhold til de andre to nyhedsemner. Ovenstående 

bevidnede om, at digitaliseringen af nyheder påvirker nyhedsbilledet om Covid-19, således at nyheder 

bliver udvalgt og formet, så de klarer sig godt på Facebook.  

I anden analysedel ønskede jeg at besvare underspørgsmål to: Hvordan påvirker Facebooks algoritmer 

nyhedsbilledet om Covid-19? Igennem litteraturgennemgangen blev det klart, at opslag på Facebook med 

mest engagement bliver vist til flest facebookbrugere og ifølge Selch (2016) betyder dette, at Facebook 

skævvrider nyhedsbilledet, da det er nyheder i kategorien ’soft news’, der opnår mest engagement og 

fylder derfor mest i brugernes personlige nyhedsfeed på Facebook. Via Lehman-Wilzig et al. (2010) 

konkluderede jeg, at overordnet er nyheder om Covid-19 ’hard news’ grundet den store politiske relevans, 

dog kan nyheden om konspirationsteorien klassificeres som ’soft news’ grundet den måde nyhedsmedierne 

har framet indholdet til at handle om Søren Brostrøms reaktion og ikke om selve konspirationsteorien. 
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Derudover så jeg i analysedel ét, at nyheden om Hamstring handler om social og offentlig orden. Derfor var 

det ikke overraskende, at netop disse to nyhedsemner opnåede mest engagement på Facebook fremfor 

nyheden om den danske økonomi, som ellers må ses som en vigtig nyhed om Covid-19 grundet 

klassificeringen som ’hard news’. Facebooks algoritmer påvirker dermed nyhedsbilledet om Covid-19. Både 

Gillespie (2014) og Pariser (2011) påpeger, at algoritmerne er nødvendige filtre grundet den store mængde 

af information, der befinder sig på Facebook, men det er ikke muligt for det enkelte individ at gennemskue 

hvordan de bliver påvirket, samtidig med at alle deres valg bliver brugt til at forme algoritmen. Jeg så en 

stor forskel på engagement niveauet til nyhederne i forhold til B.T. og TV 2. Sidstnævnte havde et højere 

engagement til alle artiklerne end B.T. hvilket kan sammenlignes med, at det også er dette nyhedsmedie 

som mange danskere har høj tillid til, hvorfor jeg forventer, at de tilgår dette nyhedsmedie oftere og fordi 

algoritmerne lærer af individers valg, bliver vi vist flere nyheder fra TV 2 i vores nyhedsfeed på Facebook. 

Algoritmerne er med til at styrke bekræftelsesbiasen, ved kun at vise indhold, der bekræfter individer i 

deres nuværende viden og verdenssyn, da dette indhold gør os gladere, hvilket er Facebooks formål for at 

øge mængden af tid individer bruger på Facebook. Facebook er dermed også med til at påvirke diskursen i 

samfundet, hvilket betyder, at Facebook påvirker nyhedsbilledet om Covid-19, ved at styre den offentlige 

diskurs, der foregår via brugerdeltagelsens fortolkningsfase igennem kommentarfeltet på Facebook.            

I analysedel tre undersøgte jeg, hvilke konsekvenser ovenstående har for den digitale offentligheds 

meningsdannelse. Via pointer fra Gillespie (2014), Castells (2008) og Pariser (2011) analyserede jeg 

tendenserne fra ovenstående analyseafsnit og observationer fra kommentarsporet til nyhedsartiklerne på 

Facebook og på den måde kan jeg konkludere, at digitaliseringen af nyheder og Facebooks algoritmer 

påvirker den digitale offentligheds meningsdannelse ved at forme diskursen og isolere individer i ’filter 

bubbles’, således, at vi ikke længere kan diskutere relevante emner i den offentlige sfære, der er centreret 

om sociale medieplatforme, da vi ikke kan blive enige om den samme diskurs. I kommentarfelterne til 

nyhederne på Facebook blev det tydeligt, at der foregår en forhandling om sandheden og en vidensdeling 

blandt facebookbrugerne. Men pga. algoritmerne kan vi ikke alle deltage i denne forhandling samtidig med, 

at vi ikke alle har samme forudsætning for at deltage, da vi ikke er enige om diskursen, da vi hver især får 

vist forskellig information via vores nyhedsfeed.  

Ovenstående analysedele førte mig naturligt ind i en diskussion om Facebooks ansvar i forbindelse med 

formidling af information. Her tydeliggjorde jeg sammenhængen mellem de tre komponenter; 

digitaliseringen af nyheder, Facebooks algoritmer og påvirkningen af meningsdannelsen i den digitale 

offentlighed for at fremvise, at de alle spiller en rolle i påvirkningen af nyhedsbilledet om Covid-19. Denne 

påvirkning finder hovedsageligt sted igennem og på Facebooks platform, hvorfor det også er tydeligt, at 
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designet af platformen og dens algoritmer påvirker forhandlingerne om sandheden blandt individer og 

dermed har Facebook et ansvar i formidlingen af information og nyheder om Covid-19. Ifølge 

Vaidhyanathan (2018) er Facebook, grundet dens design det perfekte sted at sprede misinformation og i 

2020 advarede WHO om, at der fandtes enorme mængder af misinformation om Covid-19 som kunne være 

skadelige for individer og bekæmpelsen af pandemien. Derfor kan det argumenteres for, at Facebook 

generelt og i forhold til Covid-19 har et ansvar som formidler af information.  

Jeg har ud fra ovenstående fået forståelse for at nyhedsformidlingen om Covid-19 på Facebook skal ses i 

samspil med tendenser i forhold til digitaliseringen af nyheder og Facebooks algoritmer. Dette påvirker 

meningsdannelsen i den digitale offentlighed ved at isolerer individer og forme individuelle diskurser, 

således at vi ikke længere kan samles om en fælles samfundsrelevant diskussion i den offentlige sfære, der 

netop er centreret om sociale medieplatforme som Facebook.  
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8 KRITISKE REFELKTIONER 

I dette afsnit ønsker jeg at reflektere kritisk over nogle af de valg jeg har truffet igennem arbejdet med 

specialet for på den måde at vise et mere nuanceret billede af specialets resultater og konklusion. Samtidig 

vil jeg reflektere over, hvordan resultatet kunne have set anderledes ud, hvis jeg havde taget nogle andre 

valg. Jeg vil reflektere kritisk over afgrænsningen, teorivalg, metode og empiriindsamlingen, da disse 

områder har haft stor betydning for specialets udformning.  

For at afgrænse specialets størrelse tog jeg en række beslutninger, der har haft betydning for specialets 

resultat. Jeg valgte at fokusere udelukkende på Facebook og ikke andre lignende sociale medieplatforme, 

dette gjorde jeg grundet Facebooks store antal af brugere og generel popularitet. Covid-19 er et politisk 

issue og ofte ser vi, at Twitter er en mere politisk platform end Facebook, hvorfor jeg kunne forestille mig, 

at der er flere politiske diskussioner om Covid-19 på Twitter end Facebook. I forhold til hvordan 

nyhedsbilledet om Covid-19 bliver påvirket af bl.a. en social medieplatform kunne svaret på 

problemformuleringen have set anderledes ud, hvis denne sociale medieplatform havde været Twitter.   

Jeg valgte, at have et dansk fokus i specialet, selvom Covid-19 er et globalt issue og Facebook er en 

international organisation, der dog har oprindelse i USA. De tendenser jeg præsenterede i forhold til 

digitaliseringen af nyhedsmedier gør sig også gældende for udenlandske medier og ikke kun de danske 

nyhedsmedier. Dette speciale kunne derfor godt have taget et udenlandsk fokus på nyhedsformidlingen af 

Covid-19. Her må det forventes, at pga. kulturforskelle og forskelle på tilliden til nyhedsmedier, at 

resultatet af analysen kunne se anderledes ud, især indholdet i kommentarerne til nyhedsartiklerne på 

Facebook må forventes at være anderledes og dermed kan det forventes, at resultatet af 

meningsdannelsen i den digitale offentlighed vil være anderledes med et globalt fokus.  

I specialet har jeg udelukkende fokuseret på nyheder om Covid-19 fra nyhedsmedier, der er delt på 

Facebook. Nyhedsmedierne har derfor fungeret som min kilde igennem specialet, men de sociale 

medieplatforme har gjort det muligt for alle at producere og dele nyheder eller information, derfor kunne 

jeg også have valgt at fokusere på udtalelser fra politikere, kendte eller andre individer, der igennem 

Facebook har valgt at udtale sig om Covid-19. Dette fokus ville have bevæget mig væk fra de tendenser, der 

gør sig gældende hos nyhedsmedierne grundet digitaliseringen, men ville have givet en forståelse om, hvor 

let det er at producere nyheder og dele dem på Facebook, hvilket jeg i diskussionen fastslog er grunden til 

at Facebook er den perfekte platform for misinformation. Et sådan fokus på empirien ville derfor kunne 

have drejet specialet i en retning, der fokuserede mere på misinformation og Facebooks rolle i dette.     

Den verdenssituation vi har set i 2020 grundet Covid-19 er ny og uudforsket i forhold til nyhedsformidlingen 

og Facebooks rolle. Jeg er dog støt på observationer om formodet ændringer af folks nyhedsvaner og 
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sociale medievaner under nedlukninger i de forskellige lande samtidig med, at der har været et stort fokus 

på misinformation grundet WHO´s fokus på dette. Jeg har brugt teorier, der tager udgangspunkt i en 

”normal” verdenssituation og flere af teorierne er 10 år gamle, hvorfor der siden er sket meget på 

verdensplan og i forhold til ændringer af de sociale medieplatforme. Jeg har forsøgt at bruge så ny og 

relevant teori som muligt og samtidig suppleret med nye rapporter, der fokusere på danskernes 

medievaner i 2020. Men den specielle verdenssituation kan have ændret på teoriernes relevans. Derudover 

blev jeg i min litteratur gennemgang opmærksom på at flere teoretikere kritisere Facebook og andre sociale 

medieplatforme for ikke at forholde sig til den problematik, de skaber i samfundet via deres algoritmer og 

indstilling til brugernes krav om ytringsfrihed. Dette er noget Facebook selv har været ude og prøve at rette 

op på i 2020, effekten af dette er dog ikke tydelig endnu, hvorfor jeg på nuværende tidspunkt kan have 

svært ved at konkludere, om kritikken af Facebook stadig er relevant.     

Mine valg af nyhedsemner og observationerne af disse har haft stor betydning for specialets resultater og 

endelige konklusion. Jeg har forsøgt at vælge tre nyhedsemner, der differentierede sig fra hinanden, men 

resultaterne fra analysen kunne have været helt anderledes, hvis jeg havde valgt andre nyhedsemner. 

Dette gør sig også gældende i forhold til de valgte nyhedsmedier. Mængden af engagement varierede 

afhængig af nyhedsmediet, andre nyhedsmedier havde måske haft en anden mængde af engagement 

samtidig med at engagementet kunne have fordelt sig anderledes i forhold til de tre nyhedsemner. Et 

nyhedsmedier som Berlingske Business ville nok have fokuseret mere på de økonomiske tendenser og 

følgere af dette medie ville højst sandsynligt helst engagere sig med nyheder om økonomi frem for 

konspirationsteorier. I stedet for at udvælge tre nyhedsemner om Covid-19 kunne det også være 

interessant, at have dannet et overblik over alle artikler om Covid-19 i 2020 for på denne måde, at have 

dannet sig et mere retvisende overblik over nyhedsbilledet om Covid-19 på Facebook.    

I forhold til bedre at forstå den meningsdannelse, der finder sted i den digitale offentlighed igennem 

nyhedsartikler om Covid-19 på Facebook ville det have givet mening at afholde fokusgruppeinterviews, 

hvor jeg havde kunne spørge bedre ind til folks brug af Facebook under Covid-19 og deres meninger om 

nyhedsemner. Igennem kommentarerne på Facebook har det været muligt for mig at danne et overblik 

over offentlighedens mening om f.eks. hamstring, men i hvor høj grad disse kommentarer spiller en rolle i 

offentlighedens meningsdannelse om Covid-19 har jeg ikke kunne finde svar på ved kun at kigge 

kommentarer igennem. Derfor ville et fokusgruppeinterview kunne belyse individers brug af Facebook i 

forbindelse med meningsdannelser. Igennem disse interviews ville jeg som forsker have fået en bedre 

forståelse for offentlighedens brug af Facebook som nyhedskilde.  
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Jeg har som forsker spillet en stor rolle i forhold til specialets resultater. Den største del af specialets empiri 

stammer fra mine observationer af nyhedsartikler på Facebook. Resultatet af disse observationer er derfor 

påvirket af min personlige forståelsesramme og opfattelse af sandheden. En anden forsker kunne derfor 

have draget andre konklusioner ud fra observationerne. Jeg har dog forsøgt at lave observationerne ud fra 

den teoretiske forståelse, jeg fik i forbindelse med litteraturgennemgangen.  

I tredje analysedel besvarede jeg spørgsmålet: Hvilke konsekvenser kan vi forvente at digitaliseringen af 

nyheder samt Facebooks algoritmer har for den digitale offentligheds meningsdannelse? Jeg gjorde det her 

klart, at der via kommentarfeltet foregik denne meningsdannelse ved at sandheden blev forhandlet 

igennem kommentarer. Denne tilgang til forståelsen af meningsdannelsen kan kun lade sig gøre pga. 

specialets socialkonstruktivistiske tilgang. Havde jeg tilgået dette spørgsmål ud fra en positivistisk tilgang 

ville fremgangsmåden og resultaterne have set anderledes ud.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 PERSPEKTIVERING 

Jeg har i specialet fokuseret på, hvordan digitaliseringen af nyhedsmedier og Facebooks algoritmer påvirker 

nyhedsbilledet om Covid-19 og hvilke konsekvenser dette har for meningsdannelsen i den digitale 

offentlighed. Igennem arbejdet med dette speciale er jeg blevet opmærksom på en række problemstillinger 
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og tendenser i samfundet, der kunne være interessant at se nærmere på. I følgende afsnit vil jeg derfor 

perspektivere til yderligere undersøgelser, der relaterer til specialets fund.   

Digitaliseringen af nyhedsmedier har haft flere konsekvenser for journalister, nyhedsmedier og 

nyhedsbilledet generelt. Jeg udvalgte i dette speciale en række tendenser, der var relevante for 

problemfeltet. Jeg berørte kort den ændrede indtægtskilde for nyhedsmedierne for at pointere, at b.la. 

Facebook var blevet en vigtig samarbejdspartner for nyhedsmedierne. Det kunne have været interessant at 

se nærmere på nyhedsmediernes forretningsmodel for at forstå, hvor vigtigt det egentlig er for 

nyhedsmediernes økonomi at dele nyheder på Facebook. Denne undersøgelse kan laves med afsæt i 

Kammers (2018) pointer om, hvordan nyhedsmediernes forretningsmodel ser ud efter digitaliseringen og 

undersøgelser i form af interviews med relevante personer hos de enkelte nyhedsmedier.  

I analysen blev det klart, at nyhedsmedierne har mulighed for og højst sandsynligt bruger viden fra 

reaktionerne til deres delte artikler på Facebook til at ændre de kommende nyhedsartikler således, at de 

opnår en større mængde engagement på Facebook, for netop at tiltrække flere læsere. Disse pointer fra 

analysen stammer fra teoretiske pointer og det kunne have været interessant at undersøge, via interviews 

med nyhedsmedier, i hvor høj en grad, de bruger viden fra Facebook i deres videre behandling af 

nyhedsemner. Hertil ville jeg også gerne have haft spurgt journalisterne om, hvor opmærksomme de er på, 

hvor godt deres artikler klarer sig på Facebook og om de ændrer på deres fremgangsmåde i produktionen 

af artikler for at opnå mere engagement på Facebook.     

Jeg har analyseret den meningsdannelse, der finder sted på Facebook om Covid-19 igennem relevant teori 

og kommentarerne til de udvalgte nyheder, der er delt på Facebook. Det kunne være interessant at 

undersøge danskernes holdning til nyhedsemnerne om Covid-19 og dermed få et mere nuanceret billede af 

danskernes holdning til Covid-19 og nyhedernes dækning af emnerne generelt men især med fokus på 

nyhedsbilledet på Facebook.   

I diskussionen blev det tydeligt at det pga. Facebooks design ikke er muligt at samles om en fornuftig 

diskussion om samfundssituationen. Samtidig har jeg igennem specialet gjort klart, at det civile samfund, 

hvor sådanne diskussioner bør finde sted, er centreret om sociale medieplatforme som Facebook. Derfor 

kunne det være interessant at gå videre med denne observation og undersøge hvad konsekvenserne er for 

demokratiet. Denne undersøgelse kan tage afsæt i Vaidhyanathans (2018) pointer fra hans bog: antisocial 

media.  

Jeg afsluttede diskussionen med at pointere, at Facebook i 2020 satte ind imod misinformation ved at 

blokere indhold eller stemple det som mulig misinformation. Vi er nu i 2021 og kan så småt begynde at 
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undersøge effekten af dette og diskutere, hvorvidt Facebook har gjort nok eller om de måske har gjort for 

meget. Facebook har igennem den præsidentielle valgkamp i USA f.eks. taget flere skridt ved at blokere 

opslag fra Trump grundet indholdet i opslagene, der kan anses som misinformation og for nylig har 

Facebook ligefrem blokeret præsidentens bruger efter volden i kongressen i USA. Dette skaber grobund for 

at undersøge, hvorvidt dette er gode tiltag for demokratiet eller om Facebook som privatejet firma går for 

langt i forhold til bevaring af ytringsfriheden.   
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11 BILAG 
 

11.1 Bilag 1  

Overblik over nyhedsartikler om Covid-19 på Facebook 

Indsamlet d. 6. december 2020 
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11.2 Bilag 2 

Kommentarer til nyhedsartiklerne på Facebook 

Indsamlet d. 4. Januar 2021 

 

 

2.1 Politiken – kommentarer på Facebook til nyhedsartikel om økonomi 
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Bilag 2.2 Politiken – kommentarer på Facebook til artiklen om Konspirationsteori 
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Bilag 2.3 Politiken og Tv 2 - Eksempler på kommentarer på Facebook, der forholder sig enige i 

diverse konspirationsteorier om Covid-19 

Politiken  

Politiken 

Politiken 
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Bilag 2.4 Tv 2 – kommentarer på Facebook til nyheden om konspirationsteorier 
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2.5 Tv 2 - Kommentarer på Facebook til artiklen om hamstring 
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Bilag 2.6 Politiken – kommentarer på Facebook til artiklen om hamstring 
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11.3 Bilag 3 

Noter fra mine yderligere observationer fra B.T., TV 2 og Politikens facebooksider 

Indsamlet løbende i perioden: November – December 2020, men specielt i dagene: 5.-8. december.  

 

B.T. 

 450.000 følgere 

 Mange opslag dagligt med forskellige nyhedsemner 

 Dækkede hamstringen bredt med flere artikler 

 Når jeg søger på Konspirationsteori, misinformation, Fake News eller lignende finder jeg ikke 

mange artikler om Covid-19. der var en enkelt der omhandlede Trumps udtalelser på området. 

Derfor tyder det på at de ikke deler mange artikler om dette.  

 Delte kun en artikel om den danske økonomi  

 En grov gennemgang af kommentarsporet til artiklerne tyder på at ikke alle læser artiklerne inden 

de kommenterer. Det er der i hvert fald flere der bliver beskyldt for.  

 

TV 2 Nyhederne 

 Mere end 670.000 følgere 

 TV 2 har flere forskellige facebooksider, jeg tager kun udgangspunkt i TV 2 Nyhederne 

 Mange opslag dagligt med forskellige nyhedsartikler 

 Flere artikler omhandlende hamstring 

 Jeg kan ikke finde en artikel på Facebook der dækker pressemødet om Danmarks økonomiske 

situation, når jeg søger efter opslag. Jeg finder dog en artikel fra tidligere på måneden der handler 

om spekulationerne.  

 Mange af mine egne facebookvenner følger TV 2 nyhederne på Facebook 

 TV 2 deler flere artikler om konspirationsteorier, Fake News og misinformation om Covid-19, i hvert 

fald i forhold til B.T.  

 

Politiken 

 Under 280.000 følgere 
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 Flere daglige opslag, men ikke lige så mange som B.T. og TV 2  

 Det tyder på at flere af de delte artikler kunne være ’general news’  

 Delte kun en artikel om hamstring – hvilket var en klumme 

 En hurtig gennemgang og overblik over opslagene på siden tyder på at der ikke er lige så meget 

engagement som hos TV 2 og B.T. – der er så heller ikke lige så mange følgere til facebooksiden.  

 De deler artikler om misinformation, men igen ikke lige så mange som TV 2, men bestemt flere end 

B.T.  

 

 

 

 

 

 


